
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-06-21 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdag en den 28 juni 2022 klockan 18:30 i 
Folkets hus, Fröseke för att behandla följande ärenden: 

• Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 
Dnr 2022-000001  

 

2.  Val av justerare 
Dnr 2022-000002  

 

3.  Information om säkerhet inför val 2022 
Dnr 2021-000378  

Information på sammanträdet. 

4.  Information från Kretslopp Sydost 
Dnr 2022-000263  

Information på sammanträdet. 

5.  Allmänhetens frågestund 
Dnr 2022-000003  

Frågor från allmänheten. 

6.  Fråga från förtroendevald 
Dnr 2022-000007  

Inga frågor har inkommit. 

7.  Inlämnande av interpellation 
Dnr 2022-000005  

En interpellation har inkommit. 

8.  Anmälan av motioner 
Dnr 2022-000006  

Inga motioner har inkommit. 

9.  Anmälan av medborgarförslag 
Dnr 2022-000004  

Två medborgarförslag har inkommit. 

10.  Ekonomiska rapporter juni 2022 
Dnr 2022-000057  

./. 

11.  Målstyrning 2023 
Dnr 2022-000314  

./. 

12.  Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 
Dnr 2022-000107  

./. 
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Ärende Anteckningar 

13.  Årsredovisning och revisionsberättelse för 
samordningsförbundet Värend 2021 
Dnr 2022-000112  

./. 

14.  Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra 
Kronoberg år 2021 
Dnr 2022-000111  

./. 

15.  Årsredovisning 2021 Kretslopp Sydost 
Dnr 2022-000229  

./. 

16.  Handlingsprogram förebyggande verksamhet 
och räddningstjänst enligt lag om skydd mot 
olyckor Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
Dnr 2022-000231  

./. 

17.  Renhållningsordning för Kretslopp Sydost 
Dnr 2022-000285  

./. 

18.  Förslag på namnbyte av socialnämnd och 
socialförvaltning 
Dnr 2022-000301  

./. 

19.  Översyn av bolag och kommunstyrelsens 
organisation 
Dnr 2019-000122  

./. 

20.  Motion gällande fyrverkerier och vår 
möjlighet att begränsa dessa med våra lokala 
ordningsföreskrifter 
 
Dnr 2022-000080  

./. 

21.  Motion om att införa Generation Pep i 
Uppvidinge kommun 
Dnr 2021-000557  

./. 

22.  Motion om att göra en kartläggning av 
obebodda hus i kommunen - ett möjligt 
tillskott av boendetyper för ökad inflyttning 
till kommunen 
Dnr 2021-000521  

./. 

23.  Motion om att allmänheten ska ha tillgång till 
handlingar 
Dnr 2022-000151  

./. 

24.  Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om hantering protestlistor mot 
omstrukturering av äldreomsorgen 
Dnr 2022-000265  

Interpellationsdebatt hålls. 
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Ärende Anteckningar 

25.  Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2022-000297  

./. 

26.  Revidering av barn- och 
utbildningsnämndens reglemente 
Dnr 2022-000298  

./. 

27.  Revidering av förbundsordning för 
samordningsförbundet Värend 
Dnr 2022-000299  

./. 

28.  Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Uppcom AB efter Michal Kubiak 
(SD) 
Dnr 2022-000275  

Valärende hanteras direkt på 
sammanträdet. 

29.  Meddelanden till kommunfullmäktige 
Dnr 2022-000010  

./. 

30.  Anläggande av industrilokal vid Sydöstra 
industriområde, Åseda 
Dnr 2022-000320  

./. 

 
Peter Danielsson 
Ordförande 

Alexander Arbman 
Kommunsekreterare 
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§ 157 Dnr 2022-000057  

Ekonomiska rapporter juni 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Kommunstyrelsen överlämnar ekonomisk rapport för Uppvidinge kommun, 
juni 2022, till kommunfullmäktige.            

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska rapporten som sammanställs i juni visar på ett positivt resultat 
om 7,3 miljoner kronor, vilket är 700 tusen kronor bättre än det budgeterade 
resultatet. I förhållande till föregående prognos är det ingen förändring på 
totalen, dock förbättras socialnämndens prognos med 400 tusen kronor och 
förväntad inflationspåverkan försämrar prognosen med lika mycket.  

Prognosen är behäftad med en stor osäkerhet till följd av både pandemi och 
krisen i Ukraina.  

Samtliga nämnder utom socialnämnden prognostiserar ett nollresultat. Till följd 
av många ärenden med placering av barn, missbruk och våld i nära relationer är 
socialnämndens prognos minus 4,3 miljoner kronor. Nämnden har tagit fram 
en åtgärdsplan. Inom finansverksamheten är det främst ett förbättrat 
skatteunderlag som påverkar resultatet i positiv riktning.  

Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 om plan för ekonomisk 
rapportering för 2022. Av planen framgår att juni månads ekonomiska rapport 
föreslås till kommunfullmäktige. Därmed är förslaget till beslut att 
beslutsunderlaget, Ekonomisk rapport för Uppvidinge kommun, juni 2022, 
överlämnas till kommunfullmäktige.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar så.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2022-06-09 

Ekonomisk rapport Uppvidinge kommun, juni 2022 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-17 § 127 

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-06-07 § 55      

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
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Ekonomichef 

Samtliga kommunens nämnder 

      



        2022-06-09 

 

 

 

Sida 1 av 3 

Ekonomisk rapport för Uppvidinge kommun 

Årets resultat 
Prognosen visar på ett oförändrat resultat, 7,3 miljoner kronor, sedan föregående ekonomisk 
rapport. I förhållande till budget innebär resultatet ett överskott på 700 tusen kronor. Prognosen 
baseras på nämndernas ekonomiska rapporter efter fyra månader, Sveriges Kommuners och 
Regioners (SKR:s) skatteunderlagsprognos från april 2022 samt övriga omvärldsfaktorer.  

Resultaträkning, tkr         

Verksamhetens intäkter och kostnader Budget 

Avvikelse 
i fg 

prognos 
Aktuell 
prognos 

Avvikelse 
i aktuell 
prognos 

Verksamhetens intäkter 138 540 0 138 540 0 

Verksamhetens kostnader 768 649 -4 700 772 949 -4 300 

Centrala fonder         

- digitalisering 1 000 0 1 000 0 

- kompetensutveckling 1 000 0 1 000 0 

- omstrukturering 2 845 0 2 845 0 

- kapitalkostnader 1 742 0 1 742 0 

- effekter Ukraina och pandemi 0 -2 000 2 400 -2 400 

Avskrivningar 24 033 0 24 033 0 

          

Verksamhetens nettokostnader 660 729 -6 700 667 429 -6 700 

Skatteintäkter 433 267 6 096 439 363 6 096 

Inkomstutjämning 139 972 -2 182 137 790 -2 182 

Kostnadsutjämning 49 007 -245 48 762 -245 

Regleringspost 23 239 2 786 26 025 2 786 

LSS utjämning -4 233 501 -3 732 501 

Tillskott flyktingkommuner 4 000 -29 3 971 -29 

Tillskott små kommuner/extra utmaning 3 500 -34 3 466 -34 

Kommunal fastighetsavgift 19 877 507 20 384 507 

Finansiella intäkter 400 0 400 0 

Finansiella kostnader -1 700 0 -1 700 0 

Skatter, utjämning, finansiering 667 329 7 400 674 729 7 400 

          

Årets resultat 6 600 700 7 300 700 

  

Osäkerheten i prognosen är stor, pandemin pågår fortfarande och påverkan av Rysslands 
invasion av Ukraina för både verksamhet och ekonomi är en osäkerhetsfaktor. Det vi ser redan 
nu är rusande priser på råvarumarknaden och fallande börser samt ökade livsmedelspriser, 
faktorer som påverkar oss både direkt och indirekt. Skatteintäkterna kan kommat att öka 
långsammare beroende på hur andra länders ekonomier och världsekonomin påverkas av kriget. 
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Den höga inflationen påverkar de långa räntorna som är på väg uppåt, vilket innebär att det 
kommer att bli dyrare att låna.  

Det så kallade massflyktsdirektivet har aktiverats inom EU. Flyktingar från Ukraina ges ett 
tillfälligt uppehållstillstånd i minst ett år. Från och med första juli kommer kommunerna att få 
ansvara för boende för dessa personer och en jämn spridning i landet är utgångspunkten. 
Åtagandets omfattning och ersättningsnivån till kommunerna har fortfarande ej tydliggjorts. 
Denna prognos förutsätter att kommunerna får täckning för sina kostnader för de insatser som 
görs, både i det korta och i det långa perspektivet.  

Nämnderna tillsammans prognostiserar ett negativt utfall på 4,3 miljoner kronor. Se mer i 
avsnittet ”Driftverksamheten, nämnderna”. Finansverksamhetens prognostiserar ett överskott på 
fem miljoner kronor. Den senaste skatteunderlagsprognosen påverkar resultatet positivt med 6,1 
miljoner kronor. Övriga bidrags- och utjämningsposter påverkar prognosen positivt med 1,3 
miljoner kronor. Nästa skatteunderlagsprognos presenteras av SKR i slutet av augusti. I 
prognosen har påverkan av pandemi och Ukraina-krisen, utöver det som nämnderna har med i 
sina prognoser, uppskattats till 2,4 miljoner kronor, dock är det inte möjligt att i dagsläget ha 
någon träffsäkerhet i antagandet. 

Driftverksamheten, nämnderna 

 

Samtliga nämnder utom Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat i förhållande till budget. 
Även inom andra nämnder är det många utmaningar inom verksamheterna men i dagsläget 
bedöms ekonomin klaras inom tilldelad budget.   

Socialnämndens prognos har förbättrats med 400 tusen kronor sedan föregående ekonomisk 
rapport. Underskottet orsakas framförallt av höga kostnader inom individ- och familjeomsorgen 
för placering av barn, missbruksvård och ärenden med våld i nära relationer. Nämnden har 
beslutat om åtgärdsplan för att nå budget i balans 2022. Arbete med åtgärder pågår, ekonomisk 
effekt har inte ännu kunnat påvisas.  

Kommunchef och ekonomichef genomför kontinuerliga träffar med samtliga förvaltningschefer 
där ekonomi och verksamhet följs upp.  

Befolkning 
 
Antalet invånare per sista april är 9 419, i förhållande till samma datum förra året har antalet 
invånare minskat med 50 och för året är minskningen 30, vilket till största delen kan härröras till 
negativt inrikes flyttnetto (inflyttning minus utflyttning). I budgetförutsättningarna inför 2023 är 

Nämnd/tkr Utfall 2021 Avvikelse 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse

Kommunstyrelsen 106 272 -1 207 111 852 111 852 0

Lönenämnden HUL 0 0 0 0 0

Barn- och utbildningsnämnd 257 034 3 417 268 689 268 689 0

Socialnämnd 253 469 -2 557 255 180 259 480 -4 300

Miljö- och byggnadsnämnd 5 093 526 5 865 5 865 0

Summa 621 868 178 641 586 645 886 -4 300
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prognosen 9 500 invånare den 1:a november 2023. Antalet invånare och den demografiska 
strukturen den 1:a november påverkar intäktsnivån i utjämningssystemen för det kommande året.  

 

Silja Savela 
Ekonomichef 
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§ 158 Dnr 2022-000314  

Målstyrning 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige godkänna budgetberedningens 
förslag om mål för året 2023.               

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budgetberedning har jämte förslag på budgetförutsättningar för 
åren 2023 – 2025 arbetat fram förslag på mål för verksamheten för år 2023. 

Målen och målstyrningen utgör tillsammans med budgetförutsättningarna (dnr 
2022–000107) grunden för nämnders och bolags fortsatta arbete med budget 
och verksamhetsplan. 

Förslaget innebär förändringar i förhållande till tidigare mål. Exempelvis 
avseende antal mål och urval av indikatorer.  

I förslag till mål har budgetberedningen tagit fasta på av fullmäktige antagna 
utvecklingsstrategier i syfte att få en röd tråd mellan Kommunfullmäktige och 
nämnder och bolag, samt fokusera målarbetet. 

Förslaget innebär också att ambitionsnivåer anges med riktning (öka, minska, 
bibehåll) i stället för faktiska nivåer med numerärer. 

Processen i korthet: 

• Kommunfullmäktige fattade i november 2018 beslut om en ny mål- och 
resultatstyrning i Uppvidinge kommun. Målstyrningen började gälla den 
1 januari 2019.   

• I maj 2020 beslöt Kommunstyrelsen om en översyn av målstyrningen i 
Uppvidinge kommun.  

• En översyn av målen och den övergripande målstrukturen har 
genomförts och återrapporterats till kommunfullmäktige i oktober 
2021. 

 

• Utifrån den inriktning som gavs vid Kommunfullmäktiges sammanträde 
i oktober har ett förslag med nya mål arbetats fram i Kommunstyrelsens 
budgetberedning.  

 

• Information om förslagets innehåll har delgivits alla chefer vid 
chefsträffar samt i koncernens ledningsgrupp. Syftet har varit att 
informera, stämma av och få utlåtande från verksamheterna.  
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• Ett informationstillfälle för förtroendevalda med pågående uppdrag i 
kommunen hölls den 30 maj 2022. Syftet var att informera och 
diskutera förslaget. 

Konsekvenser 
Intentionen i förslaget är att skapa stärkta förutsättningar för kommunen och 
dess invånare ur alla aspekter – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Detta är 
uttryckt genom Kommunfullmäktiges beslut om att införliva Agenda 2030 i 
kommunens mål och målstyrning. 

Målkonflikter mellan konsekvenser i dessa tre dimensioner kan finnas och kan 
då behöva avvägas mot varandra.  

Konkreta positiva eller negativa konsekvenser utifrån hållbarhetsdimensionerna 
i det förslag om mål som föreligger låter sig inte göras rättvisande på denna 
övergripande nivå. Mycket handlar om vad eller vilka insatser som kommer att 
genomföras för att uppnå målen samt hur dessa insatser genomförs.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristdemokraterna yrkar att de ekonomiska målen för ekonomin bibehållls 
under 2023 på samma nivå som under 2022. Att Årets resultat ska under en 
sjuårsperiod vara i snitt 6 miljoner kronor per år. Att soliditeten ska vara minst 
50 % på bokslutsdagen.     

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2022-06-01 
Barnkonsekvensanalys 
Målstyrning 2023_BBER förslag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-21 § 259 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 194        

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag  
Samtliga förvaltningschefer 
Samtliga Vd:ar för bolag 
Revisorerna 
Ekonomichef, HR-chef och HUL-chef 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målstyrning samt 
kommunens mål 2023  
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Vision  

 

 

 

 

 

 

Visionen ska hjälpa och vägleda oss att växa på ett hållbart sätt. Målstyrningen tillsammans med 
budget och översiktsplan utgör kommunens övergripande styrdokument. Till målen finns 
strategier och strategiska inriktningar som anger vägval och förhållningssätt för att nå de 
övergripande målen. 

En attraktiv, trygg och levande livsmiljö… 
Nuvarande och framtida Uppvidingebor ska ha tillgång till sysselsättning, boende, utbildning och 
en trygg välfärd genom hela livet. En levande livsmiljö är stärker det demokratiska, trygga och 
delaktiga samhället. Som liten kommun finns det potential att använda styrkan i den lilla 
kommunen med närhet mellan medborgare, föreningar, förtroendevalda och kommunens 
medarbetare. 

Leva, verka och utvecklas 
Uppvidingebon ska ges förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen utifrån sina möjligheter 
och förutsättningar. Det handlar också om möjlighet för människor att få balans i livet utifrån 
möjligheter till en god hälsa, meningsfull sysselsättning genom arbete och tillgång till kultur- och 
fritidssysselsättningar. 

Värnar om invånarna, företagen, föreningarna  
Uppvidinge kommun vill växa på ett hållbart sätt för att klara välfärdsuppdraget. Det krävs 
samarbete och samverkan internt och externt och med andra offentliga organisationer och ideella 
föreningar, näringsliv och invånare. Uppvidingebon och samarbetsaktörer ska bemötas med 
respekt och omtanke. De kommunala verksamheterna ska präglas av utveckling, kvalitet och 
effektivitet för Uppvidingebons bästa. Uppvidingebons behov vägleder utvecklingen. 

Hållbar utveckling, kreativitet och kvalitet 
Ett gott liv förutsätter ett samhälle med långsiktig hållbarhet utifrån miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Hållbarhet handlar om en hälsosam livsmiljö för människor och natur där 
miljö- och klimatfrågorna är viktiga. Det handlar också om att arbeta för ett gott och livskraftigt 
företagsklimat.  Kommunen ska bidra till en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 och bidra 
till att medborgarna känner framtidstro, delaktighet och trygghet i sin kommun.  

 

  

Uppvidinge kommun erbjuder en attraktiv, trygg 
och levande livsmiljö mitt i Småland. Här vill och 
kan människor leva, verka och utvecklas.  

Vi värnar om invånarna, företagen, föreningarna 
och samhällsutvecklingen.  

Uppvidinge står för hållbar utveckling, kreativitet 
och kvalitet. 
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Övergripande riktningsmål 2023 

Vi är en bra utbildningskommun 

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet 

Vi är en attraktiv boendekommun 

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö 

Vi bidrar till en god utveckling för näringslivet 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat 

Vi har en god ekonomistyrning och god kontroll 

 

För att nå visionen har sju övergripande mål lagts fast. Målen är indelade i fyra perspektiv; 
Uppvidingebon, samhällsutveckling, medarbetare och ekonomi.  

Verksamhets- och ekonomistyrning 
För att genomföra målstyrningen har Kommunfullmäktige fastställt regler för verksamhets- och 
ekonomistyrning (2020-02-04, §14). 

Här anges ramar inom vilka Kommunfullmäktiges verksamhets- och ekonomistyrning sker. I 
första hand förhållandet mellan Kommunfullmäktige och nämnderna. Nämnderna fastställer 
egna ramar för sin egen styrning baserat på dessa regler. 

Syftet med ramverket är att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig verksamhets- och 
ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut, samt genom att fastställa grundläggande 
processer för att uppnå verksamhetsmål och finansiella mål. Ambitionen är att på så vis skapa ett 
enhetligt arbetssätt och synsätt avseende intern styrning och kontroll gällande kommunens 
verksamheter och ekonomi. 

Regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning  
Ekonomi- och verksamhetsstyrningen sker genom regler, riktlinjer och policys som beslutas av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt tillämpningsanvisningar som utfärdas av 
kommunledningskontoret. Kommunens centrala styrdokument inom området omfattar bland 
annat följande:  

• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning  

• Regler för ekonomisk styrning  

• Finanspolicy  

• Investeringspolicy  

• Regler för intern kontroll  

• Kravpolicy  

• Upphandlingspolicy 
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Uppvidinge kommuns styrmodell 
Uppvidinge har en styrmodell som inspireras av balanserat styrkort. Det är en modell för styrning 
och uppföljning som utgår från en gemensam vision, gemensamma övergripande mål samt 
indikatorer och strategier som beslutas av fullmäktige. 

 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och långsiktig ekonomisk hållbarhet krävs tydliga 
strukturer och uppföljningsprocesser för verksamhet och ekonomi i hela organisationen. För en 
fungerande målstyrning krävs en sammanhållen styrkedja genom hela organisationen.  

Uppvidinge kommun styrs utifrån en beslutad vision och fastställda mål. Det är 
kommunfullmäktige som fastställer kommunens vision och övergripande mål. Visionen beskriver 
vad kommunen vill uppnå med sin verksamhet.  

De kommunövergripande målen beskriver de områden som är prioriterade för kommunen och 
som ska leda mot visionen.  

Nämnderna adresseras mål från kommunfullmäktige och har som uppgift att bryta ned målen till 
verksamhetsspecifika mål och prioriteringar i budget- och verksamhetsplan. De 
verksamhetsspecifika målen och insatserna ska vara uppföljningsbara och konkretisera 
kommunfullmäktiges mål. 

Nämnden fastställer en budget- och verksamhetsplan årligen. I denna skall ingå en beskrivning av 
nämndens prioriteringar och hur man planerar att arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål 
samt en fördelning av resurserna i nämndens verksamhet.  

Tilldelade medel avger gränsen för verksamheten. Förvaltningar, avdelningar, enheter och 
medarbetare ska ständigt sträva efter att uppnå de övergripande målen och följa budget- och 
verksamhetsplanen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för stöd och handledning. 

 

Vision

• framtidsmål och önskvärt läge

Övergripande mål

• det som ska uppfyllas för att nå visionen

Strategier

• metoder och vägval som görs för att arbeta mot målen

Indikatorer

•det som ska mäts och följs upp
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Ansvarsfördelning 
Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheten och beslutar årligen om 
budget och verksamhetsplan, skattesats, taxor och avgifter, årsredovisning och delårsrapporter. 
Kommunfullmäktige beslutar även om andra viktiga ekonomiska frågor samt ärenden av 
principiell beskaffenhet eller annan större vikt.  

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ansvarar för upprättande av budgetförslag samt 
uppföljning av den av kommunfullmäktige antagna budget- och verksamhetsplanen.  

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och kommunala företag och ska se till att 
dessa når upp till och följer fastställda mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen ska ha en fortlöpande 
dialog med nämnderna om utveckling av ekonomi och verksamhet.  

Kommunstyrelsen har ett nämndsansvar gentemot den verksamhet som bedrivs inom 
kommunstyrelsen som nämnd. Nämnder och styrelser har att följa de anvisningar och tidsplaner 
som kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen utfärdar.  

Nämnd och styrelse ansvarar inom sitt område för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
budgetramar, mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  

Nämnd ansvarar för att omprioritera och vidta åtgärder vid befarad avvikelse gentemot mål eller 
budget. Om nämnd befarar en betydande avvikelse gentemot mål eller budget ska nämnden 
informera kommunstyrelsen.  

Förvaltningarna ansvarar för utförande av verksamheten i enlighet med beslutade mål och 
riktlinjer, budgetramar och övriga föreskrifter. Ledningsfunktionerna på alla nivåer ska styra och 
samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi.  

Med budgetansvar menas ansvar för att budgeterad verksamhet kommer till utförande, att 
verksamhetsmålen uppnås, att budgeterade intäkter inflyter samt att budgeterade kostnader hålls.  
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Uppvidinge kommuns värdegrund 
Uppvidinge kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. 
Värdegrunden är en viktig del och ska genomsyra alla delar av verksamheten. Det är en del av att 
tydliggöra vad kommunen står för.  

En gemensam värdegrund och en organisationskultur som präglas av förtroende medger bättre 
förutsättningar för att nå politiska mål, en god ekonomi och en hög kvalitet i det arbete som 
genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutade om Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund 2013-02-26. 

• Vi, anställda och förtroendevalda, är till för invånarna i Uppvidinge kommun. 

• Vi söker och genomför ständigt förbättringar. 

• Vi arbetar så att invånarna känner förtroende för oss och stolthet för sin kommun. 

Kommunens värdeord 
 

Tolerans 
Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett idéer och synsätt. 

Kreativitet 
Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsrikedom, nyfikenhet, lärande, öppenhet och skapande. 

Mod 
Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar. Vi visar handlingskraft och 
engagemang 
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Kommunens mål 2023 

 

Agenda 2030 
Kommunens mål ska bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 
2030. Kommunerna har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Kommunen och dess 
verksamheter bidrar på många sätt till de globala hållbarhetsmålen.  
 

 
 

  

Uppvidingebon

Vi är en bra 
utbildnings-

kommun

Vi ger stöd, vård 
och omsorg av 

hög kvalitet

Vi är en attraktiv 
boendekommun

Samhällsutveckling

Vi bidrar till en 
ekologiskt 

hållbar miljö

Vi bidrar till en 
god utveckling 
för näringslivet

Medarbetare

Vi är en attraktiv 
arbetsgivare 
med ett gott 
arbetsklimat

Ekonomi

Vi har en god 
ekonomistyrnin

g och god 
kontroll
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Hållbarhet – en del av kommunens uppdrag 
Grunderna för kommunens styrning och verksamhet regleras av grundlagarna och 
kommunallagen (2017:725).  

Regeringsformen (1974:152) är den grundlag som utgör grunden för vår demokrati, 
medborgarnas rättigheter och friheter – och för det offentligas arbete med socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbar utveckling i samhället. 

Därtill har kommunerna enligt lag ansvar för många viktiga funktioner som är centrala i ett 
hållbart samhälle: 

• Social omsorg: äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg – 
socialtjänstlagen (2001:453). 

• För-, grund- och gymnasieskola – skollagen (1985:1100). 
• Plan- och byggfrågor – plan- och bygglagen (2010:900). 
• Miljö- och hälsoskydd – miljöbalken (1998:808) och livsmedelslagen (2006:804). 
• Renhållning och avfallshantering – miljöbalken (1998:808). 
• Vatten och avlopp - lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
• Räddningstjänst - lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
• Krisberedskap, krishantering och civilt försvar - lag (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
• Biblioteksverksamhet - bibliotekslag (2013:801). 
• Bostäder - lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
• Regional och lokal kollektivtrafik (gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och 

landsting – i Stockholmsregionen är landstinget regional kollektivtrafikmyndighet) - lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik. 

 
Figuren på nästa sida sammanfattar översiktligt de områden där kommunen har möjlighet att 
påverka och där insatser genomförs, med utgångspunkt i lagstadgade uppgifter och 
kommunpolitiska mål och ambitioner. 
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Individ- och familjeomsorg 

Skolmåltider 

Äldreomsorg, LSS, 
Skolhälsa 

Förskola, grundskola, 
vuxenutbildning 

Värdegrund, 
likabehandling 

Vattenvård, VA-
tjänster 

Klimat- och energiarbete 

Arbetsmarknad, etablering, 
näringsliv Trafik-

planering, 
gator, vägar 

Värdegrund, likabehandling 

Översiktsplan, detaljplaner 

Avfallshantering 

Fossilfria transporter 

Vattenvård 

Skogs- och naturvård, 
parker, friluftsliv 

Demokrati, kvalitetsarbete, 
trygghetsarbete 
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Uppvidingebon 

Riktningsmål Vi är en bra utbildningskommun 
Adressering  Barn- och utbildningsnämnd 

Intentionen är att säkerställa en jämlik, inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 
skapa förutsättningar för livslångt lärande och framtida sysselsättning för alla elever i alla 
kommunens skolor.  
 

Prioriterat mål: Fler elever når kunskapskraven 
 

Indikatorer  Nuvärde Önskat 2023 

Andel elever i åk 6 som 
uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen som eleven läser 

64,3 % Öka i förhållande till nuvärde 

Andel elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor  

76,1 % Öka i förhållande till nuvärde 

Andel barn 1–5 år som är 
inskrivna i förskola (Agenda 
2030) 

86,8 % Öka i förhållande till nuvärde 

Andel elever i åk 3 som klarat 
delprov för SV, Sv2 och MA 

67 % Öka i förhållande till nuvärde 

  
 

Kommunens strategier 

• Barnens bästa gäller! I Kronoberg län 

• Samverkan för bästa skola 
 

Regional utvecklingsstrategi  
Prioritering 4: Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa  
 
Understrategier  

• Kompetensförsörjningsstrategi  

• Strategi för jämställdhetsintegrering  

• En god hälsa för alla  
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Uppvidingebon 

Riktningsmål Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet 
Adressering  Socialnämnd, Barn- och utbildningsnämnd 

Intentionen är att säkerställa en jämlik hälsa och välbefinnande i alla åldrar. Invånare ska ges 
förutsättningar och stöd för ett gott liv och social delaktighet genom hela livet.  
Enskilda i behov av stöd erbjuds möjlighet till individinriktade insatser av god kvalitet, som ges 
med omtanke och respekt. 

Prioriterat mål: Fler Uppvidingebor i sysselsättning 

  

Indikatorer Nuvärde Önskat 2023 

Andel ej återaktualiserade 
vuxna med försörjningsstöd  

63 % Minst bibehålla i förhållande 
till nuvärde 

Andel deltagare vid 
arbetsmarknadsenhet som 
studerar/arbetar, resultat vid 
avslut  

27 % Öka i förhållande till nuvärde 

Andel elever inom SFI som 
klarat minst två kurser av 
nybörjare två år tidigare.  

49 % Öka i förhållande till nuvärde 
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Prioriterat mål: Trygg och delaktig vård och omsorg 

 

Indikator Nuvärde Önskat värde 2023 

Andel brukare som är nöjda 
med bemötande, förtroende 
och trygghet, 
brukarundersökning särskilt 
boende. 

76 % Minst bibehålla i förhållande 
till nuvärde 

Andel brukare som är nöjda 
med bemötande, förtroende 
och trygghet, 
brukarundersökning, 
hemtjänst 

75 % Minst bibehålla i förhållande 
till nuvärde 

Andel enskilda inom 
hemtjänst som är nöjda med 
inflytande och tillräckligt 
med tid 

75 % Minst bibehålla i förhållande 
till nuvärde 

Andel enskilda inom särskilt 
boende som är nöjda med 
inflytande och tillräckligt 
med tid 

81 % Minst bibehålla i förhållande 
till nuvärde 

 

Kommunens strategier  

• Personcentrerat förhållningssätt 

• Barnens bästa gäller. I Kronoberg län! 
 

Regional utvecklingsstrategi  
Prioritering 4: Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa  
 
Understrategier  

• Närmare kronobergaren  

• Strategi för jämställdhetsintegrering  

• En god hälsa för alla  
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Uppvidingebon 

Riktningsmål Vi är en attraktiv boendekommun 
Adressering  Alla nämnder och bolag 

Kommunen är livskraftig, inkluderande och trygg för invånare idag och imorgon. Invånarna ska 
ges förutsättningar för ett gott liv och möjlighet att delta i samhällsutvecklingen. 
 

Prioriterat mål: Ökad meningsfull och aktiv fritid för unga 
 

Indikator Nuvärde Önskat värde 2023 

Aktivitetstillfällen för barn 
och unga (0–18 år) i 
kommunala bibliotek 
(Antal/1000 inv.)  

 14 Öka i förhållande till nuvärde 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar (antal/inv. 
7–20 år)  

 18,5 Öka i förhållande till nuvärde 

Andel elever i kommunal 
musik- eller kulturskola, 6–15 
år  

13,3 % Öka i förhållande till nuvärde 

 
 
 

Prioriterat mål: Ökad delaktighet och trygghet  
 

Indikator Nuvärde Önskat värde 2023 

Delaktighetsindex  58  Öka i förhållande till nuvärde 

Trygghetsmätning  1,88  Bibehåll i förhållande till 
nuvärde 
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Prioriterat mål: Uppvidinge erbjuder en attraktiv boendemiljö 
 

Indikator Nuvärde Önskat 2023 

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljs- och småhus under 
året, antal/1000 inv. 

7,4 Öka i förhållande till nuvärde 

Erbjudande bredband om 
minst 100 Mbit/s (Agenda 
2030)  

98 % Minst bibehålla i förhållande 
till nuvärde 

Nöjdhet med skötseln av 
kommunens utomhusmiljöer  

Värde saknas (%) 

Uppdateras höst 2022 

Öka i förhållande till nuvärde 

 
 

Kommunens strategier  

• Översiktsplan  

• Kommunalt serviceprogram  

• Digitaliseringsstrategi  

• Kulturstrategi  

• Kulturmiljöplan  
 

Regional utvecklingsstrategi 
Prioritering 1: Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet  
Prioritering 2: En plats att vilja leva och bo på  
Understrategier  

• Regionalt serviceprogram  

• Regional bredbandsstrategi  

• Trafikförsörjningsprogram  

• Länstransportplan  

• Kulturplan  

• Kulturmiljöplan  

• Strategi för besöksnäringen  
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Samhällsutveckling 

Riktningsmål Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö 
Adressering  Alla nämnder och bolag 

Kommunen verkar för att främja ett hållbart nyttjande av ekosystem, bekämpa 
klimatförändringar och bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster.  

 

Prioriterat mål: Öka hållbar produktion och konsumtion  
 

Indikator Nuvärde Önskat 2023 

Måltidssvinn, grund- och 
gymnasieskola (g/ätande)  

19 Minska i förhållande till 
nuvärde 

Andel ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet 
(kostnad)  

22 % Bibehåll i förhållande till 
nuvärde 

 

 

Prioriterat mål: Minska utsläpp av växthusgaser 
 

Indikator Nuvärde Önskat 2023 
Andel fossiloberoende fordon 
i kommunorganisationen  

28,4 % Öka i förhållande till nuvärde 

(mål 2030 100%) 

 Andel fossiloberoende 
fordon i kommunala bolag  

29,4 % Minst bibehålla i förhållande 
till nuvärde  

(mål 2030, 100 %) 

Andel förnybar energi 61 % Öka i förhållande till nuvärde 

Användning av stationär 
energi (kWh/kvm) 

140,7 (kommun) 

127,9 (bolag) 

Minska i förhållande till 
nuvärde (mål 2030 102,5 och 
94,4) 

Emissioner växthusgaser 
(ton/år) 

 52 284 Minska i förhållande till 
nuvärde  

(mål 2030 32 988) 
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Kommunens strategier  

• Klimat- och energiplan  

• Fordonspolicy  

• Avfallsplan  

• Kostpolicy 

• Laddinfrastrukturplan (Ks uppdrag att upprätta)  
 

Regionala utvecklingsstrategin 
Prioritering 3: Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv  
Understrategier  

• Kronobergs livsmedelsstrategi  

• Trästrategi Småland  

• Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen  
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Samhällsutveckling 

Riktningsmål Vi bidrar till en god utveckling för näringslivet 
Adressering  Alla nämnder och bolag 

Kommunen verkar för att främja en hållbar och god utveckling för näringslivet för 

ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning i Uppvidinge.  
 

Prioriterat mål: Vi har ett gott företagsklimat 
 

Indikator Nuvärde Önskat 2023 

Företagsklimat enligt Svenskt 
Näringslivs ranking 
(placering)  

171 Minska i förhållande till 
nuvärde 

Företagsklimat Svenskt 
näringsliv, Service och 
bemötande 

3,82 Öka i förhållande till nuvärde 

Antal nyregistrerade företag i 
kommunen per 1000 invånare  

 Medelvärde över 5 år 55 

 

Öka i förhållande till 
medelvärde över 5 år.  

 

Kommunens strategier  
Näringslivsstrategi 
Business Region Kronoberg  
 

Regionala utvecklingsstrategin  
Prioritering 3: Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv  
Prioritering 4: Utveckla kompetensförsörjningen och en god jämlik hälsa  
 
Understrategier  

- Strategi för besöksnäringen  
- Kompetensförsörjningsstrategi  
- Trästrategi Småland  
- Regional skogsstrategi för Småland  
- Kronobergs livsmedelsstrategi   
- Strategi för jämställdhetsintegrering  

 

  



 

 

Sida 18 av 19 

Medarbetare 

Riktningsmål Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat  
Adressering  Alla nämnder  

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett gott arbetsklimat för att långsiktigt kunna 
försörja organisationen med god kompetens.  
 

Prioriterat mål: Våra medarbetare har god hälsa  
 

Indikator Nuvärde Önskat 2023 
Andel anställda som är friska 
och mår bra  

63 % Öka i förhållande till nuvärde 

Andel sjukfrånvaro, 
kommunalt anställda  

7,5 % Minska i förhållande till 
nuvärde 

Andel heltidsarbetande 
månadsanställda, kommun  

52 % Öka i förhållande till nuvärde 

 
 
 

Prioriterat mål: Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 

  

Indikator Nuvärde Önskat 2023 
HME Styrning 77 Öka i förhållande till nuvärde 

HME Ledarskap 74 Öka i förhållande till nuvärde 

HME Motivation 79 Minst bibehålla i förhållande 
till nuvärde 

 
 

Kommunens strategier  
Personalpolitiskt program  
 

Regionala utvecklingsstrategin  
Prioritering 3: Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv  
 
Understrategier  

- Kompetensförsörjningsstrategi  
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Ekonomi 

Riktningsmål Vi har en god ekonomistyrning och god kontroll 
Adressering  Alla nämnder  

Kommunen ska säkerställa en god hantering av ekonomiska resurser och skapa ekonomisk 
hållbarhet genom effektivisering och god ekonomisk hushållning.  
 

Prioriterat mål: Vi har god budgetdisciplin 
 

Indikator Nuvärde Önskat 2023 

Årets resultat ska vara positivt 
(Mkr)  

18,9 Balanskravsresultatet ska inte 
vara negativt 

Verksamhetens nettokostnad 
i förhållande till budgeterad 
kostnad ska vara i balans  

0,2 Lägst 0 

 

Prioriterat mål: Vi har en hållbar investeringstakt 
 

Indikator Nuvärde Önskat 2023 

Soliditet på bokslutsdagen  51,4 43 

 

Kommunens strategier  
- Regler för verksamhets- och ekonomistyrning  
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
- Budget- och verksamhetsplan 
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
- Regler för ekonomisk styrning  
- Finanspolicy  
- Investeringspolicy  
- Regler för intern kontroll  
- Kravpolicy  
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§ 159 Dnr 2022-000107  

Budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 
budgetförutsättningarna för budget 2023 och verksamhetsplan 2024 – 2025.     

Reservation 
Christina Lindqvist (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
vid fullmäktige i juni 2023.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på budgetförutsättningar 
för åren 2023 – 2025. Budgetförutsättningarna, tillsammans med mål som 
fastställs av kommunfullmäktige, avger ramarna för arbetet med framtagande av 
budget och verksamhetsplan för nämnderna. Målen för 2023 hanteras i ett 
separat ärende (dnr 2022-314). Enligt plan ska kommunfullmäktige fastställa 
budget för de kommande åren i november.  Förslaget utgår från att skattesatsen 
sänks med 10 öre per år fram till 2025 och att antalet invånare i kommunen ska 
öka med 322 mellan 1:a november 2021 och 1:a november 2024.  

Förslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2023 och 2024 är negativt 
och att resultatutjämningsreserven utnyttjas för att uppnå ett balanskravsresultat 
på noll kronor för de åren. Utnyttjande av resultatutjämningsreserven görs för 
att de negativa resultaten inte ska behöva återställas.  

Konsekvenser 
Budgeterat resultat:  

2023 - 10,2 miljoner kronor (balanskravsresultat 0 kronor) 

2024 - 1,1 miljoner kronor (balanskravsresultat 0 kronor) 

2025 2,0 miljoner kronor (balanskravsresultat 2 miljoner kronor) 

Resultatutjämningsreserven uppgår till 12,5 miljoner kronor, efter utnyttjandet 
2023 och 2024 kvarstår 1,2 miljoner kronor.   

För att uppnå en långsiktig god ekonomisk hushållning behöver de årliga 
resultaten öka till helt andra nivåer efter planperioden.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.      
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2022-06-07 

Budgetförutsättningar för budget och verksamhetsplan för 2023 - 2025       

Beslutet skickas till 
Beslutet inklusive beslutsunderlaget skickas till samtliga kommunens nämnder 
och bolag samt till revisorerna.   
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Budgetförutsättningar för budget och verksamhets-
plan för åren 2023 - 2025 

Inledning  
Kommunens budgetberedning har upprättat förslag på budgetförutsättningar för perioden. 
Budgetförutsättningarna avger ramarna för det fortsatta arbetet med framtagande av budget och 
verksamhetsplan för nämnderna.  

I början av april inbjöds ledamöterna i kommunstyrelsen, samtliga nämnders budgetberedningar, 
ledamöter från partier i kommunfullmäktige som inte har representation i någon nämnd/styrelse, 
fackliga representanter samt tjänstepersoner från olika förvaltningar till två halvdagar med 
genomgång om kommunens och de olika nämndernas förutsättningar och utmaningar för de 
kommande åren. Budgetberedningen har därefter träffat nämndernas presidier för enskilda 
överläggningar och i sitt fortsatta arbete tagit hänsyn till och gjort prioriteringar utifrån de 
underlag som nämnder och förvaltningar har presenterat.  

Omvärlden och samhällsekonomin 
Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att situationen i omvärlden skulle gå mot en 
”normalisering”. När pandemin nu antas utgöra ett allt mindre ekonomiskt hinder för 
världsekonomin, har nya utmaningar seglat upp. Rysslands pågående invasion av Ukraina 
påverkar inte minst den europeiska ekonomin negativt och är starkt bidragande till den senaste 
tidens uppgång för energi- och råvarupriser.  Även osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen 
framöver har blivit än större.  

Tack vare förändringar av viruset och den ökande vaccinationsgraden har ekonomierna i 
västvärlden kunna öppna upp igen, men i vissa länder är covid 19 fortfarande ett stort problem. I 
exempelvis Kina förekommer nya utbrott som medför negativa effekter för det kinesiska 
samhället och rubbar den internationella handeln. I återhämtningens spår har det skapats en hög 
global varuefterfrågan, vilken i sin tur har förvärrat en rad flaskhalsar i produktionsleden.  

I Sverige fortgår återhämtningen efter pandemin, trots hög inflation och stigande räntor. BNP 
tillväxten ser ut att dämpas något i år men normaliseringen av samhället bedöms ge en fortsatt 
uppgång för sysselsättningen. Potentialen för högre sysselsättning begränsas dock av den växande 
gruppen arbetslösa med svag konkurrensförmåga. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är 
stor redan i nuläget och flera sektorer konkurrerar om samma individer.  

Två faktorer talar i nuläget för att löneökningarna kommande år kan bli större än under de 
senaste åren. Det ena är utsikterna för en klart högre inflation än tidigare år. Det andra är den allt 
starkare arbetsmarknadskonjunkturen. Kommande år blir det första gången på 20 år som 
avtalsrörelsen har att hantera ett läge med hög inflation.  

Kommunernas ekonomi 
Efter ännu ett år med påverkan av pandemin redovisades ytterligare ett starkt ekonomiskt resultat 
i kommunsektorn 2021. Kommunernas resultat uppgick till 47 miljarder kronor. De starka 
resultaten förklaras av en betydligt snabbare återhämtning än väntat och högre finansiella intäkter 
till följd av en positiv börsutveckling. Även 2022 prognostiserar kommunerna för ett överskott, 
främst till följd av en bra skatteunderlagstillväxt.  
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Efter att ha hanterat effekterna av pandemin ställer nu kommunerna om för att ta hand om 
konsekvenserna av kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, stora 
prisökningar på bland annat energi och livsmedel, höga pensionskostnader och osäker 
samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. Många utmaningar 
väntar kommuner och regioner när pandemin klingar av. Det handlar om vård som inte har 
kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna som 
har haft mycket stora utmaningar.  

Skatteunderlagstillväxten som ligger på en relativt hög nivå äts upp av pris- och löneökningar 
samt ökade kostnader för tjänstepensioner.  

Regeringen har föreslagit att kommunerna ska överta boendeansvaret för massflyktingar från och 
med andra halvåret i år. Det finns oklarheter i både åtagandets omfattning och den ekonomiska 
kompensationen till kommunerna. Regeringen föreslår att boendena ska kompenseras med en 
schablonersättning som ska täcka de genomsnittliga kostnaderna som kommunerna ska tänkas få. 
Den ekonomiska risken flyttas därmed från staten till kommunerna.  

Förutsättningarna för uppvidinge kommun 
De två senaste årens resultat på närmare 55 miljoner kronor har skapat goda förutsättningar inför 
de kommande åren, då tidigare års negativa balanskravsresultat har kunnat återställas. Sedan 
årsskiftet har de ekonomiska förutsättningarna för kommunen försämrats kraftigt.  

Ett nytt pensionsavtal för kommunsektorn, hög inflation, kraftigt försämrat utfall i 
kostnadsutjämningen till följd av färre antal invånare i åldern 1-18 år, försämrat utfall i LSS 
utjämningen och fortsatt minskade befolkningstal.  

Utöver effekterna av Ukraina krisen och pandemins långsiktiga effekter har vi även andra 
utmaningar, bland annat ökade uppdrag, krav och behov från invånare, politik och stat, eftersatt 
underhåll av fastigheter, investeringsbehoven de kommande åren och befolkningsutvecklingen. 
Gemensamma utmaningar som har lyfts upp av kommunens ledningsgrupp är arbetsmiljö, behov 
av personella resurser, digitalisering, det eftersatta underhållet av verksamhetslokalerna och 
ekonomi i balans. De behov och önskemål som nämnderna har framfört till budgetberedningen 
uppgår till över 40 miljoner kronor.  

Skattesats 
Skattesatsen beräknas minska med 10 öre per år mellan 2022 och 2025. Inför 2022 sänktes 
skattesatsen från 22,00 till 21,90.  

2023 21,80 
2024 21,70 
2025 21,60  
 

Befolkningsutvecklingen 
Antalet invånare beräknas öka med 322 personer mellan november 2021 och november 2024.  
Den sista mars 2022 var antalet invånare 9 420, vilket innebär att för att uppnå prognosnivån för 
2022, behöver antalet invånare öka med 80 personer fram till 1:a november 2022.    

1 nov 2021 9 428 personer   
1 nov 2022 9 500 personer +72 
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1 nov 2023 9 625 personer +125 
1 nov 2024 9 750 personer +125 
 

Finansiering 
De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens 
budgetarbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året 
ska vanligen inte ge anledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av 
kommunfullmäktige. 
 

Interna mellanhavanden 
En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter:  

AB Uppvidingehus Fastighetsförvaltning och lokalvård 
UppCom AB  Bredband, IT och telefoni 
RÖK  Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 
HUL  Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo 
Avfallsverksamhet Kretslopp Sydost 
 
För de verksamheter som drivs av kommunala bolag samt kommunens kostorganisation, gäller 
grundprincipen att tjänsterna utförs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är 
bredbandsverksamheten där hänsyn till kommersiella intressen beaktas.  

Pensionskostnad 
Kostnaden för pensioner ökar kraftigt 2023. Det är tre faktorer som påverkar; premiehöjningar 
till följd av nytt pensionsavtal, inflationsuppgången samt löneökningar. Antagandet i 
budgetförutsättningarna bygger på beräkning från pensionsadministratören Skandia.  

Arbetsgivaravgift och personalomkostnadspålägg 
Kommunen följer riktlinjer av SKR. Inför 2023 prognostiseras en ökad avgift till följd av ökade 
pensionskostnader. Budgetramarna för nämnderna har justerats med totalt 7,8 miljoner kronor 
för att möta ökningen från 40,15 till 42,75 procent.  

Kapitalkostnad 
Varje investering får konsekvenser för driftredovisningen i form av kapitalkostnader. Avskrivning 
är beroende av den ekonomiska livslängden och internräntan på beslutad procentsats, 2,5 
procent. Kapitalkostnaderna belastar driftbudgeten månaden efter färdigställande. 

Taxor och avgifter 
Förslaget till taxor och avgifter redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att 
intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara beslutad kostnadstäckningsgrad. Det 
gäller till exempel VA-verksamheten som skall ha full kostnadstäckning.  

Investeringar 
Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets 
resultat. Fastställda investeringsnivåer för 2022 – 2024 uppgår till 270 miljoner kronor, vilket 
innebär att om alla investeringarna genomförs, kommer ambitionsnivån inte att uppnås. Inför 
budget- och planperioden 2023 - 2025 bedöms investeringsnivån vara fortsatt hög. De planerade 
investeringsnivåerna medför att upplåningsbehoven kommer att öka.   
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH MÅLSTYRNING 
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 
tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 
kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa 
på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för 
låg finansieringsgrad.  

I november 2018 fattade Kommunfullmäktige beslut om den gällande målstrukturen. Målen 
utgår från fyra olika målområden: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbetare och 
Ekonomi. Inom respektive målområde finns ett antal mål vilka mäts med ett antal indikatorer. 
Varje mål har adresserats till någon eller några nämnder och eller kommunala bolag. Målen ska 
brytas ner till aktiviteter på förvaltningsnivå och om möjligt, ända ner till den enskilde 
medarbetaren. Styrningen ska på så vis leda till att den politiska viljeyttringen genomsyrar 
organisationen och därmed låter de demokratiska krafterna verka.  

En översyn av målen och den övergripande målstrukturen har genomförts och återrapporterats 
till kommunfullmäktige i oktober 2021. Utifrån den inriktning som gavs vid kommunfullmäktiges 
sammanträde har ett förslag med nya mål tagits fram av kommunens budgetberedning. Ärendet 
med målen (dnr 2022-314) hanteras av kommunstyrelse och kommunfullmäktige vid 
samma sammanträde som budgetförutsättningarna och kommer att tillsammans med 
budgetförutsättningarna utgöra grunden för nämnders fortsatta arbete med budget och 
verksamhetsplan.  

Nämnderna ska i sitt förslag till budget och verksamhetsplan beskriva hur nämnden kommer att 
arbeta med de olika målområdena.  

Anslagsnivå 
I följande tabeller presenteras respektive nämnds anslagsnivå (budgetram) för perioden. 
Intäktsuppräkning har beräknats med 1,5 procent och kostnadsuppräkning exklusive 
löneökningar med 2 procent. Löneökningarna budgeteras centralt och fördelas ut först efter 
genomförd lönerevision. Ytterligare kompensation för inflation kan vid behov tilldelas nämnd, 
medel för ändamålet budgeteras centralt. Efter Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 
2021 har nämndernas budgetram justerats med löneökningsmedel för lönerevisionen 2022. 
Utöver löneökningsmedel har kommunstyrelsens budgetram genom två beslut i 
Kommunfullmäktige utökats med 1,37 miljoner kronor från centrala medel för kapitalkostnader.  
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Utökning av kommunstyrelsens budgetram, i rad Tillskott i budgetram, består av: 

• Utökade personella resurser för HR/ekonomi/kansli, delfinansieras genom omfördelning 
inom egen budgetram samt genom intäkter, 100 tusen kronor. 

• Ny personell resurs för arbete med hållbarhetsfrågor, delfinansieras genom statligt stöd, 
600 tkr.  

• Utökade personella resurser för tekniska avdelningens enhet gata/park, 650 tusen kronor 
för 2023, ytterligare 650 tusen kronor för 2024. 

• Utökade resurser för VA verksamheten, två årsarbetare samt medel för underhåll, totalt 
1,9 miljoner kronor, finansieras fullt ut med taxehöjning som ska generera ökade intäkter 
på 1,9 miljoner kronor. 

• Tomma lokaler, en miljon kronor 2023.  

• Utökade anslag för föreningsbidrag med 500 tusen kronor 2023, ytterligare 500 tusen 
kronor både 2024 och 2025.  

• Utökad personell resurs på UppCom för arbete med IT säkerhet och digitalisering, ökad 
kostnad för kommunstyrelsens verksamhetsområde, 270 tusen kronor, finansieras genom 
effektivisering inom budgetram.  

 
Utökning av kommunstyrelsens budgetram, i rad Omfördelning mellan nämnder/oe centrala 
medel består av:  

• Kostnad för administration och drift av nytt e-handelssystem, 620 tusen kronor, varav 
405 tusen kronor finansieras genom omfördelning från andra nämnder.   

• Ny personell resurs för fordonssamordning, 600 tusen kronor, varav 370 tusen kronor 
finansieras genom omfördelning från andra nämnder.   

 
Tillskott för ökad PO avser kompensation för högre pensionskostnad.  

Kommunstyrelsen 2022 2023 2024 2025

Beslutad budgetram, november 2021 107 974 108 290 110 147

varav "normal" uppräkning 898 896 1 056

varav tidigare beslutad övrig förändring 4 025 4 415 5 215

Tillskott löneökningar 2022 1 141 1 521 1 521

Justering mellan nämnder

Övriga tillskott under året 1 370 1 370 1 370

Nytt ingångsvärde, gällande ram 110 485 111 181 113 038 113 038

Uppräkning intäkter 1,5% -910

Uppräkning kostnader 2 % 2 119

Tillskott i budgetram 2 850 3 000 3 500

Neddragning i budgetram

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel 883 775 775

Tillskott för ökad PO 1 242 1 247 1 247

Förslag på ny budgetram 110 485 116 155 118 059 119 769

Förändring mellan åren 5 670 1 904 1 710
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Neddragning av barn- och utbildningsnämndens budgetram görs med två miljoner kronor till 
följd av minskat barnantal.  
 
Utökning av barn- och utbildningsnämndens budgetram, i rad Tillskott i budgetram, består av: 

• Femdagarsvecka i f-klass, 1,5 miljoner kronor. 

• Speciallärare, utökning med en årsarbetare per år från höstterminen 2023 till 
höstterminen 2025, 400 tusen kronor 2023, ytterligare 800 tusen kronor 2024 och 2025.  

• Modul vid skolan i Norrhult, 500 tusen kronor.  

• Bibehålla resurserna trots minskat barnantal, två miljoner kronor. 

• Utökad personell resurs på UppCom för arbete med IT säkerhet och digitalisering, ökad 
kostnad för nämndens verksamhetsområde, 200 tusen kronor, finansieras genom 
effektivisering inom budgetram.  

 
Omfördelning mellan nämnder avser flytt av medel för finansiering av fordonssamordnare och e-
handel. Tillskott för ökad PO avser kompensation för högre pensionskostnad.  
 
 

Barn- och utbildningsnämnden 2022 2023 2024 2025

Beslutad budgetram, november 2021 265 664 266 650 268 830

varav "normal" uppräkning 1 922 1 922 2 101

varav tidigare beslutad övrig förändring

Tillskott löneökningar 2022 3 025 4 033 4 033

Justering mellan nämnder

Övriga tillskott under året

Nytt ingångsvärde, gällande ram 268 689 270 683 272 863 272 863

Uppräkning intäkter 1,5% -413

Uppräkning kostnader 2 % 2 665

Tillskott i budgetram 4 400 5 200 6 000

Neddragning i budgetram -2 000 -2 000 -2 000

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel -115 -210 -210

Tillskott för ökad PO 3 076 3 076 3 076

Förslag på ny budgetram 268 689 276 044 278 929 281 981

Förändring mellan åren 7 355 2 885 3 052
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Utökning av socialnämndens budgetram, i rad Tillskott i budgetram, består av: 

• Förstärkt budget för placeringskostnader, fyra miljoner kronor.  

• Medel för omställning inom äldreomsorgen, 500 tusen kronor per år 2023 och 2024. 

• Ökad lokalkostnad för individ- och familjeomsorgen, 250 tusen kronor.  

• Utökad personell resurs på UppCom för arbete med IT säkerhet och digitalisering, ökad 
kostnad för nämndens verksamhetsområde, 200 tusen kronor, finansieras genom 
effektivisering inom budgetram.  

 
Omfördelning mellan nämnder avser flytt av medel för finansiering av fordonssamordnare och e-
handel. Tillskott för ökad PO avser kompensation för högre pensionskostnad.  
 

 
 
Utökning av Miljö- och byggnadsnämndens budgetram, i rad Tillskott i budgetram, består av  
 

• Utökad personell resurs inom miljötillsyn/inspektion, 500 tusen kronor.   

Miljö- och byggnadsnämnden 2022 2023 2024 2025

Beslutad budgetram, november 2021 5 684 5 864 5 848

varav "normal" uppräkning -18 -20 -16

varav tidigare beslutad övrig förändring

Tillskott löneökningar 2022 181 241 241

Justering mellan nämnder

Övriga tillskott under året

Nytt ingångsvärde, gällande ram 5 865 6 105 6 089 6 089

Uppräkning intäkter 1,5% -41

Uppräkning kostnader 2 % 31

Tillskott i budgetram 500 500 500

Neddragning i budgetram

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel -13 -25 -25

Tillskott för ökad PO 134 134 134

Förslag på ny budgetram 5 865 6 726 6 698 6 688

Förändring mellan åren 861 -28 -10
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• Utökad personell resurs på UppCom för arbete med IT säkerhet och digitalisering, ökad 
kostnad för nämndens verksamhetsområde, 10 tusen kronor, finansieras genom 
effektivisering inom budgetram.  

 
Omfördelning mellan nämnder avser flytt av medel för finansiering av e-handel. Tillskott för 
ökad PO avser kompensation för högre pensionskostnad.  
 

 
Lönenämnden är intäktsfinansierad, nettoramen är därmed noll kronor. 
 

Sammanställning, nämndernas budgetram  
 

 
 
 
 

Lönenämnden 2022 2023 2024 2025

Beslutad budgetram, november 2021 0 0 0

varav "normal" uppräkning 0 0 0

varav tidigare beslutad övrig förändring

Tillskott löneökningar 2022

Justering mellan nämnder

Övriga tillskott under året

Nytt ingångsvärde, gällande ram 0 0 0 0

Uppräkning intäkter 1,5% -80

Uppräkning kostnader 2 % 80

Tillskott i budgetram 0

Neddragning i budgetram

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel

Tillskott för ökad PO

Förslag på ny budgetram 0 0 0 0

Förändring mellan åren 0 0 0

Samtliga nämnder 2022 2023 2024 2025

Beslutad budgetram, november 2021 630 805 631 506 636 848 0

varav "normal" uppräkning 3 840 4 117 4 462 0

varav tidigare beslutad övrig förändring 4 025 4 415 5 215 0

Tillskott löneökningar 2022 8 044 10 724 10 724 0

Justering mellan nämnder 0 0 0 0

Övriga tillskott under året 1 370 1 370 1 370 0

Nytt ingångsvärde, gällande ram 640 219 643 600 648 942 648 942

Uppräkning intäkter 1,5% 0 0 0 -1 933

Uppräkning kostnader 2 % 0 0 0 6 961

Tillskott i budgetram 0 12 500 13 450 14 250

Neddragning i budgetram 0 -2 000 -2 000 -2 000

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel 0 310 0 0

Tillskott för ökad PO 0 7 875 7 885 7 885

Förslag på ny budgetram 640 219 662 285 668 277 674 105

Förändring mellan åren 22 066 5 992 5 828
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Centralt budgeterade medel 

 
 
I den centrala budgeten avsätts medel för digitalisering och kompetensutveckling som nämnderna 
kan ansöka om för olika typer av projekt/åtgärder inom respektive område. Budgeten för 
digitalisering 2023 är minskad med 310 tusen kronor, då medel flyttats till kommunstyrelsens 
budgetram för delfinansiering av e-handelssystem. Till följd av den höga inflationen avsätts medel 
centralt för att möjliggöra kompensation för nämnders ökade kostnader.   
 
Investeringsplanen för perioden är inte beslutad, dock pågår planering för omfattande 
investeringar. Ökade kostnader för kapitalkostnader budgeteras centralt och beslut om fördelning 
av medel sker i samband med att beslut fattas om investering. Då investeringsprocessen har 
tidsmässigt förskjutits, minskas budgetmedel för kapitalkostnaderna i förhållande till tidigare 
planering både 2023 och 2024 för att återigen öka 2025.   
 

Centrala medel 2022 2023 2024 2025

Löneökningsmedel och pensioner 21 198 29 906 39 871 53 703

Digitalisering 1 000 690 1 000 1 000

Omstrukturering 2 845 0 0 0

Kompetensutveckling 1 000 1 000 1 000 1 000

Inflation 0 4 000 4 000 4 000

Avskrivningar 2 233 6 734 9 384 9 384

Förskjuten investeringsprocess -5 000 -5 000 0

Befolkningsökning 0 900 1 800 1 800

Förskjuten befolkningsökning -900 0 0

Elevhälsa, reserv vid uteblivna statsbidrag 700 700 700 700

Effektiviseringar -1 000 -2 000 -3 000

Summa centrala medel 28 976 37 030 50 755 68 587

Förändring 8 054 13 725 17 832
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Resultatplan för perioden 

 

De ekonomiska förutsättningarna enligt upprättat förslag genererar ett negativt resultat i 
kommunen för både 2023 och 2024. Förslaget innebär att resultatutjämningsreserven (tidigare års 
överskott som öronmärkts för resultatutjämning) används för att uppnå ett balanskravsresultat 
som gör att negativa resultatet inte behöver återställas. Resultatutjämningsreserven uppgår före 
utnyttjandet till 12,5 miljoner kronor. För att uppnå en långsiktigt god ekonomisk hushållning 
behöver de årliga resultaten efter 2025 öka till helt andra nivåer.  
 

Nämndernas förslag till budget och verksamhetsplan för 2023-2025 
Varje nämnd har ett ansvar att presentera ett budgetförslag som bygger både på realism och ett 
ansvarstagande för att kommunens ekonomiska situation långsiktigt ska vara stabil.  

Nämnderna ska senast i oktober besluta om förslag till budget och verksamhetsplan som bygger 
på de fastställda budgetramarna och målen för perioden.  

Nämnden ska beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att få budget inom fastställd ram och vilka 
konsekvenser åtgärderna innebär. Om nämnden upplever svårigheter i att uppnå fastställd 
budgetram ska nämnden utöver tidigare beslutade åtgärder pröva möjligheter till 
omprioriteringar, effektiviseringar, övriga kostnadsminskningar och/eller intäktsökningar.   

Nämnden ska i sitt förslag beskriva hur nämnden kommer att arbeta med de olika målområdena 
som kommunfullmäktige har beslutat om.  

Tidplan 
• Juni  Kommunfullmäktige fastställer budgetförutsättningarna 

• Oktober Nämnderna beslutar om förslag till budget och verksamhetsplan 

• Oktober Kommunstyrelsen föreslår skattesats för kommande året 

Prognos Förslag Förslag Förslag

RESULTATPLAN 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 138 540 139 340 140 522 142 594

Verksamhetens kostnader -783 936 -807 048 -824 211 -841 702

Avskrivning av anläggningstillgångar -22 033 -22 878 -26 078 -31 508

TOTALA NETTOKOSTNADER -667 429 -690 586 -709 767 -730 616

Kommunens skatteintäkter 439 363 456 505 471 185 485 769

Inkomstutjämning 137 790 147 345 157 215 167 554

Kostnadsutjämning 48 762 42 019 44 571 47 124

Regleringspost 26 025 14 878 15 157 12 485

Kommunal LSS utjämning -3 732 -5 739 -3 789 -3 894

Tillskott, högt flyktingmottagande tidigare år 3 971 4 000 4 000 4 000

Tillskott till små kommuner 3 466 3 500 3 500 3 500

Kommunal fastighetsavgift 20 384 20 678 20 678 20 678

Finansnetto -1 300 -2 800 -3 850 -4 600

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 7 300 -10 200 -1 100 2 000

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 0 10 200 1 100 0

BALANSKRAVSRESULTAT 0 0 0 2 000
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BUDGET 2023 med plan för 2024 och 2025 

 

Uppvidinge måste få ett alternativ till vårdslös centralisering och riskabel investering, en utveckling 

som sker på bekostnad av kärnverksamhet.  

 

Sverigedemokraterna vill i stället erbjuda ett hållbart och långsiktigt sunt förhållningssätt, den 

långsiktiga omsorgen om våra invånare måste gå före prestige och trendängslighet. 

 

Med Socialdemokraternas förslag till budget så kastar vi nämligen Uppvidinge rakt in i kaklet när vi 

år 2025 har uttömt vår resultatutjämningsreserv. Då finns inte längre några livlinor eller 

besparingar att skydda oss med. Med styrande politikers investeringsplaner så kommer 

driftskostnaderna för verksamheten öka dramatiskt de närmaste åren och belasta resultatet hårt. 

 

Med tanke på den situation som vi närmar oss med ökande räntor, osäkert säkerhetsläge i 

östersjön och ökande kostnader på i princip alla produkter så är den enda hållbara vägen att gå att 

genast ställa sig på bromsen och undersöka vad vi kan pausa för att ha en buffert för att klara de 

närmaste 5 åren.  

 

Därför är vårt fokus att lägga ett uppdrag till kommunstyrelsen på att redovisa vilka nyttigheter vi 

är lagstadgade att tillhandahålla invånarna och samtidigt ålägga kommunstyrelsen att dra ner på 

en mängd icke lagstadgad verksamhet. Omsorgen om våra äldre har vi fredat från denna åtgärd 

och vi fortsätter att gå framåt med en återstart av Solgården och att bibehålla särskilt boende i 5 

kommundelar. I övrigt så är det fullt fokus på att tillhandahålla en god kvalitet i skola och 

samhällsplanering/infrastruktur och besparing på allt annat.  

 

Vår drivkraft är att göra Uppvidinge till en bra plats att växa upp, arbeta, bo och bli gammal i. 

Sunt förnuft och kärlek till vår bygd är de tillgångar som vi sätter störst tilltro till i detta arbete.  

 

 

SAMHÄLLSKONTRAKTET 

För att ett samhälle skall fungera och utvecklas väl så krävs det att den skatt som invånarna betalar är 

i balans med den välfärd som kommuninvånarna får del av. Denna balans brukar ibland kallas för 

samhällskontraktet. Om skatten blir för hög så kommer invånarna att vantrivas eller flytta från 

kommunen och då bryts kontraktet och ingås med en annan kommun som individen tycker erbjuder 

ett bättre samhällskontrakt. Om å andra sidan kvaliteten på kommunens verksamheter blir för låg så 

sker samma sak. 

Att hela tiden sträva efter att leverera en så god kvalitet på välfärden som möjligt för så lite 

skattekronor som möjligt är en av hörnstenarna i Sverigedemokratisk politik. 



För att göra detta så krävs en effektiv kommunal organisation med fullt fokus på kärnverksamheten. 

Alltså infrastruktur, boende, skola, äldreomsorg, socialtjänst och viss annan kommunal service. Detta 

kräver planering och politik som håller över längre tid när det gäller till exempel invånarantal, 

tillgängliga platser i förskola/skola/äldreomsorg och övrig service samt återkommande analyser om 

behovet över tid. Med en sådan organisation så kan vi även locka fler företag att etablera sig i vår 

kommun och skapa fler arbetstillfällen och därmed större möjligheter till kommunal välfärd. 

 

EKONOMI  

En god hushållning med invånarnas skattemedel är en förutsättning för ett balanserat 

samhällskontrakt. Ett av de viktigaste medlen för att säkerställa kommunens långsiktiga hållbarhet är 

ett stabilt och ansvarsfullt överskott. Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara 

2,0 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för att rusta Uppvidinge för framtiden. Den 

situation som nuvarande styre har försatt oss i gör detta tyvärr inte möjligt de närmaste åren, 

sannolikt blir det möjligt först när vi får en mindre sverigefientlig regering. 

SCB:s befolkningsprogonser pekar på att skatteunderlaget bedöms minska under kommande år vilket 

understryker behovet av att ompröva utgifter som inte tjänar Uppvidingeborna i deras vardag.  

Kärnuppdraget skall prioriteras. Alla nämnder och styrelser behöver prioritera om resurser till 

välfärdens kärna och se över så att administrationen är effektiv. 

Digitaliseringens möjligheter måste även användas på ett sådant sätt att vi kan frigöra resurser. I 

första hand ska digitaliseringen bidra till att trygga välfärdens finansiering genom en effektiv 

kommunkoncern. 

Kostnadsuppföljning skall vara norm för att analysera totalkostnaden för olika projekt och delar i 

verksamheten så att de går att jämföra över tid. 

Skattesats 

Den kommunala skatten i Uppvidinge är just nu 22,00 %. 
Vår föreslagna skattesats kommande år: 
2023: 22,00 
2024: 22,00 
2025: 22,00 
 
Vi har som mål att långsiktigt sänka den kommunala skattesatsen till en nivå där det är attraktivt att 

bo och verka i Uppvidinge. Vi anser inte att det finns möjlighet att påbörja den skattesänkningen 

innan vi har nått en god kvalitet och effektivitet i kärnverksamheterna. Vi kommer att nå dit men det 

kommer att ta tid att förändra det som behövs.  

Investeringar 

Vår plan för kommande investeringar är försiktig. Det är mycket viktigt i detta känsliga läge att inte 
investera mycket i nybyggnation nu när det är dyrare än någonsin att bygga och ränteläget är högst 
osäkert. 
 

 

 



NÄRINGSLIV 

Företag genererar tillväxt, som i sin tur skapar förutsättningar att bygga en attraktiv bygd där 

människor vill bo. Företagen etablerar sig där det finns kompetens att tillgå och där kommunerna 

arbetar serviceinriktat. Det ska gå snabbt från att förändra detaljplan till ett färdigt bygglov.  

Småländsk landsbygd är något av ett unikum när det gäller förekomst av mindre industrier. 

Uppvidinge är lyckligt lottade att ha flera framgångsrika exempel på företag som från ingenting byggt 

en verksamhet som ger jobb och inkomst åt hundratals människor i kommunen. Det är av största vikt 

att se till att kommunens service mot näringslivet fungerar väl och att onödig byråkrati inte drabbar 

kommunens förmåga att utvecklas. 

Det finns idag till viss del en oförståelse för vad företagande innebär, det är ytterst allvarligt då det 

resulterar i omständliga processer och regelkrångel. Därför är det viktigt att skapa en förståelse för 

vad företagande är och hur viktig företagsamhet är för utvecklingen. Det är i företagen jobben skapas 

och via jobben som vår välfärd byggs. Eftersom det är genom kommunens myndighetsutövning som 

den vanligaste kontakten med företag sker så spelar den lokala politiska nivån stor roll. 

Genom att öka samverkan mellan skola och företag så kan vi arbeta på sikt för att unga skall välja att 

bo, arbeta och bilda familj i kommunen. 

Det skall löna sig att driva företag och skapa jobb, att vidareutbilda sig och att inneha ansvar på 

jobbet. Det behöver bli mer attraktivt att etablera sitt företag här, att etablera på landsbygden eller i 

mindre samhällen skall vara det självklara valet för framtidens företagare.  

Kommunal Upphandling 

Den 1 januari 2017 kom en ny bestämmelse in i Lagen om upphandling (LOU) som ställer krav på att 

myndigheter måste motivera varför de inte överväger att dela upp ett kontrakt på flera parter. Detta 

innebär teoretiskt att micro- och småföretag på allvar skulle kunna vara med i diskussionerna om att 

bli en av flera leverantörer till myndigheter. 

Det finns många mindre företag i och i närheten av kommunen. Dessa skulle med delad upphandling 

kunna bidra till mindre transporter genom när- och härproducerat.  

Det är viktigt att kommunen fokuserar centralt på upphandlingsprocesserna och ser till att nödvändig 

kompetens finns för att göra bra upphandlingar och att inte försvåra för mindre företag att delta i 

kommunala upphandlingar. 

Kommunala Bolag 

Uppcom 

Uppvidingehus 

Styrningen av kommunala bolag skall revideras löpande och ledamöter i styrelser skall vara utbildade 

i styrning av kommunala bolag. Ordförande i bolagsstyrelse skall få skräddarsydd utbildning anpassad 

för uppdraget. Varje bolag skall ha en verksamhetsplan som skall revideras minst en gång per 

mandatperiod. De kommunala bolagen skall verka för kommunen som helhet. Dessa krav är sedan 

nyligen beslutade av kommunfullmäktige och vi är glada att en majoritet tyckte att våra förslag var 

rimliga. 

 

 



ARBETSMARKNAD  

Ett arbete innebär egen försörjning, trygghet och möjligheten att påverka sitt eget liv.  

Verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst, men för många lönar det sig alltför lite 

att gå från bidrag till arbete.  

Dessvärre så ökar kommunens utgifter för försörjningsstöd för invånare som inte är självförsörjande. 

För att komma till rätta med detta så behöver politiken hålla arbetsmarknadsenheten under 

noggrann uppsikt och ställa krav på resultat. Det mest värdefulla nyckeltalet i det förhållandet är 

antal individer som kommit i verklig självförsörjning utan skattesubventioner. 

Vi har likt andra kommuner en skyldighet att kontrollera att bidrag går till personer som har rätt till 

det. Socialtjänstlagen släpar efter i kontrollredskap, men visst arbete mot bidragsbrott går att göra 

även idag. Att använda hela lagrummet för hembesök är en viktig del, i väntan på lagstiftning som ger 

mer långtgående möjligheter. Ett annat viktigt redskap är att använda de tekniska hjälpmedel som 

står till buds för den ekonomiska granskningen. Alla misstänka bidragsbedrägerier skall anmälas i 

Uppvidinge.  

 

TRYGGHET 

I skolan respekterar vi varandra, ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan. Idag begås det tyvärr 

många brott som kan tyckas vara bagatellartade, framför allt i skolorna. När ett brott eller misstanke 

om brott inte anmäls så flyttas gränsen ständigt fram, vilket är ett problem på både kort och lång 

sikt. Att kalla en klasskamrat eller lärare tillmälen, spotta på eller hindra en person att utföra sina 

tilltänkta uppgifter är ett brott mot lagen och därför kommer vi se till att samtliga brott polisanmäls. 

Oavsett ålder. Vi kan inte acceptera att en majoritet av barnen skall känna sig otrygga pga att ett 

fåtal uppträder hotfullt. En person på skolan ska känna sig trygg vare sig man är i klassrummet, på 

skolgården eller i duschen efter gymnastiken. På så sätt drar vi tillbaka gränsen på vad som är 

acceptabelt i skolan.  

Idag är ca 50% av Sveriges befolkning utbildade inom HLR. I Uppvidinge skulle vi kunna utbilda våra 

skolungdomar i HLR, LABC, AKUT-testet och hur man agerar vid en situation där någon med diabetes 

svimmar. Detta skapar trygghet i skolan men även utanför som följd. Med kunskaper såsom att 

kunna känna igen tidiga symptom på exempelvis stroke kan vi hjälpas åt att rädda fler liv.  

 

UTBILDNING  

Alla barn som är bosatta i kommunen har rätt till en trygg, säker och likvärdig förskola/skola. 

Uppvidinge har alarmerande skolresultat, enskilda elever ska inte komma i kläm för en dåligt förd 

politik. Därför är det viktigt att skolan har höga förväntningar på eleven och utgår från att den 

enskilda individen kan nå skolans utbildningsmål. Detta förutsätter att varje elev blir sedd, får 

uppmuntran och stöd i sina studier. Andelen elever med godkända betyg måste öka dramatiskt. Både 

lärare och elever lever i en föränderlig värld med nya utmaningar varje dag, därför är det viktigt med 

kompetensutveckling för lärarna. I den tuffa ekonomiska situation skolan befunnit sig i de senaste 

åren har detta blivit eftersatt.  

Vi behöver avlasta lärarnas administrativa och andra arbetsuppgifter som stjäl tid från deras 

huvuduppdrag: den lärarledda undervisningen. Vi kan inte förvänta oss att nå de av Fullmäktige 



uppsatta målen vilka hade gjort oss till genomsnittliga gentemot övriga Sverige om vi inte ens tar oss 

råd att anställa de specialpedagoger som verksamheten behöver. 

Att satsa på arbetsmiljön för lärarna leder till färre uppsägningar och högre attraktivitet vid 

rekrytering. Lägre läraromsättning ger ökad stabilitet för eleverna, ett steg för bättre resultat i våra 

skolor. Tidig upptäckt samt kontinuerlig tillgång på skolsköterska och kurator är avgörande i arbetet 

mot psykisk ohälsa bland våra barn och ungdomar. Alla elever ska ha tillgång till en kurator och/eller 

psykolog. Samverkan mellan BUP och skola är nödvändig för att nå framgång. Resursteamen måste 

stärkas upp och krafttag tas för att få hemmasittarna till skolan, det handlar inte om att bara få 

hemmasittarna till skolan utan arbeta med varför man blir hemmasittare.  

Cirka 2% av de barn som börjar skolan är särbegåvade. Dessa behöver ett särskilt stöd och en 

handlingsplan för dessa elever finns inte idag och ska upprättas. Som grund för denna handlingsplan 

hänvisas till SKR:s dokument Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016, som beskriver och 

exemplifierar pedagogiska insatser för elever med särbegåvning.  

En viktig del för att ge våra barn goda förutsättningar att lyckas i skolan är förskolan. För att förstärka 

förskolan vill vi se över möjligheten att utöka förutsättningarna för utbildning av personal, antigen till 

barnskötare eller förskollärare. Uppvidinge har inte en acceptabel andel behörig personal idag. 

En effektiv skolorganisation är förutsättningen för att erbjuda en bra förskola och skola. 

Resursfördelningssystem är ett viktigt redskap att fortsätta utveckla. Det är viktigt att bemanningen 

följer de faktiska behoven i skola och barnomsorg.  

För att minska frånvaron i skolan krävs det en rad insatser, allt från nolltolerans för mobbning, 

sexuella trakasserier till engagerad personal som ser varje elev som en individ. Personalen ska vara 

stolt över att arbeta på kommunens skolor, och eleverna ska vara stolta över sin skola. Det kräver ett 

tydligt ledarskap och ett omfattande arbete vilket vi ser inte minst på dagens situation gällande 

studiero och arbetet med ordningsregler vilket bör intensifieras. Administration och det formella 

ledarskapet bör spetsas och ledningsorganisationen effektiviseras.  

Lärcentrets utbildningar ska spegla Uppvidinges nuvarande och framtida rekryteringsbehov inom 

såväl industrin som företagen och den kommunala verksamheten. Det ska vara naturligt för 

företagen att samverka med Lärcentret, på så vis kan vi bidra till en del av den framtida 

kompetensen. 

Vuxenutbildningen får en alltmer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha varit den andra 

chansen för unga som inte tog sig igenom gymnasiet så har den mer och mer omformats till att vara 

den första chansen för de som helt saknar utbildning, ibland även språklig sådan.  

Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka, samtidigt som resultaten — inte minst i 

SFI — är otillräckliga. Reformer behöver ta sikte på resultat och effektivitet. Vuxenutbildningen ska 

kunna passa fler ännu bättre.  

Uppvidinge måste våga ställa de krav som är möjliga att ställa på de individer som tar del av den 

skattefinansierade verksamheten då krav kombinerat med verksamhet av god kvalitet leder till 

effektivare integrering/assimilering i vårt samhälle. Alla måste bidra och göra sitt bästa utifrån sin 

förmåga, annars fallerar det sammanhållande kittet i vår kommun.  

 

 



PERSONAL  

Uppvidinge kommun, dess bolag och förvaltningar ska genomsyras av tydliga kärnvärden som 
tillsammans med personalpolitiken främjar högre frisktal och ett hållbart arbetsliv där personal vill gå 
till jobbet. Det är av yttersta vikt att personalen, som är vår främsta resurs mår bra och trivs på 
arbetet. Personal ska kunna planera sin vardag utifrån fasta scheman och kunna arbeta utefter 
önskad tjänstgöringsgrad. Drivna och skickliga medarbetare ska uppmärksammas. Ledarskapet på 
alla nivåer ska utvärderas centralt.  
Varje chef skall ha ett utvecklingsprogram med kompetensutveckling. All personal skall ha 

uppdaterad adekvat utbildning för sin yrkesroll och skall erbjudas fortbildning för att uppdatera sin 

kompetens inom sitt område. 

Sjukfrånvaro ger ohälsa för vår personal och ineffektivt resursutnyttjande. Vår målsättning är att 

successivt sänka sjukfrånvaron. En översyn av åtgärderna mot sjukskrivning ska göras och bland 

annat infatta riktade insatser mot sjuktyngda grupper.  

 

SAMHÄLLSBYGGNAD  

Stadsplanering och arkitektur måste vara anpassat efter människors behov. Detta innebär bland 

annat att man bör sträva efter att bygga miljöer som beaktar det mänskliga behovet av social 

samvaro, närhet till naturen, skönhet och symmetri. Man bör också bejaka platsens och invånarnas 

historia och identitet.  

Vi vill att så väl gamla som nya fasader och utsmyckningar utförs på ett smakfullt och för bygden 

karakteristiskt sätt. Parker och grönytor inom kommunen skall underhållas och utvecklas på ett 

ändamålsenligt sätt så att det finns trevliga promenadstråk i varje samhälle i kommunen. Barn- och 

familjeperspektivet vara genomgående i samhällenas grönytor och naturnära miljöer. Miljöer som 

riskerar att skapa känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet skall motverkas och 

förändras.  

En underhållsplan för all infrastruktur skall tas fram för att säkerställa att vägar, avlopp, vatten och el 

kommer att fungera väl nu såväl som i framtiden. Miljö- och byggnadsnämnden ska verka genom ett 

serviceinriktat arbetssätt i samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv, föreningar, enskilda 

och andra intressenter. Detta skapar ett bättre arbetsklimat, större tillit och kan innebära att fler 

företag väljer att flytta till just Uppvidinge.  

 

KULTUR, FÖRENING OCH FRITID  

Kultur- och föreningsutskottet skall uppdras att särskilt lyfta kulturhistoriska perspektiv i 

nybyggnadsområden för att i förändringen bevara lokalhistoriskt viktiga värden. Dessutom skall om- 

och utbyggnation på äldre fastigheter göras i ursprunglig stil och kultur- och föreningsutskottet skall 

vara involverat i processen.  

Vår småländska traditionella matkultur är något vi skall vårda och den har en självklar plats i vårt 

förhållande till den lokala kulturen. Mathantverkare och lokala producenter är ingenting vi bör ta för 

givet, vi arbetar för att ge dem de möjligheter som de så väl förtjänar. 

 

 



EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VÅRA PRIORITERINGAR 

Den största bidragande faktorn till kommunens intäkter är antalet invånare. Det finns stora 

osäkerheter om befolkningsprognosen i Uppvidinge framåt, trenden minskar just nu samtidigt som 

prognosen säger att den skall öka. Detta innebär att vi behöver vara mycket försiktiga i investeringar 

och ökning av driftsramar. 

ANSLAGSNIVÅ 

I följande tabeller presenteras respektive nämnds anslagsnivå (budgetram) för perioden. SD 

Uppvidinges förslag är markerade med gult. Intäktsuppräkning har beräknats med 1,5 procent och 

kostnadsuppräkning exklusive löneökningar med 2 procent. 

Löneökningarna budgeteras centralt och fördelas ut först efter genomförd lönerevision. Efter 

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i december 2020 har nämndernas budgetram justerats med 

löneökningsmedel för lönerevisionen 2020 och 2021 samt för förändringar mellan nämnderna för 

kostnader avseende förvaltning av fastigheter, lokalvård samt för ändrat kostnadsansvar för vissa 

lokaler. 
 

Kommunstyrelsen 2022 2023 2024 2025 

Beslutad budgetram december 2021 107974 108290 110147  

Varav "normal" uppräkning 898  896 1056  

Varav tidigare beslutad övrig förändring 4025 4415 5215  

Tillskott löneökningar 2020 och 2021 1141 1521 1521  

Justering mellan nämnder     

IT budget från omstrukturering 1370 1370 1370  

Nytt ingångsvärde, gällande ram 110485 111181 113038 113038 

Uppräkning intäkter 1,5%    -910 

Uppräkning kostnader 2%    2119 

Tillskott i budgetram  2850 3000 3500 

Avdrag i tillskott  -1700 -1850 -3000 

Neddragning i budgetram  -12000 -12000 -12000 

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel   883 775 775 

Neddragning i omfördelning  -73 -370 -370 

Tillskott för ökad PO  1242 1247 1247 

Förslag på ny budgetram 110485 102383 103840 104399 

Förändring mellan åren  -8102 1457 559 

Tillskott i budgetram minus avdrag i tillskott, består av:  
- Utökade personella resurser för tekniska avdelningens enhet gata/park, 650 tkr 2023-24.  
- Utökade resurser för VA verksamheten, två årsarbetare samt medel för underhåll, totalt 1,9 

miljoner kronor, finansieras fullt ut med taxehöjning som ska generera ökade intäkter på 1,9 
miljoner kronor.  

- Utökade anslag för föreningsbidrag med 500 tusen kronor 2023, ytterligare 500 tusen kronor 
både 2024 och 2025.  

- Utökad budget inom ram för underhåll av fastigheter, 3 mkr 2022, 4 mkr 2023, 5 mkr 2024 

 

Neddragning i budgetram: 

- Förändringarna innebär ett besparingskrav på KS genom tillskott till BUN 4,0 mkr, SOC 3,0 

mkr och förbättring av resultatet.  (2023-25) 

Utökning av kommunstyrelsens budgetram, i rad Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel 
består av:  

- Kostnad för administration och drift av nytt e-handelssystem, 620 tusen kronor, varav 405 
tusen kronor finansieras genom omfördelning från andra nämnder.  

Neddragning i omfördelning motsvarar att inte inrätta fordonssamordnare. 

Tillskott för ökad PO avser kompensation för högre pensionskostnad.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Beslutad budgetram, december 2020 265664 266650 268830  

Varav "normal" uppräkning 1922 1922 2101  

Varav tidigare beslutad övrig förändring     

Tillskott löneökningar 2020 och 2021 3025 4033 4033  

Justering mellan nämnder     

Nytt ingångsvärde, gällande ram 268689 270683 272863 272863 

Uppräkning intäkter 1,5%    -413 

Uppräkning kostnader 2%    2665 

Tillskott i budgetram  4400 5200 6000 

Avdrag i tillskott  -1500 -1500 -1500 

Våra tillskott  4000 4000 4000 

Neddragning i budgetram  -2000 -2000 -2000 

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel  -115 -210 -210 

Neddragning i omfördelning  15 105 105 

Tillskott för ökad PO  3076 3076 3076 

Förslag på ny budgetram 268689 278559 281534 284586 

Förändring mellan åren  9870 2975 3052 

Neddragning av barn- och utbildningsnämndens budgetram görs med två miljoner kronor till följd av 

minskat barnantal. 

Tillskott i budgetram minus avdrag i tillskott samt våra tillskott, består av: 

- Speciallärare, utökning med 3 årsarbetare per år från höstterminen 2023 till 

höstterminen 2025, 1,2 mkr 2023, ytterligare 2,4 mkr 2024 och 2025. 

- Modul vid skolan i Norrhult, 500 tusen kronor. 

- Bibehålla resurserna trots minskat barnantal, två miljoner kronor. 

- Tillskott på 3,2 mkr 2023 och 2,4 mkr 2024-25 för att möjliggöra leverans av lagstadgad 

kvalitet vilket blir möjligt gemensamt med att särskolans nybyggnation läggs på is tills dess 

att verksamheten har tillräckliga medel för att klara driften. Tills dess inryms särskolan i 

befintliga skollokaler, samtidigt som skollokaler prioriteras med renovering tack vare vår 

ökade satsning på underhåll. 

Socialnämnden 2022 2023 2024 2025 

Beslutad budgetram, december 2020 251483 250702 252023  

Varav "normal" uppräkning 1038 1319 1321  

Varav tidigare beslutad övrig förändring     

Tillskott löneökningar 2022 3697 4929 4929  

Justering mellan nämnder     

Nytt ingångsvärde, gällande ram 255180 255631 256952 256952 

Uppräkning intäkter 1,5%    -489 

Uppräkning kostnader 2%    2066 

Tillskott i budgetram  4750 4750 4250 

Våra tillskott  500 3000 5500 

Neddragning i budgetram     

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel  -445 -540 -540 

Neddragning i omfördelning  45 265 265 

Tillskott för ökad PO  3423 3428 3428 

Förslag på ny budgetram 255180 263904 267855 271432 

Förändring mellan åren  8724 3951 3577 

Tillskott i budgetram samt våra tillskott består av: 

- Förstärkt budget för placeringskostnader 4,0 mkr. 

- Medel för omställning inom äldreomsorgen, 500tkr 2023-24 

- Ökad lokalkostnad individ- och familjeomsorg, 250tkr  

- Återstart av Solgården 0,5mkr 2023, 3,0 mkr 2024 och 5,5 mkr 2025 



 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022 2023 2024 2025 

Beslutad budgetram, december 2020 5684 5864   

Varav "normal" uppräkning -18 -20   

Varav tidigare beslutad övrig förändring     

Tillskott löneökningar 2020 och 2021 181 241   

Justering mellan nämnder     

Nytt ingångsvärde, gällande ram 5865 6105 4991  

Uppräkningintäkter 1,5%    -41 

Uppräkningkostnader 2%    31 

Tillskott i budgetram  500 500 500 

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel  -13 -25 -25 

Tillskott för ökad PO  134 134 134 

Förslag på ny budgetram 5865 6726 6698 6688 

Förändring mellan åren  861 -28 -10 

Utökning av Miljö- och byggnadsnämndens budgetram, i rad Tillskott i budgetram, består av:  

- Utökad personell resurs inom miljötillsyn/inspektion, 500tkr. 

 

Lönenämnden  2022 2023 2024 2025 

Beslutad budgetram, december 2020 0 0 0  

Varav "normal" uppräkning 0 0 0  

Varav tidigare beslutad övrig förändring     

Tillskott löneökningar 2020 och 2021     

Justering mellan nämnder     

Nytt ingångsvärde, gällande ram 0 0 0 0 

Uppräkning intäkter 1,5%    -80 

Uppräkning kostnader 2%    80 

Tillskott i budgetram    0 

Neddragning i budgetram     

Finansiering via statsbidrag     

Förslag på ny budgetram 0 0 0 0 

Förändring mellan åren  0 0 0 

Lönenämnden är intäktsfinansierad, nettoramen är därmed noll kronor. 

 

Samtliga nämnder  2022 2023 2024 2025 

Beslutad budgetram, november 2021 630805 631506 636848 0 

Varav "normal" uppräkning 3840 4117 4462 0 

Varav tidigare beslutad övrig förändring 4025 4415 5215 0 

Tillskott löneökningar 2022 8044 10724 10724 0 

Övriga tillskott under året 1370 1370 1370 0 

Nytt ingångsvärde, gällande ram 640219 643600 648942 648942 

Uppräkning intäkter 1,5% 0 0 0 -1933 

Uppräkning kostnader 2% 0 0 0 6961 

Tillskott i budgetram 0 12500 13450 14250 

Våra förändringar 0 -10700 -8350 -7000 

Neddragning i budgetram 0 -2000 -2000 -2000 

Omfördelning mellan nämnder/oe centrala medel 0 310   

Tillskott för ökad PO 0 7875 7885 7885 

Förslag på ny budgetram 640219 651585 659927 667105 

Förändring mellan åren  11366 8342 7178 

 

 

 



 

 

Centralt budgeterade medel 

Från och med 2018 budgeteras löneökningsmedlen centralt och fördelas ut till respektive nämnd efter 

genomförd lönerevision. För perioden har avsätts cirka 12 miljoner kronor per år. 

Centrala medel 2022 2023 2024 2025 

Löneökningsmedel och pensioner 21198 29906 39871 53703 

Digitalisering 1000 690 1000 1000 

Omstrukturering 2845 0 0 0 

Kompetensutveckling 1000 1000 1000 1000 

Inflation 0 4000 4000 4000 

Avskrivningar 2233 6734 9384 9384 

Alternativ investeringsplan  -5000 -7000 -7000 

Befolkningsökning 0 900 1800 1800 

Förskjuten befolkningsökning  -900 0 0 

Satsning omvårdnadspersonal 0 0 0  

Elevhälsa, reserv vid uteblivna statsbidrag 700 700 700 700 

Effektiviseringar 0 -1000 -2000 -3000 

Summa centrala medel 28976 37030 48755 61587 

Förändring  8054 11725 10832 

I den centrala budgeten avsätts medel för digitalisering och kompetensutveckling som nämnderna 

kan ansöka om för olika typer av projekt/åtgärder inom respektive område. Budgeten för 

digitalisering 2023 är minskad med 310 tusen kronor, då medel flyttats till kommunstyrelsens 

budgetram för delfinansiering av e-handelssystem. Till följd av den höga inflationen avsätts medel 

centralt för att möjliggöra kompensation för nämnders ökade kostnader.  

Investeringsplanen för perioden är inte beslutad, dock pågår planering för omfattande investeringar. 

Ökade kostnader för kapitalkostnader budgeteras centralt och beslut om fördelning av medel sker i 

samband med att beslut fattas om investering. Då investeringsprocessen har tidsmässigt förskjutits, 

minskas budgetmedel för kapitalkostnaderna i förhållande till tidigare planering både 2023 och 2024 

för att återigen öka 2025. 

Alternativ investeringsplan: Vårt förslag innebär att inte besluta om att investera i nybyggnation i den 

utsträckning som ligger i ovanstående plan, därför har vi justerat ned avskrivningarna i förhållande 

till vår alternativa plan. 

RESULTATPLAN FÖR PERIODEN 

RESULTATPLAN  2022 2023 2024 2025 

Verksamhetens intäkter 138540 139340 140522 142594 

Verksamhetens kostnader -783936 -807048 -824211 -841702 

Avskrivning av anläggningstillgångar -22033 -22878 -26078 -31508 

Våra förändringar avskrivningar 0 0 2000 7000 

Våra förändringar 0 10700 8350 7000 

TOTALA NETTOKOSTNADER -667429 -679887 -699417 -716616 

Kommunens skatteintäkter 439363 456505 471185 485769 

Inkomstutjämning 137790 147345 157215 167554 

Kostnadsutjämning 48762 42019 44571 47124 

Regleringspost 26025 14878 15157 12485 

Kommunal LSS-utjämning -3732 -5739 -3789 -3894 

Tillskott, högt flyktingmottagande tidigare år 3971 4000 4000 4000 

Tillskott små kommuner 3466 3500 3500 3500 

Kommunal fastighetsavgift 20384 20678 20678 20678 

Finansnetto -1300 -2800 -3850 -4600 

Resultat efter finansnetto 7300 500 9250 16000 

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

Balanskravsresultat 0 0 0 0 
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§ 160 Dnr 2022-000112  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
samordningsförbundet Värend 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:    

1. Godkänna förbundets årsredovisning 2021. 
2. Bevilja styrelsen för samordningsförbundet Värend ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021.     

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Niklas Jonsson (S) i handläggningen av ärendet.         

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun, ingår, tillsammans med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg samt Alvesta, Lessebo, Tingsryd och 
Växjö kommuner i Samordningsförbundet Värend. Styrelsen för förbundet har 
lämnat över årsredovisning för 2021. Verksamhetens kostnader för året uppgår 
till 3,6 miljoner kronor och årets resultat till 754 tusen kronor.  

Revisionen har granskat årsredovisningen och styrelsens förvaltning för 
förbundet för år 2021. Revisionen bedömer att årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Revisorerna 
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.               

Beslutsgång 

Ingrid Hugosson (C) väljs som justerare. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-02 § 95 
Årsredovisning år 2021 Samordningsförbundet Värend inklusive 
revisionsberättelse, 2022-05-06      

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Värend 
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§ 128 Dnr 2022-000111  

Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
år 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2021 

2. Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 
Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.      

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Niklas Jonsson (S), Peter Danielsson (S) och 
Margareta Schlee (M) i handläggningen av ärendet.       

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds kommuner 
medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg. 
Direktionen för kommunalförbundet har lämnat över årsredovisning för 
verksamhetsåret 2021. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 41,6 miljoner 
kronor och årets resultat uppgår till 1,2 miljoner kronor. Resultatet innebär att 
förbundets finansiella mål för det enskilda året är uppnått och att förbundets 
egna kapital är återställt och uppgår nu till två miljoner kronor.   

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och årsredovisning 
för 2021 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 samt att förbundets årsredovisning för år 2021 godkänns.           

Beslutsgång 
Ålderspresident Ingrid Hugosson (C) inträder som ordförande och Mikaela 
Gross (-) väljs som justerare. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Räddningstjänst Östra Kronoberg 

Protokollsutdrag RÖK 2021-03-31, §11 

Granskning av årsredovisning 2021 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 

Revisionsberättelse år 2021 RÖK  
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Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-03 § 70        

Beslutet skickas till 
Räddningstjänst Östra Kronoberg 
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§ 129 Dnr 2022-000229  

Årsredovisning 2021 Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2021. 

2. Bevilja direktionen för Kretslopp Sydost ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021.     

Protokollsanteckning 
Centerpartiet lämnar följande protokollsanteckning: Att Kretslopp Sydost 
verkar för att ÅVC Linnebega skyndsamt bör prioriteras för ombyggnad med 
start redan 2022, för att uppnå samma standard, tillgänglighet och öppettider 
som likvärdiga kommuner i Kretslopp Sydost redan har.     

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun ingår sedan 2021 i kommunalförbundet Kretslopp 
Sydost. Direktionen för kommunalförbundet har lämnat över årsredovisning 
för verksamhetsåret 2021. Omsättningen för året uppgår till 242 miljoner 
kronor och årets resultat uppgår till 10,3 miljoner kronor. Resultatet innebär att 
förbundets finansiella mål för året är uppnått.    

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och årsredovisning 
för 2021 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021 samt att förbundets årsredovisning för år 2021 godkänns.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut ch finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 för Kretslopp Sydost 

Direktionsprotokoll, 2022-03-25, § 5 

PWC granskning av årsredovisning 2021 Kretslopp Sydost 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-03 § 71      

Beslutet skickas till 
Kretslopp Sydost 
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§ 169 Dnr 2022-000285  

Renhållningsordning för Kretslopp Sydost 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny 
Renhållningsordning för Kretslopp Sydost tillika Avfallsplan 2023–2030, 
Avfallsföreskrift Kretslopp Sydost 2023 samt bilagor till Avfallsplan 2023-2030.           

Sammanfattning av ärendet 
2021 gick Uppvidinge kommun in i Kretslopp Sydost, KSO, som då övertog 
ansvaret för det kommunala avfallet. En ny renhållningsordning har nu tagits 
fram innehållande förslag till Avfallsplan 2023–2030, Avfallsföreskrift 
Kretslopp Sydost 2023 samt bilagor till avfallsplanen.  

Uppvidinge kommun har deltagit i arbetsgrupper där föreliggande förslag har 
arbetats fram och även lämnat yttrande när förslaget var ute på samråd. Inför 
yttrandet till samrådet fick varje förvaltning och bolag möjlighet att inkomma 
med synpunkter på förslagen (diarienummer 2021–000141).  

Några av de synpunkter som vi lämnade i yttrandena har tagits med andra inte. 
De som inte togs med handlade om definitioner av begrepp samt förslaget om 
att höja ambitionen något mer än vad som föreslagits.  

Konsekvenser 
Det är svårt att säga exakt vad den nya renhållningsordningen kommer att 
innebära för Uppvidinge kommun och dess invånare. Avfallsplanens mål ska 
hjälpa Kretslopp Sydost och medlemskommunerna att bidra till omställningen 
till ett mer hållbart samhälle. Syftet med avfallsplanen är att skapa ett tydligt och 
gemensamt styrdokument för avfallshanteringen i Kretslopp Sydosts 
medlemskommuner.  

Detta kan generera ökade ekonomiska kostnader för såväl Uppvidinge 
kommunkoncern som för dess invånare utifrån att förändringar behöver göras 
för att uppfylla de nya krav som ställs. I arbetet med målen är det inte orimligt 
att anta att det kan leda till både investeringar och ökade kostnader men också 
till besparingar och sänkta kostnader.   

Det kommer däremot att innebära ett fortsatt ambitiöst arbete kring 
avfallsminskning, återbruk och återvinning vilket är av positiv konsekvens både 
ur ett socialt och miljöperspektiv.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.     
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-02 § 87 

Omedelbart justerad §10 direktionsmöte 2022-05-06, 2022-05-16 

Återkoppling medlemskommunerna inkomna remissvar renhållningsordning 
2023-2030, 2022-05-16 

Avfallsföreskrift Kretslopp Sydost 2023, 2022-05-09  

Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030, 2022-05-09 

Bilagor till Avfallsplan Kretslopp Sydost 2023–2030, 2022-05-09      

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut skickas även till 

Kretslopp Sydost 
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§ 154 Dnr 2022-000301  

Förslag på namnbyte av socialnämnd och 
socialförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att byta namn på 
socialnämnden och socialförvaltningen till Välfärds- och omsorgsnämnden och 
Väldfärds- och omsorgsförvaltningen från och med 1 januari 2023.                

Sammanfattning av ärendet 
På socialnämndens sammanträde den 12 april 2022 fick socialförvaltningen i 
uppdrag att ta fram nya namnförslag för socialnämnden och 
socialförvaltningen. Nämnden anser att namnen behöver ändras så att de mer 
speglar hela verksamheten. 

Socialförvaltningens förslag är att socialnämnden och socialförvaltningen byter 
namn till Välfärdsnämnden och förvaltningen för Välfärd.  

Socialnämndens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att byta namn på 
socialnämnden och socialförvaltningen till Välfärds- och omsorgsnämnden och 
Väldfärds- och omsorgsförvaltningen från och med 1 januari 2023.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
socialnämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-05-10 § 49     

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 
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§ 187 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra antal ledamöter och 
ersättare i Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden från elva (11) till 
nio (9). Beslutet börjar gälla från och med 1 januari år 2023. 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på 
reglementen för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden i och med 
denna förändring. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige inrätta ett nytt utskott under 
barn- och utbildningsnämnden: Utskottet för Arbetsmarknad, Etablering och 
Lärcenter. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
förslag på reglemente för Barn- och utbildningsnämnden i och med denna 
förändring. Beslutet börjar gälla från och med 1 augusti år 2022. 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma 
med förslag på reglemente och delegationsordning för kommunstyrelsen med 
avsikten att tydliggöra kultur- och föreningsutskottets och tekniska utskottets 
respektive uppdrag och ansvarsområden. 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma 
med förslag på sammanträdesplan 2023 för kultur- och föreningsutskottet och 
tekniska utskottet innehållandes sex (6) till sju (7) sammanträden under år 2023.  

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 
förslag till nya arvodesregler för att tydliggöra vad som ingår i det fasta arvodet 
för hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda.               

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har behandlat utredningen av den politiska organisationen 
och har uppdragit åt kommunstyrelsen att de politiska partierna kan inkomma 
med synpunkter. 

Följande förslag har den politiska majoriteten kommit fram till: 

• Minskning av antal ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden från 11 till 9. Medel från förändringen ska finansiera 
barn- och utbildningsnämndens utskott för etablering, arbetsmarknad och 
lärcenter samt öka antalet sammanträden i kommunstyrelsens kultur- och 
föreningsutskott och tekniska utskott. 

• Kommunfullmäktige beslutade den 5 april år 2022, § 50, att verksamheten 
för Etablering och arbetsmarknad ska föras över från kommunstyrelsen till 
barn- och utbildningsnämnden från och med 1:a augusti 2022. Den 
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politiska majoriteten vill inrätta ett utskott för Arbetsmarknad, Etablering 
och Lärcenter under barn- och utbildningsnämnden.  

• Den 21 december år 2010, § 109, beslutade kommunfullmäktige att inrätta 
tre utskott under kommunstyrelsen: ett tekniskt utskott, ett personalutskott 
och ett kultur- och föreningsutskott. Syftet med utskotten var att berörda 
verksamheter får arbeta med politiker med mer specialkompetens samt att 
kommunstyrelsen blir avlastad vissa detaljbeslut. Den politiska majoriteten 
vill se att kultur- och föreningsutskottets och tekniska utskottets respektive 
uppdrag och ansvarsområden tydliggörs för att skapa mer tyngd i 
utskottsuppdraget. 

• Kultur- och föreningsutskottet och tekniska utskottet sammanträder vid 
fyra till sex tillfällen per år. Den politiska majoriteten vill öka kontinuiteten 
genom att utskotten sammanträder vid sex till sju tillfällen per år. 

• Regler om ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs av 
kommunfullmäktige 2013-04-23 § 34. Den politiska majoriteten vill revidera 
arvodesreglerna genom att tydliggöra vad som ingår i förtroendevaldas 
grundarvode, även kallat fasta arvoden.  

• Inrättandet av insynsplats i styrelse och nämnd för en ledamot i 
kommunfullmäktige vars parti inte innehar någon ordinarie eller 
ersättarplats i styrelsen/nämnden. Avsikten är att insynsplatsen har 
närvarorätt, men är ej arvodesberättigad samt ej har beslutanderätt och får 
inte delta i överläggningarna.  

Konsekvenser 
Beräknat på 2021 års sammanträden skulle en förändring från 11 till 9 
ledamöter och ersättare innebär en besparing för barn- och 
utbildningsnämnden med motsvarande 24 292 kronor och socialnämnden 
29 900 kronor. Kostnaderna beror i stora delar på antal sammanträden.  

Ett sammanträde i kultur- och föreningsutskottet och tekniska utskottet kostar i 
genomsnitt 4 670 kronor per sammanträde i arvoden. Tillkommer gör även 
arbetstid för föredragande tjänstepersoner samt nämndadministration.  

Förändringarna ger cirka 44 852 kronor kvar att nyttja till barn- och 
utbildningsnämndens utskott för etablering, arbetsmarknad och lärcenter.        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C), Anders Ljungkvist (-), Kerstin Ljungkvist (-), Susanne 
Karlsson (S) och Margareta Schlee (M) yrkar avslag på tredje stycket, inrättande 
av insynsplats i kommunstyrelse och nämnd, i kommunstyrelsens presidies 
förslag till beslut.               
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Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens presidies förslag till beslut gällande första, andra, fjärde, 
femte och sjätte stycket och finner att kommunstyrelsen beslutat så.   

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå 
kommunstyrelsens presidies förslag till beslut gällande tredje stycket och finner 
att kommunstyrelsen beslutat avslå kommunstyrelsens förslag till beslut 
gällande tredje stycket.    

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse 2022-06-13 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen      

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 174 Dnr 2022-000080  

Motion gällande fyrverkerier och vår möjlighet att 
begränsa dessa med våra lokala ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.              

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att kommunfullmäktige reviderar ordningsföreskriften till att 
fyrverkerier endast får användas utan särskilt tillstånd på nyårsafton från 
klockan 23:45 till 00:30 på nyårsdagen. 

Enligt kommunfullmäktiges antagna lokala föreskrifter (7 oktober 2008, § 93) 
gäller följande idag: 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

§4 Användning av pyrotekniska varor tillåts enbart från klockan 12:00 på 
påskafton, valborgsmässoafton samt till därpå följande dag klockan 03:00.  

Samhällsserviceförvaltningen har lyft motionen till diskussion i 
kommunstyrelsens tekniska utskott för politisk vägledning.  

Det blev dock information på ett möte anordnat av Länsstyrelsens jurister just 
med fokus på ämnet pyrotekniska varor och användningen av dessa som 
avgjorde svaret på motionen. Vid det mötet presenterades ett antal rättsfall 
kring ändringar av lokala ordningsföreskrifter där merparten hade blivit 
upphävda. Föreliggande motion ligger i samma linje som de rättsfall som hade 
upphävts vilket gör att Samhällsserviceförvaltningen finner det nödvändigt att 
rekommendera avslag av motionen. Länsstyrelsens promemoria kring kapitel 3 
§9 i ordningslagen bifogas som grund för svaret. 

Vid ändringar av de lokala ordningsföreskrifterna ska detta omedelbart anmälas 
till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar om ändringen är förenlig med 
ordningslagen och ska upphäva en föreskrift som strider mot densamma.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 

Promemoria om 3 kap. 9 § Ordningslagen, Länsstyrelsen 2022-04-28 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-02-22 § 50 
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Motion gällande fyrverkerier och vår möjlighet att begränsa dessa med våra 
lokala ordningsföreskrifter, 2022-01-31         

Beslutet skickas till 
Motionären 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 175 Dnr 2021-000557  

Motion om att införa Generation Pep i Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen som besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslås det att Uppvidinge kommuns skolor ska införa Generation 
Pep med bakgrund av att barn och ungdomar generellt rör sig för lite. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter har frågan diskuterats, 
inget beslut har ännu fattats. Generation Pep vänder sig till såväl skolor som 
förskolor. 

Parallellt med Generation Pep bedriver Region Kronoberg ett rörelseprojekt 
som heter Digipuls där samtliga kommuner inom regionen erbjuds att delta 
under vissa tilldelade perioder. Höstterminen 2022 är det Uppvidinges tur att 
delta. Digipuls vänder sig till klasser mellan årskurs 4-9 och har ett liknande 
upplägg som Generation Pep, som även är en sponsor till projektet. Projektet 
innebär att man ska få hela klassen i rörelse och att man samlar poäng till sin 
klass. Poängsamlingen genererar i ett studiebesök som arrangeras av Region 
Kronoberg. 

Barn- och uutbildningsförvaltningens vilja är att många klasser deltar i Digipuls 
och att det genererar i att man vill fortsätta med den glödjen som rörelse ger 
och ansluter sig till Generation Pep för fortsatt pep.                

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag BUN 2022-05-11 § 55 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-18 § 24 

Motion om att införa Generation Pep i Uppvidinge kommun, 2021-12-14     

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 176 Dnr 2021-000521  

Motion om att göra en kartläggning av obebodda hus i 
kommunen - ett möjligt tillskott av boendetyper för 
ökad inflyttning till kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.             

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast 
påbörja planeringen av det praktiska genomförandet och därefter igångssätta 
kartläggning. 

Liknande kartläggningar har genomförts i andra kommuner. Exempelvis 
Örnsköldsviks kommun som arbetat med frågan sedan år 2011, Falkenbergs 
kommun sedan år 2017 och Ljungby kommun sedan år 2020. Syftet med 
kartläggningen är att det ska bidra till positiv befolkningsutveckling samt ge 
positiva effekter på byar och småorter i kommunen.  

Kartläggningen kan göras omfattande likväl som i mindre skala beroende på 
arbetsmetodik och målsättning. Projektets omfattning påverkar hur lång period 
som kartläggningen kan förväntas pågå, där kartläggningar i vissa fall pågått i 
längre än två år. Vanligtvis genomförs kartläggningen av projektledartjänst samt 
landbygdsutvecklare/samhällsutvecklare.  

Tillvägagångssättet sker främst genom inventering med hjälp av 
fastighetsregister. Registret gås igenom och gallras utifrån om ägaren finns 
folkbokförd på adressen. I detta skede kan brev skickas till dessa fastigheter 
med information om kartläggningen. Det kan även ske samarbeten med 
lokalbefolkningen för att bearbeta listan i mer detalj. Det är sedan kommunen 
som tar kontakt med husägarna. I Falkenbergs kommun skickades vykort till 
närmare 1300 hus. Under år 2019 hade arbetet lett till att cirka 45 tomma hus 
fått nya liv.  

I Ljungby kommun ska kartläggningen genomföras inom befintlig 
personalstyrka, men i beslutet betonas att det kan krävas ytterligare finansiering 
om projektet blir mer omfattande. I Tingsryds kommun har medel avsatts med 
motsvarande 250 000 kronor samt att det ska genomföras av 
samhällsutvecklare. I Falkenbergs kommun genomfördes kartläggningen av två 
deltidsanställda under två år med en marknadsföringsbudget på 50 000 kronor 
per år.  

I Kronobergs län samordnar Region kronoberg nätverksträffar med 
kommunerna och projektet Landsbygdsdrömmar med syftet att ta fram en 
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handledning som ska tydliggöra vilka arbetssätt som är effektiva vid 
ödehusinventeringar. Handboken färdigställdes i april år 2022. 

Kännetecknande för kommuner som arbetar med frågan är att kartläggningens 
omfattning kan kräva tillsättande av resurser, såväl avsatta medel som arbetstid.  

I Uppvidinge kommun finns ingen sammanställning av hur många hus som är 
obebodda. Kommunledningsförvaltningen bedömer dock att det finns 
tillräckligt med underlag för att motivera genomförandet av sådant projekt. 
Däremot är det inte helt klart vilket resultat som kartläggningen kan förväntas 
ge samt omfattningen av vilka arbetsinsatser som kartläggningen skall innehålla. 
Det är även möjligt för dem som är intresserade av ett obebott hus att själva 
kontakta fastighetsägaren om eventuellt köp. 

Vidare bedömer kommunledningsförvaltningen att projektet inte kan 
genomföras inom befintlig personalstyrka samt inom befintliga budgetmedel. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår antingen tillsättande av budgetmedel 
för genomförande av kartläggning av obebodda hus eller att motionen avslås. 

Konsekvenser 
I flera kommuner har medel och arbetstid avsatts. Exempelvis i Tingsryd har 
250 000 kronor avsatts till projektet. Kommunledningsförvaltningen bedömer 
att det krävs en heltidstjänst alternativt två deltidstjänster i form av landbygds-
/samhällsutvecklare för att genomföra kartläggningen på ett ändamålsenligt 
sätt.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Handledning i ödeshusinventering, Region Kronoberg april 2022 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-01-18 § 24 

Motion om att göra en kartläggning av obebodda hus i kommunen – ett möjligt 
tillskott av boendetyper för ökad inflyttning till kommunen, 2021-11-15   

Beslutet skickas till 
Motionär 

Kommunledningsförvaltningen   

     





 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-14 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 177 Dnr 2022-000151  

Motion om att allmänheten ska ha tillgång till 
handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 
Motionen föreslår att ärenden inför fullmäktige som publiceras för allmänheten 
på kommunens hemsida (webbplats) ska vara publicerade på sådant sätt att det 
enkelt ska gå att hitta ett visst ärende. 

Ledamöter och ersättare ska kallas till sammanträde genom kallelseutskick. 
Kallelsen innehåller dagordning, plats, tid och information om vilka ärenden 
som ska behandlas.  

Ärendena innehåller handlingar och underlag som ska skickas ut tillsammans i 
kallelseutskicket. I Uppvidinge kommun används ärendehanteringssystemet 
Ciceron och Ciceron Assistent. Systemet effektiviserar nämndsadministrationen 
både vid ärendebevakning, protokollföring samt kallelseutskick.  

I samband med kallelseutskicket ska kallelsen publiceras på hemsidan. 
Publiceringen är till för allmänheten och media som vill följa respektive ärende 
inför behandling på politiska sammanträden. Exempelvis kan allmänheten ta del 
av underlag i form av budget och årsredovisning inför beslut i 
kommunfullmäktige. 

Publicering av kallelser på kommunens hemsida sker manuellt av 
nämndsadministrationen. För att effektivisera arbetssättet så har kallelsen med 
tillhörande handlingar samlats i ett och samma dokument. Detta är ett 
arbetssätt som används i många andra kommuner. Innan kallelsen med 
handlingar kan publiceras så måste handlingarna bedömas utifrån sekretess, 
personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, tillgänglighetsanpassas 
samt om handlingarna kan klassificeras som allmänna.  

För att skapa motsvarande system som Ciceron Assistent på hemsidan så 
behöver sidorna som innehåller kallelser ändras. I nämndadministrationen 
behöver arbetsmoment införas där kallelser på hemsidan utgår från 
ärenderubriker och enskilda handlingar laddas upp under respektive 
ärenderubrik. 

Alternativt att Uppvidinge kommun inrättar öppet diarie, vilket är en funktion 
som kan tillhandahållas av Ciceron. Detta innebär att en extern hemsida 
upprättas som möjliggör för publicering av handlingar till allmänheten. Ett 
öppet diarie behöver bedömas utifrån omfattning om det ska gälla bara 
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kallelseunderlag eller diarieförda allmänna handlingar. Arbetsinsatsen bestäms 
av hur stor mängd handlingar som ska finnas i det öppna diariet. 

Konsekvenser 
Motionens förslag innebär ökad nämndadministration för att den publika 
kallelsen ska få samma ordning som i Ciceron Assistent. Arbetsinsatsen 
bestäms och är beroende av mängden ärenden och handlingar som ska 
publiceras under respektive ärenderubrik.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslua i enlighet med 
kansliavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat 
så.      

Beslutsunderlag 
Motion om att allmänheten ska ha tillgång till handlingar, 2022-02-08 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-03-08 § 26 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-03-22 § 88 

Tjänsteskrivelse 2022-05-13     

Beslutet skickas till 
Motionär 

Kommunledningsförvaltningen 

    





 

 

 

uppvidinge.se / info@uppvidinge.se / 0474-470 00 

Svar på Interpellation från Kent Helgesson  
 

Jag har läst igenom listorna med inkomna namn och ser sett att det är flera av namnen som är 
bosatta i andra kommuner än i Uppvidinge kommun. Men också att det är flera invånare ifrån vår 
kommun som skrivit på.  
Min bedömning är att flera som skrivit på listorna inte har eller fått information om förslagens 
eventuella effekter om det som står på listorna skulle genomföras och hur det skulle påverka 
ekonomin för kommunen. 
Så som listorna är utformade är de inte enligt kommunallagen till grund för att ärendet måste tas 
upp i kommunfullmäktige. Vårt ställningstagande är att vi inte kommer ompröva beslutet av 
stängningen av särskilda boendet på Solgården då förändringen bidrar till en anpassning av 
antalet platser totalt i kommunen till det uppskattade behovet av platser.. Ändringen av antalet 
särskilt boende platser är även tvunget att göras utifrån att den ekonomi vi har att förhålla oss till 
då vi under längre tid haft tomma platser utspridda i kommunen till en hög kostnad. 
   
Ambitionen är att tillskapa och bygga ett trygghetsboende i Norrhult-Klavreström, att vi 
rekommenderar både treor och tvåor är utifrån den efterfrågan vi ser finns hos vårt kommunala 
bostadsbolag när det gäller efterfrågan på ordinära lägenheter. Vi har även tittat på hur 
efterfrågan ser och sett ut i andra kommuner som byggt trygghetsboende för samma målgrupp, 
seniorer. 
Vad det beträffar Moderaternas uttalande om ålder på målgrupp har jag inget att tillägga, du får 
fråga dem!  
Vad det gäller Seniorer så brukar man i de flesta sammanhang prata om personer som uppnått en 
ålder för pension, ca 65 år men allt är relativt! 

Ambitionen är att tillskapa ett gemensamt demenscentrum utifrån socialnämndens utlåtande och 
vårt ställningstagande. Ambitionen innefattar även att öka antalet demensplatser totalt för 
kommunen upp till 24 st. Ett gemensamt demenscentrum skapar även förutsättning för att samla 
all personalkompetens på en och samma plats för att ytterligare bidra till att stärka kvaliteten för 
omsorgstagaren och ge anhöriga den trygghetskänsla som är viktig när detta behövs. 

Hälsningar, Niklas Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
2022-06-28 
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§ 66 Dnr 2022-000005  

Inlämnande av interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hantering protestlistor mot 
omstrukturering av äldreomsorgen får ställas och besvaras på 
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.            

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellationer har inkommit till kansliavdelningen: 

• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hantering protestlistor 
mot omstrukturering av äldreomsorgen, Kent Helgesson (-) 

En interpellation: 

• ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt skickad med 
e-post, 

• ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 
handläggning, 

• bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 

• får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 
självständigt prövar. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras vid 
närmast kommande sammanträde i det fall kommunfullmäktige beslutar att den 
får ställas.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om hantering protestlistor mot omstrukturering av äldreomsorgen 
får ställas och besvaras på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så.    

Beslutsunderlag 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om hantering protestlistor mot 
omstrukturering av äldreomsorgen, 2022-04-25, dnr 2022-000265 

Tjänsteskrivelse 2022-04-26      
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§ 180 Dnr 2022-000297  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera 
kommunstyrelsens reglemente och att beslutet gäller från och med 1 augusti 
2022.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige besluta den 5 april år 2022, § 50, att föra över 
verksamheten för Etablering och arbetsmarknad från kommunstyrelsen till 
barn- och utbildningsnämnden från och med 1:a augusti 2022. 
Kommunfullmäktige gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera 
reglemente för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden till följd 
av överföringen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av 
kommunstyrelsens reglemente samt barn- och utbildningsnämndens reglemente 
med anledning av förändringen.                

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-02 § 90 

Utkast Revidering av kommunstyrelsens reglemente, 2022-05-16 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-04-05 § 50     

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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Kommunstyrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 

§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de 
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. 

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de 
uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900) (2017:725), KL, och annan 
lagstiftning. 

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan 

§ 2 Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen och 
samhällsserviceförvaltningen. 
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Ledningsfunktion och styrfunktion 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

§ 3 Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls. 

 

Styrelsens övergripande uppgifter 

§ 4  Styrelsen ska: 

1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd. 

2. Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut. 

3. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. 

4. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

5. Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

 
Styrelsen ska leda, samordna och utveckla kommunens: 

6. Övergripande strategiska arbete med samhällsplanering, trafikplanering, 
naturvårdsverksamhet och översiktsplan. 

7. Strategiska arbetet med planering av infrastruktur. 

8. Strategiska arbetet med trygghets- och säkerhetsarbete inklusive 
informationssäkerhet och riskfinansiering. 

9. Strategiska kommunikations- och informationsprocesser. 

10. Övergripande IT-processer. 

11. Upphandlingsverksamhet. 

12. Arbete med näringslivs-, turism- och destinationsutvecklingsarbete. 

13. Ärendehantering. 

14. Strategiska HR-processer. 

15. Folkhälsoarbete. 
 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur 
kommunfullmäktiges ärenden ska beredas. 



 

 

 

 
 

Styrelsen ska också ansvara för: 

16. Drift och underhåll av kommunens IT-system och verksamhetssystem. 

17. Kommunens etablering av nyanlända, som av fullmäktige inte uppdragits åt 
annan nämnd, samt boende och omsorg om ensamkommande barn. 

18. Vatten- och avloppsförsörjningen, gatu- och väghållningen, 
renhållningsverksamheten, parker och grönområden samt förvaltningen av 
kommunens skogsfastigheter, exploateringsfastigheter och allmänna markreserv. 

19. Kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och har då bland annat att dela ut 
kultur- och fritidsstipendier, kommunens kultur- och fritidspris, kommunens 
byggnadsvårdspris samt kulturlandskapspris inom ramen för av 
kommunfullmäktige fastställda normer. 

20. Kommunens leverans av statistik för mikrodata till Statistiska centralbyrån 
(MONA) (Ändrad enligt beslut KF 2010-12-21, § 106) 

21. Kommunens mark- och exploateringsverksamhet, inklusive beställningar av 
detaljplaner samt företräda kommunen som fastighetsägare. 

22. Kommunens kostverksamhet. 

Företag och stiftelser 

§ 5 Styrelsen ska 

1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden 
av betydelse för kommunen. 

2. Ansvara för att beslut om ägardirektiv till de kommunala bolagen fattas. 

3. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 
kap 3-6 3 kap 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som 
kommunen äger eller har intresse i. 

4. Årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna 
förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

5. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor i de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i, i den mån detta inte på 
grund av fullmäktiges beslut ankommer på annan. 



 

 

 

 
 

Kommunalförbund 

§ 6 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Ekonomi och medelsförvaltning 

§ 7  Styrelsen ska 

1. Ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar 

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

3. Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen. 

4. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

5. Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

6. I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 

7. Administrera kommunens stiftelser, upprätta bokslut för stiftelserna samt utgöra en 
stöd- och kontrollfunktion för medelsförvaltningen av stiftelsernas kapital. 

8. För kommunens räkning ansöka om och motta statsbidrag, om detta inte vilar på 
annan nämnd. 

Delegering från fullmäktige 

§ 8 Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt. 

2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer. 

3. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast 



 

 

 

 
 

egendom. 

4. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, servitut, expropriation, eller inlösen 
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 
belopp och villkor i övrigt. 

5. Köp av fastighet på exekutiv auktion. 

6. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal. 

7. Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen. 

8. Yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460). 

9. Yttranden som ankommer på kommunen och som inte är av principell betydelse. 

10. Fullgöra kommunens uppgifter enligt i Lagen om trafiknämnd (lag om nämnder för 
vissa trafikfrågor 1978:234). 

Personalpolitiken 

§ 9 Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar arbetsgivarpolitiken inom 
kommunen och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat: 

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden. 

3. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

4. Besluta om stridsåtgärd. 

5. Lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter. 

6. Besluta om anställningsstopp som omfattar mer än en nämnd. 



 

 

 

 

 

Uppföljningsfunktionen 

Kommunstyrelsens uppföljning 

§ 10 Styrelsen ska 

1. Övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt. 

3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. 

4. Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret. 

5. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv. 

6. Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
fullmäktige samt en redovisnings av de fullmäktigebeslut som inte verkställts. 

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 

§ 11 Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om 
inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut. 

Krisledning och höjd beredskap 

§ 12 Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
(krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Arbetslöshetsnämnd 

§ 13 Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 



 

 

 

 
 

Arkivmyndighet 

§ 14 Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
fullmäktige antaget arkivreglemente. 

Anslagstavla och webbplats 

§ 15 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 
interna webbplats. 

Författningssamling 

§ 16 Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till 
att denna hålls tillgänglig i lagstadgad  

 

 



Övriga bestämmelser 

Sammansättning 

§ 17 Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Uppdrag och verksamhet 

§ 18 Styrelsen ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i 
lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska 
fullgöra, samt ansvara för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna 
uppdrag och angivna riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 19 Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt 
lagar och andra författningar för verksamheten. 

Personalansvar 

 
§ 20 Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 

undantag för förvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta 
reglemente. 

 

Personuppgifter 

§ 21 Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter 
som sker i styrelsens verksamheter. 

Arbetsformer 

§ 22 Reglering av styrelsens och nämndernas arbetsformer finns i reglemente 
för ”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Uppvidinge kommun”. 
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§ 181 Dnr 2022-000298  

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
reglemente 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera barn- och 
utbildningsnämndens reglemente och att beslutet gäller från och med 1 augusti 
2022.                

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige besluta den 5 april år 2022, § 50, att föra över 
verksamheten för Etablering och arbetsmarknad från kommunstyrelsen till 
barn- och utbildningsnämnden från och med 1:a augusti 2022. 
Kommunfullmäktige gav kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera 
reglemente för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden till följd 
av överföringen. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på revidering av 
kommunstyrelsens reglemente samt barn- och utbildningsnämndens reglemente 
med anledning av förändringen.              

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.       

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-02 § 91 

Utkast Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente, 2022-05-16 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-04-05 § 50     

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Sammansättning 

§ 1 Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Utskott 

§ 2 Barn- och utbildningsnämnden kan inrätta ett eller flera utskott om vardera högst 5 
ledamöter och 5 ersättare. 

Arbetsformer 

§ 3 För barn‐ och utbildningsnämnden gäller arbetsordning för styrelser och nämnder i 

Uppvidinge kommun, antagen av kommunfullmäktige 2008‐03‐25, § 27. 

Allmänt 

§ 4 Barn‐ och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolområdet 
och är den nämnd som ansvarar för det offentliga skolväsendet. 

 ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på.  

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 
ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 
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att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.  

 Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare.” (SL 2010:800 1 kap. 4 §) 

Ansvarsområde 

§ 5 Det offentliga skolväsendet i Uppvidinge kommun omfattar: 

• förskola 

• förskoleklass 

• grundskola 

• fritidshem 

• grundsärskola 

• gymnasieskola 

• kommunal vuxenutbildning 

• utbildning i svenska för invandrare 

• särskild utbildning för vuxna 

Barn‐ och utbildningsnämnden ansvarar också för: 

• kulturskolan 

• öppna förskolan 

• hälsovården för sexåringar i Uppvidinge kommun 

• handläggning av ärenden enligt lag om kommunalt 

• vårdnadsbidrag 

• det kommunala uppföljningsansvaret 

• gymnasiesärskolan 

• specialskola 

• arbetsmarknads-, etablerings- och integrationsfrågor 

Personalansvar 

§ 6 I den mån personalfrågor ej handhas av Kommunstyrelsen (KS reglemente § 5) 
ansvarar nämnden för personalfrågor i enlighet med vad som stadgas i lag, 
författning, avtal och kommunens personalpolitiska program. 

Övriga ansvarsområden 

§ 7 Barn‐ och utbildningsnämnden ska också ansvara för: 

• Informationsverksamheten inom sitt verksamhetsområde. 

• Regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde. 

• Arbeta med att effektivisera administrationen inom sitt verksamhetsområde. 

• IT‐säkerheten inom ansvarsområdet med avseende på dataskydd fysiskt 
skydd/kapitalskydd, funktionsskydd och datakvalitetsskydd. 

• Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom 
nämndens ansvarsområde. 
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• Ansvara för utdelning av donationsfonder inom verksamhetsområdet. 

• Ansvara för arkivfrågor för verksamheten intill dess handlingarna överlämnas 
till arkivmyndigheten (Kommunstyrelsen). 

• Ansvara för att verksamheten bedrivs enligt handlingsplanen för tillgänglighet 
och i linje med FNs barnkonvention. 

• Ansvara för beredskapsplanering för verksamhetsområdet. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 8 Barn‐ och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer samt med de föreskrifter som kan finnas i lag, förordning eller 

bestämmelser. Barn‐ och utbildningsnämnden skall regelbundet till 
kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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§ 182 Dnr 2022-000299  

Revidering av förbundsordning för 
samordningsförbundet Värend 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till ny 
förbundsordning för samordningsförbundet Värend.              

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun är sedan 1 januari 2020 en av åtta parter i 
Samordningsförbundet Värend.  

Samordningsförbundet Värend har tagit fram en ny förbundsordning med 
följande tillägg/ändringar: 

• Förbundsstyrelsen skall bestå av åtta ledamöter och åtta ersättare, 
istället för sju ledamöter och sju ersättare, 

• De insatser som finansieras ska registreras och följas upp bland annat 
via det för parterna gemensamma uppföljningssystemet, 

• Styrelsesammanträdena får ske på distans, och 

• Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer 
rekommendationerna från Nationella Rådet.               

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-02 § 96 
Förtydligande gällande förändringar av förbundsordning, 2022-05-12 
Brev till medlemmarna, 2022-05-06 
Förbundsordning - Samordningsförbundet Värend - 2022, 2022-05-06     

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Värend 
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Förbundsordning för Samordningsförbund Värend 
 
Samordningsförbundet Värend har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommun och region/landsting. 
 
1 § Förbundets namn 
 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Värend.  
Organisationsnummer är 222000-2634 
 
2 § Förbundets säte 
 
Förbundets säte är Växjö. 
 
3 § Förbundets medlemmar 
 
Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen samt 
kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. 
 
4 § Förbundets ändamål 
 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge och Växjö kommuner, svara för en finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionen och 
kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma 
resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den 
enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
5 § Förbundsstyrelsen 
 
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse. Förbundsstyrelsen skall bestå av åtta 
ledamöter och åtta ersättare. Varje förbundsmedlem utser vardera en ledamot och en ersättare. 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då 
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. 
 
Valbar till samordningsförbundets styrelse är: 

• Ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige 
• Anställd vid Försäkringskassan 
• Anställd vid Arbetsförmedlingen 

 
Alla ledamöter och ersättare kallas till alla styrelsemöten.  
 
Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 
 
Förbundsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande samt firmatecknare, för den tid som 
styrelsen bestämmer.  
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6 § Uppgifter och beslutanderätt 
 
Styrelsen är beslutför när en majoritet av parterna är representerade. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
 
Förbundet har till uppgift att 

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning skall användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster som är 
avsedda för enskilda.  
 
De insatser som finansieras ska registreras och följas upp bland annat via det för parterna 
gemensamma uppföljningssystemet. 
 
Styrelsesammanträdena får ske på distans. Ordförande avgör om mötet sker helt eller delvis 
på distans eller fysiskt. 
 
7 § Personal 
 
Förbundsstyrelsen ska utse ansvarig tjänsteman/förbundschef som har att leda arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som krävs 
för att utföra administrativa arbetsuppgifter. 
 
 
8 § Initiativrätt 
 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Detta ska ske i enlighet 
med respektive huvudmans beslutsordning.  
 
 
9 § Samråd 
 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som 
behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
 
10 § Kungörelser 
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Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på den officiella 
anslagstavlan hos kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö samt 
Region Kronobergs anslagstavla. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen följer sina 
rutiner vid hantering av förbundets dokument. 
 
 
11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.  
 
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
regionen med en fjärdedel samt kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och 
Växjö gemensamt med en fjärdedel. Kommunernas finansiering beräknas utifrån varje 
kommuns antal invånare i yrkesverksam ålder (16 – 64 år) per den 1 november, året innan 
aktuellt budgetår. 
 
 
12 § Styrning och insyn 
 
Förbundsstyrelsen skall upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten 
och ekonomin, som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i 
samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.  
 
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för 
verksamheten. 
 
 
13 § Budget 
 
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för 
de kommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad 
årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska 
också åtföljas av mål för verksamheten. Förbundet ska verka för att ha en ekonomi som följer 
rekommendationerna från Nationella Rådet. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.  
Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.  
 
 
14 § Revisorer och revision 
 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av 
revisorer för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, 
Uppvidinge och Växjö samt Region Kronoberg ska utse en gemensam revisor och en 
ersättare. Revisorer utses i övrigt enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL. 
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Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av 
fullmäktige i region och kommuner ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i 
särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 
 
 
15 § Utträde 
 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
två år från och med 1 januari nästkommande år, efter att uppsägning inkommit. 
 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 
16 §.  
 
 
16 § Likvidation och upplösning 
 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.  
 
När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § denna förbundsordning. 
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den lämna en slutredovisning för sin förvaltning. 
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
som redovisar av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av tillgångar 
därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits 
medlemmarna. 
 
 
17 § Tvister 
 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige. 
 
 
18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare 
 
Ersättning för sammanträdesarvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Kronobergs arvodesreglemente. 
Kostnaderna betalas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser 
betalas ersättning i särskild ordning. 
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Fast månadsarvode för ordförande utgår med 4 % och för vice ordförande 2 % av 
grundarvodet i Region Kronobergs arvodesreglemente. 
 
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 § FinsamL, betalas 
av samordningsförbundet. 
 
19 § Arkivtillsyn 
 
Kommunstyrelsen i Växjö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör 
sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 
 
20 § Förbundets bildande 
 
Förbundet anses bildat den 1 januari 2020 under förutsättning att samtliga medlemmar vid den 
tidpunkten godkänt denna förbundsordning. (Förbundet har ombildats/utvidgats). 
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§ 188 Dnr 2022-000320  

Anläggande av industrilokal vid Sydöstra 
industriområde, Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:       

• Utöka investeringsramen 2022 med 70 miljoner kronor, från 105 till 175 
miljoner kronor, efter tecknande av hyresavtal. 

• Utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 70 miljoner kronor och 
avsätta medlen till nybyggnation av industrifastighet enligt förslaget. 

• Uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ett hyresavtal för nya 
industrilokalen. 

• Uppdra åt kommunstyrelsen att efter tecknande av hyresavtal genomföra 
byggnation.                

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun har fått en förfrågan från bolaget gällande nybyggnation 
av tillverkningsindustri och möjligheten att Uppvidinge kommun hyr ut lokalen 
till bolaget. 

Konsekvenser 
Byggnation av industrilokal beräknas kosta cirka 70 miljoner kronor. 
Uppvidinge kommun sätter ett kostnadsneutralt hyresavtal med bolaget där 
hyresnivån är beroende på investeringens storlek och sätts definitivt när 
projektet är färdigställt och samtliga kostnader redovisats.         

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Johansson (S), Ingrid Hugosson (C), Margareta Schlee (M), Anders 
Ljungkvist (-), Kerstin Ljungkvist (-) och Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens presidies förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens presidies förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
enhälligt beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse 2022-06-13      

Beslutet skickas till 
Bolaget 
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