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Avsnitt 1

Förvaltningsberättelse

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

Förvaltningsberättelsen är en sammanfattning av  
årsredovisning där väsentliga delar av kommunens 
ekonomi och verksamhet fokuseras.

Avsnitt 2

Sammanställd redovisning

Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för 
sammanställd redovisning.

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

Avsnitt 3

Det avslutande avsnittet presenterar delar av den
verksamhet som bedrivits under året. Redovisning-
en sker för respektive styrelse/nämnd.

Inom varje styrelse/nämnd beskrivs viktiga 
händelser och trender utifrån olika perspektiv samt 
en kort framtidsbedömning.
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landen
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Beskrivning och analys av nämndens verksamhet 
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Teckningarna är gjorda av 
elever från Kulturskolan.

Uppvidinge kommuns årsredovisning avlämnas av 
Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige i 
Uppvidinge kommun. Den vänder sig även till 
externa intressenter såsom kreditgivare, leverantö-
rer och andra offentliga myndigheter. 
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ÅRET I KORTHET

Befolkningen

Totalt har invånarantalet ökat med sju 
under året och per sista december är vi 
9 588 invånare i kommunen. Antalet 
födda under året är 108, en fortsatt hög 
nivå i jämförelse med tidigare år. 

Minusresultat för tredje året i rad
Det är tredje året i rad som kommunen redovisar ett negativt resultat, i år med 18,9 miljoner kronor. 
Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat återställas inom tre år. Plan för återställande av de 
negativa resultaten kommer att hanteras i budgetarbetet. 

Det är socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen som inte har lyckats 
hålla sig inom sina budgetramar, tillsammans redovisar de ett underskott på tio miljoner kronor. 

Kommunen använder sig av två övergripande finansiella mål, dessa utvärderas genom fem olika 
indikatorer. Av indikatorerna är det bara en som uppnås.
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Renoveringen av åkanten vid Badebodaån i Åseda 
färdigställdes under hösten. 

Så här fint blev det! 

Det finns belysning i det svarta staketet som lyser 
under de mörka timmarna.

Louise Hoffsten och Musica Vitae 
gjorde ett bejublat besök i Åseda 
Folkets park den 31 augusti, un-
gefär 250 personer satt i publiken 
denna soliga eftermiddag. 
Uppvidinge kommun erbjuder 
fyra konserter varje år genom 
Musikriket, vars koncept är att 
erbjuda professionell livemusik 
på hemmaplan och att komma så 
nära publiken som möjligt.
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Organisation

Under året har vi genomfört ett stort arbete med 
att hitta strukturen mellan politik och profession, 
att politiskt hitta former för att utveckla kommu-
nen samt att konstruktivt och effektivt driva ut-
vecklingen framåt. Samspelet mellan politiken och 
professionen har blivit betydligt tydligare under 
det gångna året, arbetet med att skapa den tillit som 
den kommunala organisationen behöver har stärkts 
under denna period. Politiken har arbetat med de 
långsiktiga och stabila plattformar som behövs för 
att skapa förståelse för de beslut som krävs i nämn-
derna och Kommunstyrelsen för våra kommuninvå-
nares bästa.

Utmaningar

Kommunstyrelsen ser områden såsom arbetsmark-
nad och etablering som en stor utmaning, Arbetsför-
medlingens förändringar ställer stora krav på kom-
munen, att få människor i arbete och sysselsättning 
är en viktig del av det kommunala ansvaret. Social-
nämnden står inför beslut om strukturella föränd-
ringar, att utveckla och effektivisera verksamheten 
inom äldreomsorgen är en viktig del i att säkerställa 
en god framtida kvalitet. Barn- och utbildnings-
nämnden har ett tydligt fokus på att förbättra resul-
taten i vår grundskola. Jag känner en stor tillförsikt 
i det arbete som pågår i båda nämnderna i dessa 
stora och viktiga verksamheter. Det kommer krävas 
ett stort politiskt mod och förståelse från våra invå-
nare för att genomföra dessa förändringar. 

Befolkning

Den fortsatt starka och positiva tillväxten i näringsli-
vet i kommunen bidrar till ett växande behov av ar-
betskraft, boende och service. Efterfrågan av boende 
i flera tätorter är fortsatt hög, vilket bidrar till en 
fortsatt utveckling av bostadsbyggande och därmed 
ett växande befolkningstal. Framtagande av planer 
för bostadsmark och industrimark kommer vara en 
avgörande framgångsfaktor i arbetet med att kunna 
tillgodose efterfrågan på både kort och lång sikt.

Kommunal service / Ekonomi

Behovet av kommunal infrastruktur, såsom lokaler 
för barnomsorg, lärosalar till skolan samt föränd-
ringar inom äldreomsorgen kommer att ställa krav 
på den politiska beslutsförmågan. De förändringar 
och behov som vi ser inom den kommunala servicen 
kommer att påverka både ekonomi och verksamhet. 
Efter några år som skuldfri kommun ser vi nu att 

KOMMUNSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE HAR ORDET

ett sparsamt underhåll på våra fastigheter och för 
en kortsiktighet i investeringsplaneringen kommit i 
fatt kommunen. Trots en ökad skattesats med 39 öre 
kommer vi att behöva ta upp nya lån under plan-
perioden för att möta de ökade behoven, samtidigt 
som vi arbetar med att återställa en budget i balans. 
Vi kan redan nu se hur vår kostnadsutveckling 
bromsats ner och att beslutade åtgärder börjar ge 
ekonomisk effekt, men vi har fortfarande mycket 
som behöver beslutas och åtgärdas innan vi når en 
ekonomi i balans.

Investeringar

Under året har vi tagit flera kostnadskrävande 
beslut, bland annat reparation efter raset vid Bade-
bodaån i Åseda, nybyggnation av dämmet i Klav-
reström, tillbyggnad av Åsedaskolan samt nybygg-
nation av korttidsboende i Lenhovda. Vi kommer 
med stor sannolikhet att under det kommande året 
behöva ta beslut om investeringar inom äldreomsor-
gen till följd av de planerade strukturella föränd-
ringarna och inför planering av trygghetsboende då 
denna boendeform behövs som ett komplement i 
flera orter i kommunen. 

Vision

Uppvidinge är och ska förbli en kommun där männ-
iskor ska känna sig trygga i vardagen men också 
vara en plats som erbjuder möjlighet att utveckla sig 
själv och sina tankar och idéer.  Vi ska stå för våra 
värdeord: Mod, Tolerans och Kreativitet. Uppvi-
dinge ska var en kommun som vi gemensamt ska 
kunna vara stolta över, något som vi lyfter fram som 
det goda exemplet när vi pratar med andra 
människor.

Niklas Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande
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KOMMUNCHEFEN HAR ORDET

Med visionen Uppvidinge som attraktiv kommun

Som nytillträdd kommunchef är det svårt att i sin 
helhet spegla det gångna året, men några händelser 
är så påtagliga att de måste nämnas i en återblick.

Under 2019 har verksamheterna börjat arbeta med 
den nya målstyrningsmodellen. Modellen är ett 
redskap för styrning, prioritering och ett mer effek-
tivt användande av skattemedel. Kommunfullmäk-
tiges mål ska omsättas i konkreta aktiviteter som 
ska bidra till måluppfyllelsen. Årets måluppfyllelse 
visar på utmaningar, endast ett delmål är helt upp-
fyllt och glädjande nog är det medarbetarnas enga-
gemang och motivation för att klara sina uppdrag! 
Det är av stor vikt att detta engagemang tillvaratas 
på bästa sätt då våra medarbetare är en av våra 
främsta resurser för att säkerställa bra välfärdstjäns-
ter för Uppvidingebon. För att stärka måluppfyllel-
sen är det viktigt att implementeringen av modellen 
fortsätter och att ett gemensamt arbetssätt utvecklas 
inom verksamheterna. Vi behöver utgå från en ge-
mensam bild som vi tillsammans arbetar för.

Resultatet mäts också i kronor och ekonomiskt var 
2019 ett svagt år. Det är en spegling av de allt mer 
komplexa utmaningar som vi möter och som kräver 
anpassning av verksamheten. Den ekonomiska 
situationen i kommunen kräver handlingskraft, 
kreativitet och mod. Det underskott som redovisas 
är ytterst allvarligt och insatser krävs för att komma 
i balans under kommande år. Nöjda medarbetare 
med rätt kompetens och en väl avvägd verksamhet 
är en garant för att verksamheten har utförts till rätt 
kvalitet och kostnad. 

De strukturer som finns behöver stärkas för att det 
kommunala uppdraget ska bli tydligt, rättssäkert 
och likvärdigt för alla våra invånare. En hög nivå av 
tillit från invånarna, tillsammans med en väl fung-
erande offentlig förvaltning, bidrar till att stärka 
anpassningsförmågan och hantera nya utmaningar. 
Tillit, förtroende och kvalitet är därför aspekter 
som jag värnar om och vill stärka i Uppvidinge 
kommun. Det är med ett omsorgsfullt arbete med 
tillit och förtroende som vi kommer att kunna möta 
de utmaningar som vi står inför. 

Kulturen - det som är Uppvidingeandan - behöver 
ytterligare belysas och stärkas. Det starka förenings-
liv och det expansiva näringsliv som finns här har 
en utvecklingspotential där kommunen ska fortsätta 
vara tillmötesgående och erbjuda god service. Att 
ytterligare lyfta fram turismen och vår besöksnäring 
samt boendemiljön är viktigt för att locka besökare 
och inflyttare, men också för att utveckla näringsli-
vet. 

Den politiska viljan är att Uppvidinge ska bli en 
inflyttningskommun. Genom att utnyttja fördelarna 
med ett rikt och varierat näringsliv, ett livaktigt 
föreningsliv samt närhet både till naturen och till 
staden ska antalet invånare som väljer Uppvidinge 
som sin boendekommun bli fler. Som ett led i att 
uppnå det bygger vi fler attraktiva bostäder, erbju-
der mer mark för villabebyggelse, stödjer närings-
livets utveckling, skapar en god uppväxtmiljö för 
barnen och trygghet för de äldre. Det är alla som 
bor, vistas och verkar i Uppvidinge kommun som 
ger kraft till visionen om en attraktiv och stark 
kommun. De verkliga ambassadörerna är just alla 
som har sitt boende och värv här. Den politiska 
viljan formuleras just nu i en ny vision för Uppvi-
dinge, i mål för de kommunala verksamheterna och 
i en ny översiktsplan. 

Efterfrågan på välfärdstjänster ökar sannolikt i 
framtiden vilket ställer högre krav på alla kommu-
ner. Liksom stora delar av kommunsverige har vi 
i Uppvidinge en utmaning i att kompetensförsörja 
verksamheten och säkerställa god ekonomi, vilket 
är grunden som kan säkra goda välfärdstjänster. 
Det finns möjligheter till att möta dessa utmaningar 
genom ny teknik, digitalisering och en väl anpassad 
organisation. Agenda 2030 är i fokus och de utma-
ningar som vi ser där är klimat och säkerhet i första 
hand. Den geopolitiska utvecklingen i omvärlden 
kommer påverka oss på ett sätt vi inte ännu kan 
överblicka. Med en gemensam syn på utvecklingen 
i vår kommun kommer vi kunna hantera såväl eko-
nomi och klimat som omvärldens utveckling.

Tillsammans med alla medarbetare som varje dag, 
dygnet runt, året runt, gör ett fantastiskt arbete för 
alla våra invånare, från den nyfödda till den som 
har passerat hundra år, ser jag med tillit fram emot 
kommande år. 

Anne Hallberg 
kommunchef 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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LEDNING OCH ORGANISATION

Kommunstyrelsens ledamöter
mandatperiod 2019-2022

Organisation

Anders Käll (M)

Patrik Davidsson (C)

Susanne Karlsson (S)

Tony Johansson (S)

Anders Ljungqvist (-)

Ingrid Hugosson (C)

Christina Lindqvist 
(KD)

Kerstin Ljungqvst (-)

Niklas Jonsson (S)

Peter Skog Lindman 
(S)

Jerker Blomqvist (M)
Kommunstyrelsen väljs av Kommunfullmäktige i 
Uppvidinge kommun. 

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

Den har också ansvaret för kommunens medels-
förvaltning, den fysiska planeringen, mark- och 
bostadspolitiken, sysselsättnings- och näringslivs-
frågor med mera. Kommunstyrelsen har även hand 
om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och de anställda.

Kommunstyrelsen bereder ärenden som ska 
beslutas av Kommunfullmäktige. Vissa frågor kan 
beslutas direkt av Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige
Revisorer

Valnämnd

Valberedning

Kommunstyrelse

Barn- och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- och byggnadsnämnd

Gemensam nämnd HUL

Överförmyndarnämnd

Kommunledningsförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning

Barn- och utbildningsförvaltning

Socialförvaltning

Miljö- och byggnadsförvaltning

AB Uppvi-
dingehus 

UppCom 
AB

UppMod 
AB
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UPPVIDINGES SÄRDRAG

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

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

Antalet invånare fortsätter att öka i kommunen

Invånarantalet i kommunen minskade under hela 
1990-talet och fram till år 2011. Sedan 2012 har 
antalet invånare ökat i stort sett varje år och så även 
under 2019. Per sista december 2019 är antalet invå-
nare i kommunen 9 588, en ökning med sju personer 
under året. 

Befolkningsförändring

Födelseöverskottet (födda minus avlidna) har under 
en lång period varit negativt, så även i år. Antalet 
födda under året är 108. 

I början av 2017 tog Statistiska Centralbyrån på upp-
drag av kommunen fram en befolkningsprognos för 
kommunen. Enligt prognosen skulle antal invånare 
vara över 9 800 vid slutet av 2019. Vid framtagandet 
av prognosen var Migrationsverkets avveckling av 
asylverksamheten i kommunen inte känt. Avveck-
lingen har påverkat förutsättningarna kraftigt och 
förklarar att utfallet skiljer sig mycket från progno-
sen. Den pågående och planerade nybyggnationen 
av bostäder i kommunen och omvandling av tidiga-
re asylboenden till vanliga bostäder skapar förut-
sättningar för inflyttning. En ny befolkningsprognos 
är beställd och kommer att levereras av Statistiska 
Centralbyrån under våren, lagom till att budgetar-
betet inför kommande år drar igång på allvar.  

Arbetsmarknad med möjligheter

I kommunen fanns vid årsskiftet 1 132 företag (1 
131 föregående år). Antalet arbetsställen där ideella 
föreningar och övriga organisationer ingår är 
1 210.  Största arbetsgivaren förutom kommunen är 
Inwido Elitfönster med cirka 500 anställda. Övriga 
företag med fler än 100 anställda är Profilgruppen, 
Spaljisten, Allt i Plåt, GFAB samt AMO gruppen. 
390 av kommunens företag är aktiebolag. 71 procent 
av företagen är soloföretag vilket är 7,4 procent mer 
än riksgenomsnittet. Antalet företag i kommunen är 
så stort att var åttonde invånare är egenföretagare. 

Under året startade 40 företag i kommunen och 21 
företag flyttade in. Antalet konkurser var tre, 
36 upphörde och 21 flyttade ut. Summan blir en 
ökning med ett företag. Av de nystartade företagen 
har 37,5 procent startats av kvinnor och 62,5 procent 
av män. 

Inpendlingen till kommunen är högre än utpend-
lingen. Det viktigaste för ett bättre företagsklimat är 
enligt företagen att öka kommunens attraktivitet, att 
öka antalet bostäder samt tillgången till rätt kompe-
tens. 
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Folkmängd Födelse- Flyttnings-
År 31/12 överskott överskott

2007 9 484 -40 16
2008 9 347 -57 -83
2009 9 320 -27 -3
2010 9 244 -9 -67
2011 9 216 -34 6
2012 9 276 -25 83
2013 9 288 -21 30
2014 9 266 -10 -60
2015 9 319 -6 101
2016 9 508 13 182
2017 9 561 -21 78
2018 9 581 -40 57
2019 9 588 -2 9
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FRAMTIDSBEDÖMNING

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Konjunkturavmattningen fortsätter

Åren av hög tillväxt, vilka tog Sverige in i högkon-
junkturen ligger bakom oss. Ekonomin har drivits 
av en stark internationell tillväxt som tillsammans 
med en försvagad krona har påverkat svensk export 
positivt. Sveriges kommuner och regioner, SKR, 
räknar med att den globala BNP-tillväxten växlar 
ner betydligt nästa år. För såväl USA som Tyskland, 
som för världsekonomin sammantaget, förutses för 
2020 den lägsta tillväxten på tio år. Den viktigaste 
faktorn för kommunernas ekonomi, nämligen ut-
vecklingen av arbetade timmar, ser ut att vara svag 
för kommande år. 

Sverige och kommunerna

Kommunsektorn har de senaste åren haft starka eko-
nomiska resultat. Förra året skedde en kraftig resultat-
försämring, 69 kommuner redovisade ett negativt re-
sultat. Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta så många 
kommuner med negativt resultat. 

Demografin ställer höga krav på kommunernas 
finansiering. Antalet invånare i arbetsför ålder utveck-
las inte alls i samma takt som antalet barn och äldre. 
Förutom trycket från demografin, måste kommunerna 
hantera konsekvenserna av att staten drar ner på sina 
resurser på ett sätt som vältrar över ansvaret på kom-
munerna. Bland annat kan nämnas neddragningen av 
Arbetsförmedlingens resurser och åtgärder, Försäk-
ringskassans striktare tolkning av personlig assistans 
och den låga uppräkningen av ersättningen för per-
sonlig assistans. 

Resultatet av översynen av kostnadsutjämningen och 
löften om nya välfärdsmiljarder underlättar situatio-
nen för många kommuner. 

Källa: SKR

Framtidsutsikter i Uppvidinge kommun

Befolkningsutvecklingen och utvecklingen av 
skatte- och bidragsintäkter är faktorer som har stor 
påverkan på den kommunala ekonomin. Konjunk-
turutvecklingen är svår att prognostisera och för-
ändringarna i konjunkturen kan komma hastigt. 

I kommunens budget- och planeringsarbete utgår 
vi ifrån de prognoser som SKR upprättar. Utgångs-
punkten är att under pågående budgetår inte ändra 
nämndernas ekonomiska förutsättningar till följd av 
förändrade skatteunderlagsprognoser. 

Precis som övriga kommuner i Sverige står Upp-
vidinge kommun inför många utmaningar för att 
kunna upprätthålla välfärden för innevånarna. 
Resultatnivåerna för åren 2017, 2018 och 2019 är ne-
gativa och innebär krav på återställande av negativa 
balanskravsresultat. 

Att vända den negativa ekonomiska utvecklingen är 
en nödvändighet för Uppvidinge kommun! På upp-
drag av Kommunfullmäktige tog kommunledning-
en i början av 2019 fram en omfattande åtgärdsplan, 
”Projekt 20 miljoner kronor”, för att sänka kost-
naderna med 20 miljoner kronor fram till år 2021. 
Åtgärdsplanen presenterades för politiken under 
våren 2019 och många av förslagen har implemente-
rats i budgetarbetet inför de kommande åren.   

Intäktssidan har förstärkts inför 2020 genom höjd 
kommunalskatt med 39 öre, ett kraftigt förbättrat 
utfall i utjämningssystemet samt ett förestående 
tillskott från staten till välfärden. 

Åtgärdspaketet för ekonomi i balans, tillsammans 
med den ökade intäktsnivån har förbättrat de eko-
nomiska utsikterna för kommunen. Det viktiga nu 
är att beslutade åtgärder genomförs och att arbete 
med styrning av både verksamhet och ekonomi 
intensifieras under det kommande året.

Den stora utmaningen är att kontinuerligt anpassa 
verksamhet och ekonomi till ett förändrat befolk-
ningsunderlag och en förändrad omvärld. 

2019 2020 2021 2022 2023
BNP 1,2 0,9 1,8 2,1 1,7
Sysselsättning, timmar 0,0 -0,4 0,3 0,7 0,4
Arbetslöshet, nivå 6,8 7,2 7,3 7,3 7,2
Skatteunderlagets utveckling 3,2 2,4 3,1 3,8 3,8
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MÅLAVSTÄMNING

Vision

En möjlig framtid – så här kan det se ut i 
Uppvidinge 2020.

År 2020 har kommunen fått nya invånare och be-
folkningen uppgår till cirka 9 500, inpendlingen har 
minskat med en tredjedel och många har funnit en 
plats, både att arbeta och bo, i kommunen. Många 
nya bostäder har byggts, alla försörjs med förnybar 
elektricitet från biobränslen eller vind-, sol- eller 
vattenkraft. Det lokala näringslivet växer i omfatt-
ning och är oberoende av importerad energi. Utbild-
ningsnivån har stigit och i kommunen finns flera 
yrkesutbildningar på högskolenivå. Besöksnäringen 
har mer än fördubblats tack vare nya besöksmål och 
ett ökat utbud av upplevelsebaserade attraktioner, 
både i glasrikets vagga och miljöer kring industri-
historien och på landsbygd och i skog.

Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision 
år 2011 samtidigt med översiktsplanen. Visionen 
omfattar alla kommuninvånare och beskriver en 
framtida idealbild och en gemensam färdriktning. 
Kommunfullmäktige har under våren 2019 fattat 
beslut om att en ny vision för Uppvidinge 2040 ska 
utvecklas under året.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål är dess 
viljeinriktning och dessa ordnas inom fyra mål-
områden: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, 
Medarbetare och organisation samt Ekonomi. 
Kommunfullmäktige tolkar kommunens vision och 
preciserar den till kommunövergripande mål. De 
kommunövergripande målen och delmålen adresse-
ras nämnder och bolag i hela organisationen genom 
Budget- och verksamhetsplan. Nämnder och bolag 
ska därefter arbeta för att förverkliga de av fullmäk-
tige adresserade målen. Målen följs upp av Kom-
munfullmäktige vid delårsbokslut och årsbokslut. 

Arbetet med den nya målstrukturen och imple-
menteringen av Kommunfullmäktiges mål har 
pågått sedan beslut fattades i november 2018. Vid 
delårsbokslutet konstaterades att vidareutveckling, 
fokus på införlivande i nämndernas verksamhet och 
stöd behövs för att styrmodellen ska få genomslag i 
verksamheten. Under året har Regler för verksam-
hets- och ekonomistyrning utarbetats av kommun-
ledningsförvaltningen. Kommunfullmäktige har 
fastställt reglerna i februari 2020. 

Övergripande resultat av måluppfyllelsen

Den övergripande målavstämningen är en samman-
fattning av hur de politiska kommunövergripande 
målen infrias och hur kommunen närmar sig visio-
nen. Varje övergripande mål innehåller ett eller flera 
delmål. 

Bedömningen på kommunövergripande nivå är att 
10 procent av de övergripande målen uppnås, 40 
procent uppnås delvis och 50 procent uppnås inte.

Respektive nämnd har gjort en uppföljning av de 
mål som har adresserats dem. För en detaljerad 
redogörelse för respektive nämnds redogörelse samt 
genomförda och planerade insatser hänvisas till 
nämndernas verksamhetsberättelser.
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Målområde Övergripande mål Utfall Trend Kommentar
Uppvidinge-
bon

Vi är en framgångsrik 
utbildningskommun

Vi ger stöd, vård och 
omsorg av hög kvalitet

Vi är en attraktiv boende-
kommun

Vi har gott bemötande 
och god tillgänglighet

Delmålen Vi har mycket god kvalitet 
och resultat i de kommunala skolorna 
samt Vi ger elever frutsättningar för 
egen försörjning och studier uppnås 
inte

Delmålet Vi ger stöd och förutsättningar 
till egen försörjning nås delvis. Delmå-
let Vi har god kvalitet inom äldreomsor-
gen nås.

Delmålet  Uppvidinge är en bra plats att 
bo och leva på samt verka i uppnås inte. 
Delmålet Vi har god planberedskap  
uppnås. Delmålet Vi erbjuder attraktivt 
boende uppnås delvis.

Delmålen Vi har gott bemötande och 
god tillgänglighet samt Vi har gott be-
mötande och god tillgänglighet uppnås 
inte.

Samhällsut-
veckling

Vi bidrar till en ekologiskt 
hållbar miljö

Vi har ett gott företags-
klimat

Delmålet Vi har en hållbar livsmedels-
hantering uppnås delvis. Delmålet Vi 
har en hållbar material- och energian-
vändning uppnås delvis.

Delmålet Vi har god service gentemot 
våra företag nås inte. Delmålet Vi har 
ett diversifierat och växande näringsliv 
kommer att nås.

Medarbetare 
och 
organisation

Vi är en attraktiv arbets-
givare med engagerade 
medarbetare

Vi har ett arbetsklimat som 
främjar god hälsa

Vi är en effektiv och 
utvecklingsorienterad 
organisation

Delmålet Våra medarbetare är moti-
verade och engagerade i sina uppdrag 
uppnås.

Delmålet Våra medarbetare har god 
hälsa uppnås inte.

Delmålet Vi har en digitaliserad verk-
samhet och vi driver utvecklingsarbete i 
samverkan uppnås delvis.

Ekonomi Vi har en tydlig ekonomi-
styrning och god kontroll

Delmålet Vi har god budgetdisciplin 
och Vi har en hållbar investeringstakt 
uppnås inte.
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INTERN KONTROLL

Kommunfullmäktige fastställde den 25 november 
2014 Regler för intern kontroll. Reglerna har setts 
över under året och nya Regler för intern kontroll 
gäller från och med 2020. Översynen var ett resultat 
av revisorernas granskning av den interna kontrol-
len i Uppvidinge kommun. Granskningen fann 
brister i hur politiska representanter involverades, 
efterlevnad av styrdokument samt avsaknad av 
resurser för att arbeta med intern kontroll inom 
organisationen. Av de gällande reglerna framgår 
att nämnderna och de kommunala bolagen årligen 
ska upprätta en internkontrollplan som följs upp 
med en granskningsrapport. I detta avsnitt redogörs 
kortfattat för respektive nämnds/bolags resultat av 
årets internkontrollarbete.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019 
innefattade åtta olika granskningsområden, bland 
annat rutin för introduktion av nyanställda, efter-
levnad av riktlinjer för bisyssla, kontroll av avtals-
trohet, kontanthantering och betalkort samt utbetal-
ningar. Samtliga granskningsområden har slutförts. 
De områden som kräver fortsatt utveckling eller 
anses viktiga att fortsatt kontrollera är inköp och 
upphandling, utbetalningar i ekonomisystem, efter-
levnad av attestregler samt regler för bisyssla. Dessa 
kommer att tillsammans med nya kontrollpunkter 
finnas med i Kommunstyrelsens förslag till intern-
kontrollplan för 2020. Arbete pågår med 
2020 års internkontrollplan. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 
för 2019 innefattade tre olika granskningsområ-
den. Samtliga har rapporterats under året. Inom 
granskningsområdet ”Olaga hot mot barn/elever 
och lärare” har kontinuerlig genomgång av rutiner 
genomförts. Inom granskningsområdet ”Stöd för 
elever med hög frånvaro” har en ny rutin utvecklats 
under året. Samarbetet med socialförvaltningen är 
under uppbyggnad för bättre samverkan mellan 
förvaltningarna. Inom granskningsområdet ”Obehö-
riga vistas i skolans lokaler” fortsätter arbetet med 
att få säkra lokaler. Namnskyltar har införts på alla 
skolor och under nästa år införs det även på för-
skolorna. Nämnden har även hemställt om utökade 
medel för installering av elektroniskt låssystem 
och inköp av intern masskommunikationsutrust-
ning.  Inför 2020 har nämnden valt att fortsätta med 
samma granskningsområden samt komplettera 
granskningspunkt med ”personalens korttidssjuk-
frånvaro”. 

Socialnämnden

Socialnämnden har under året haft sex olika gransk-
ningsområden i sin internkontrollplan, fem av dem 
har genomförts. Stickprovskontroll på efterlevnad 
av betalansvarslagen har genomförts utan anmärk-
ning. Granskning av förhandsbedömningar och 
placeringar för barn och unga och journalföring 
kopplat till socialtjänstlagen har genomförts och 
föranleder fortsatt förbättrings-arbete. Uppfölj-
ning av beslut inom särskilt boende har inte kunnat 
genomföras på grund av införande av nytt verk-
samhetssystem. Utbetalningar av arvoden och 
andra omkostnader har granskats utan anmärkning. 
Granskningarna visar att det finns förbättringsom-
råden, men även att där löpande granskningar har 
gjorts under året har resultaten förbättrats kontinu-
erligt. Nämnden har valt att behålla granskningsom-
råden från 2019 i planen för 2020 samtidigt som man 
har beslutat om nya 
kontrollmoment. 

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens internkontrollplan 
innefattade sju olika granskningsområden, samtliga 
har genomförts. Bland annat har originalhandling-
ars förvaring, hantering av e-post till den officiella 
brevlådan, granskning av tjänsteskrivelser samt 
rutin för avslut av ärenden granskats. Flera punkter 
har kontrollerats utan anmärkning. Fortsatt förbätt-
ringsområde bedöms vara protokoll från politiska 
möten. Arbete pågår med nämndens internkontroll-
plan för 2020. 

Lönesamverkan HUL

Lönesamverkan HUL har under året haft två 
granskningsområden i sin internkontrollplan, regist-
rering av manuella underlag samt behörighetshan-
tering. Granskningen har genomförts utan anmärk-
ning. Arbete pågår med 2020 års internkontrollplan.

AB Uppvidingehus

AB Uppvidingehus har under året haft fyra gransk-
ningsområden i sin internkontrollplan, hälsovådligt 
byggmaterial, rehabiliteringsprocessen, standardför-
bättringar samt projektprocessen. Samtliga områden 
har granskats. Bolaget kommer utifrån resultaten att 
arbeta vidare med utbildning samt uppdatering av 
rutiner och mallar. I handlingsplanen för 2020 har 
bolaget pekat på fyra nya granskningsområden – 
underhållsplan, digital kompetens, fastighetsteknik 
och lokalvård. 
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UppCom AB

UppCom AB har haft fem olika granskningsområ-
den i sin internkontrollplan. Att skatter och avgifter 
betalas in vid rätt tidpunkt har kontrollerats månat-
ligen och rapporterats till styrelsen. Kontroll av att 
anläggningsregistret innehåller samtliga inventarier 
och överensstämmer med uppgifter i redovisnings-
systemet har genomförts. Kontroll av att inköpsru-
tiner följs har genomförts, inköp som överstiger 30 
tusen kronor har särskilt granskats. En genomgång 
av samtliga avtal och försäkringar har genomförts. 
Ledningsrätt och markavtal med berörda kunder 
har också varit en del av den interna kontrollen. I 
2020 års internkontrollplan kommer de fyra första 
internkontrollpunkterna att kvarstå. 

Sammanfattande kommentar

Samtliga nämnder och bolag har under året ge-
nomfört arbete med sina internkontrollplaner.  Av 
granskningsrapporterna framgår att det inom de 
granskade områdena inte har förekommit några 
oegentligheter. Resultatet har i många fall blivit 
förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering 
av förbättringsområden. Den interna kontrollen har 
förbättrats i både kommunen och bolagen och arbe-
tet fortsätter med både gamla och nya gransknings-
områden under 2020.

Under 2020 medför reviderade regler för den inter-
na kontrollen ett delvis förändrat arbetssätt och en 
aktualisering av den interna kontrollen inom nämn-
der, styrelser och verksamhet.
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EKONOMI I FOKUS

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

Årets resultat

Uppvidinge kommun använder sig av två finansiel-
la mål för att styra den ekonomiska utvecklingen, 
”Vi har god budgetdisciplin” och ”Vi har en hållbar 
investeringstakt”. För att bedöma måluppfyllelsen 
utvärderas fem olika indikatorer. Av indikatorerna 
uppnås bara en för året. Därmed är bedömningen 
att de finansiella målen inte uppnås 2019.

Det redovisade resultatet är minus 18,9 miljoner 
kronor, 11,9 miljoner kronor sämre än det budgete-
rade resultatet. Balanskravsresultatet, efter utnytt-
jande av resultatutjämningsreserven, är negativt 
med 11,9 miljoner kronor, därmed är det tredje året 
i rad som det uppstår ett underskott som behöver 
återställas under kommande år. 

 I förhållande till förra året har intäkterna minskat 
med 26,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 
13,9 procent. Minskat antal ensamkommande barn 
och unga, färre asylsökande elever i skolan samt 
minskat mottagande av nyanlända gör att intäkterna 
från Migrationsverket minskar från drygt 51 miljo-
ner kronor 2018 till 35 miljoner kronor 2019. An-
ställningsstöd från Arbetsförmedlingen har minskat 
från 20,5 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor till 
följd av att antalet deltagare i arbetsmarknadsenhe-
tens verksamhet har minskat kraftigt under året. 

Även kostnaderna har minskat, årets resultat visar 
en minskning med 16,2 miljoner kronor,
2,1 procent. Personalkostnaderna har minskat med 
17,2 miljoner kronor, 3,6 procent. Avveckling av 
verksamheter, färre deltagare i arbetsmarknadsverk-
samheten, avvecklingskostnader för personal samt 
lägre kostnader för pensioner ger ett lägre utfall på 
närmare 30 miljoner kronor. Utfallet i lönerevisio-

nen var cirka tre procent, vilket motsvarar 
13 miljoner kronor. Övriga kostnader har ökat mar-
ginellt, allmän återhållsamhet i kombination med 
avveckling av verksamheter ger lägre kostnader 
inom många områden. 

Skatte- och bidragsintäkterna har ökat med totalt 
19,3 miljoner kronor, 3,4 procent. Skatteintäkterna 
ökar med 17,9 miljoner kronor, 4,6 procent. Under 
2019 har regeringen genom satsningen ”10 miljarder 
till välfärden” tilldelat Uppvidinge kommun extra 
statsbidrag på 12 miljoner kronor (19,2 föregående 
år). I skatte- och bidragsintäkterna ingår även andra 
utjämningsposter, dessa har ökat med totalt 
8,6 miljoner kronor. 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet är två indi-
katorer på kontroll av ekonomin. Utfallet för året 
är en negativ budgetavvikelse med 11,9 miljoner 
kronor. Nämnderna gör sammantaget ett negativt 
budgetutfall på närmare 10,1 miljoner kronor och 
finansförvaltningen på 1,8 miljoner kronor. Anled-
ning till nämndernas avvikelser framgår av avsnit-
ten Driftredovisning och Nämndernas resultat. 
Inom finansförvaltningen är det främst den finan-
siella kostnaden för pensionsavsättningen som ger 
ett underskott. 

Det är åttonde året i rad som barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden redovisar ett under-
skott i förhållande till budgeten. Även Kommunsty-
relsen redovisar ett underskott i år, för andra året i 
rad. De nämnder som har prognostiserat underskott 
under året har lämnat både muntliga och skriftliga 
redogörelser om möjliga åtgärder till Kommunsty-
relsen. 

I syfte att stärka ekonomistyrningen har kommun-
ledningsförvaltningen under året upprättat förslag 
på nytt styrdokument inom området. Kommunfull-
mäktige fastställde det nya styrdokumentet, Regler 
för verksamhets- och ekonomistyrning i februari 
2020. Implementering har påbörjats, både inom poli-
tiken  och på förvaltningsnivå. 
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Utfallet i förhållande till prognosen i delårsrap-
porten har förbättrats med sex miljoner kronor. 
Vidtagna åtgärder inom verksamheterna, den milda 
vintern samt bättre utfall än beräknat på intäkter har 
påverkat resultatet i positiv riktning. 

De kommunala bolagen

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 att 
uppdra till Kommunstyrelsen att genomföra en 
utredning av Uppvidinge kommuns kommunala 
bolag. Utredningen ska bland annat se över ansvars-
områden och organisering. Återrapportering till 
Kommunfullmäktige kommer att göras våren 2020. 

UppMod AB bildades under 2013 och ägs av kom-
munen till 100 procent. Bolaget har fram till juni 
2019 ägt samtliga aktier i AB Uppvidingehus och 
UppCom AB. När bolaget bildades fanns det för-
väntningar om möjliga ekonomiska vinster genom 
en koncernbildning. Lagstiftningen och övriga 
förutsättningar har ändrats, vilket har omöjliggjort 
tänkt vinstuttag från bolagen. Kommunfullmäktige 
beslutade i april att bolaget ska läggas ner och att 
aktierna i dotterbolagen förvärvas av kommunen. 
Likvidation av bolaget pågår och kommer att vara 
slutfört i början av 2020. 

AB Uppvidingehus redovisar ett resultat efter fi-
nansiella poster på 5,7 miljoner kronor. Förutom att 
vara kommunens allmännyttiga bostadsbolag, utför 
bolaget på uppdrag av kommunen, förvaltning 
av kommunägda fastigheter. Förvaltningsavtalet 
utökades hösten 2016 att innefatta även lokalvård. 
Uthyrningsgraden på bolagets bostadsinnehav har 
i genomsnitt varit 98 procent och hyresbortfallet 
ligger på en mycket låg nivå. Flyttningsfrekvensen 
har ökat något i jämförelse med tidigare år och det 
har under året skrivits 223 bostadskontrakt. Kom-
munen har uttryckt en vilja att bolaget ska öka 
antalet bostäder i kommunen. Nyproduktion och 
planering pågår i flera orter. Under året har nya 
lägenheter färdigställts i Alstermo och Lenhovda. 
Migrationsverket som i ingången av 2017 hyrde 
73 lägenheter av bolaget har successivt avvecklat sitt 
engagemang. Under året har de sista 31 lägenheter 
lämnats av verket. 

UppCom AB redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på 5,4 miljoner kronor.  Inom IT-verksamhe-
ten har liksom tidigare den övergripande uppgiften 
varit att ansvara för IT-driften i kommunen. Avtalet 
med kommunen är uppsagt för omförhandling. 
Inom bredbandsverksamheten pågår utbyggnaden. 
Under året har förtätning gjorts i tätorterna och på 
landsbygden fortsätter utbyggnaden. Under 2018 
beviljades bolaget stöd på 15 miljoner kronor från 
Länsstyrelsen för utbyggnad av bredbandsinfra-

struktur på landsbygden i Uppvidinge. Från och 
med 2011 sköter bolaget även driften av kommu-
nens telefonväxel. 

Kommunens borgensåtagande den sista december 
gentemot de kommunala bolagen är 187 miljoner 
kronor i AB Uppvidingehus och 34 miljoner kronor i 
UppCom AB. Under året har AB Uppvidingehus till 
följd av byggnation av bostäder utökat belåningen 
och därmed kommunens borgensåtagande med 
drygt 70 miljoner kronor. Den samlade bedömning-
en av bolagens ekonomiska ställning är att de har en 
stabil ekonomi. UppMod AB är under likvidation, 
någon verksamhet eller kommunala åtaganden av 
värde finns inte i bolaget. AB Uppvidingehus har 
en hög uthyrningsgrad på bostadsinnehavet och 
efterfrågan av lägenheter är god. Förvaltningsavta-
let med kommunen är till självkostnadspris. Migra-
tionsverkets avveckling av lägenheter har slutförts i 
slutet av 2019, vilket har utökat utbudet av bostäder 
i kommunen. Även den pågående och planerade 
nybyggnationen medför ett ökat utbud.  Avgörande 
för bolagets framtida ekonomi är att efterfrågan 
av lägenheter fortsätter att vara högt trots utökat 
utbud. UppCom AB har kommunen som en stor 
kund, ett nytt avtal diskuteras.  Bredbandsutbygg-
naden har tagit fart ordentligt och ger bolaget höga 
intäkter i form av anslutningsavgifter. Det är viktigt 
att ha kontroll på de löpande kostnaderna så att de 
täcks av löpande intäkter för anslutna kunder. 

Solidarisk borgen

Uppvidinge kommun har ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 
290 kommuner som 2019-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensför-
bindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar hur ansvaret 
ska fördelas på varje medlemskommun vid ett 
eventuellt ianspråktagande av borgensförbindelsen. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna upp-
gick per 31 december till 292 miljoner kronor och 
andelen av de totala tillgångarna till 287 miljoner 
kronor. Principerna för denna fördelning sker efter 
en beräkningsmodell grundad på samtliga med-
lemskommuners låneandel respektive insatsandel i 
Kommuninvest.
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Eget kapital

Det egna kapitalet ökade mellan åren 2000 och 2017 
med 67 miljoner kronor, från 217 till 284 miljoner 
kronor 2017, 31 procent.  De tre senaste åren har 
det egna kapitalet, till följd av negativa resultat, 
minskat. Den 31 december 2019 uppgår det egna 
kapitalet till 236 miljoner kronor.  Under året har 
redovisningsprincip ändrats avseende upparbetade 
resultat för VA(Vatten och Avlopp)-kollektivet. Från 
och med 2019 flyttas den del av det egna kapitalet 
som avser upparbetat resultat för VA kollektivet till 
långfristiga skulder. Det upparbetade resultatet var 
vid ingången av året tre miljoner kronor. I samband 
med byte av redovisningsprincip har medlen flyttats 
till långfristiga skulder. 

Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att 
inrätta en resultatutjämningsreserv (RUR) inom det 
egna kapitalet. Resultatutjämningsreserven består 
av tidigare års positiva resultat och uppgick till 19,4 
miljoner kronor i början av året. Förslaget till Kom-
munfullmäktige är att sju miljoner kronor används i 
år för att täcka en del av balanskravsunderskottet.  

Nettokostnadsandel

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 11,8 
miljoner kronor, två procent mellan 2018 och 2019. 
Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 19,3 
miljoner kronor, 3,4 procent, under samma period.  

Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidrag 
är 99,5 procent (101,1 föregående år) exklusive 
avskrivningar, och 103 procent (104,4) inklusive 
avskrivningar. 
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Soliditet

Soliditetsmåttet används som en indikator i be-
dömningen av om målet Vi har en hållbar investe-
ringstakt uppnås. Soliditeten anger hur stor del av 
tillgångarna som har finansierats med eget kapital. 
Målsättningen är att ha en soliditet på minst 
50 procent. På bokslutsdagen är soliditeten 53,2 pro-
cent, att jämföras med 55,7 procent föregående år. 
(Nyckeltalet för föregående är omräknat till följd av 
ändrad redovisningsprincip), Soliditeten påverkas 
av sättet att redovisa pensionsskulden. Om man i 
beräkningen väger in pensionsskulden i ansvarsför-
bindelsen blir soliditeten 8,7 procent (11,6 procent 
föregående år). 
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Finansnetto

Finansnettot, det vill säga skillnaden mellan räntein-
täkter och räntekostnader, är negativt med 
1,3 miljoner kronor, en försämring med närmare 
500 tusen kronor i förhållande till förra året. De fi-
nansiella kostnaderna har ökat till följd av att räntan 
på pensionsskulden har ökat.

Investeringar

De samlade investeringarna 2019 uppgår till 40,9 
miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor lägre 
än den budgeterade nivån för året. Större avvikel-
ser finns inom kommunstyrelsen då alla disponibla 
budgetmedel inte har förbrukats. Det är även en 
del påbörjade/planerade investeringar som har 
försenats eller inte satts igång under året. Beslut om 
nybyggnation av korttidsboende för barn och unga 
har överklagats och därför inte påbörjats under året. 

Större investeringsprojekt som färdigställts under 
året är iordningsställande av muren i Badebodaån. 
Pågående projekt är iordningsställande av dämmet 
i Klavreström samt tillbyggnad av lokalerna på 
Åsedaskolan. Arbetena kommer att slutföras under 
2020. Köpet av socialkontorets lokaler i Lenhovda 
har genomförts under året, planering inför om- och 
tillbyggnation av lokalen påbörjas under 2020.  

Självfinansieringsgraden av investeringarna ingår 
som en del i målet Vi har en hållbar investerings-
takt. Målsättningen innebär att år 2024 ska investe-
ringarna täckas av avskrivningar och årets resultat 
under en sjuårsperiod. De planerade investerings-
nivåerna för kommande år är höga, samtidigt som 
resultatnivåerna under 2018 och 2019 har varit ne-
gativa. För att kunna uppnå målsättningen, behöver 
investeringsnivåerna sänkas samtidigt som resultat-
nivåerna behöver ökas. 
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Låneskuld

Under 2016 amorterades låneskulden med 39 mil-
joner kronor. Någon nyupplåning har inte behövts 
under året, därmed har kommunen inga lån. I bud-
getbeslutet inför 2020 – 2022 har Kommunfullmäk-
tige beslutat om ett låneutrymme på 100 miljoner 
kronor för perioden. Upplåningsbehoven uppstår 
till följd av de senaste årens negativa resultat i kom-
bination med höga investeringsbehov. 
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Likviditet

Med likviditet menas betalningsförmåga på kort 
sikt. Likviditeten har minskat med 37,8 miljoner 
kronor och är vid bokslutsdagen 73 miljoner kronor. 
De likvida medlen är placerade på ett koncernkonto 
i bank tillsammans med de kommunala aktiebola-
gens medel. Att likvideten minskar är en naturlig 
följd av den höga nivån för investeringar. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Likviditetens utveckling, mnkr



18

Kommunalskatt

Den totala skattesatsen för kommunalskatt 2018 är 
oförändrad, 21,61 per skattekrona.  Det är 43 öre 
högre än genomsnittet i länet och 91 öre högre än 
riksgenomsnittet. 165 (56 procent) av landets kom-
muner har högre skattesats än Uppvidinge kommun 
och i länet är det en kommun som har högre skat-
tesats än Uppvidinge kommun. I november 2019 
beslutade Kommunfullmäktige om en skattehöjning 
med 39 öre inför 2020. 

Pensionsskuld

Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld är RIPS17. 
Beräkningarna är gjorda av Skandia.

Återlåningen i verksamheten har ökat med 1,6 mil-
joner kronor (0,6 procent). Avsättningen ökar med 
sex miljoner kronor, medan åtagandet i ansvars-
förbindelsen minskar med 4,3 miljoner kronor. Att 
avsättningen ökar påverkas av nyanställningar samt 
av att effekterna av lärarlönesatsningen nu börjar 
märkas.   

Enligt den långtidsprognos som KPA på kommu-
nens uppdrag gjorde 2010, prognostiserades en 
ökning av pensionsskulden i fasta priser fram till 
2013, för att därefter börja minska. Prognosen har 
stämt väl överens med utvecklingen. År 2050 beräk-
nar KPA att skulden har minskat från dagens nivå 
till 75 miljoner kronor. 

Pensionsmedelsförvaltning 2019 2018
Avsättning till pensioner 47 794 42 968
Löneskatt 11 595 10 424
Summa 59 389 53 392

Pensionsskuld intjänad före 
1998 159 027 162 517
Löneskatt 38 580 39 426
Summa 197 607 201 943

Totala förpliktelser 256 996 255 335

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

Återlåning i verksamheten 256 996 255 335
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Balanskravet

Uppvidinge kommun har sedan tidigare år ett nega-
tivt underskott på 20,3 miljoner kronor att återställa, 
1,1 miljoner kronor avser 2017 års resultat och 19,2 
miljoner kronor 2018 års resultat. Årets negativa 
balanskravsresultat uppgår till 11,9 miljoner kronor, 
vilket innebär att det totala återställningskravet nu 
uppgår till 32,2 miljoner kronor. Det negativa ba-
lanskravsresultaten ska återställas inom tre år, vilket 
innebär att resultatet från 2019 ska vara återställt 
senast 2022-12-31. 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 som fast-
ställdes av Kommunfullmäktige i november 2019 
innehåller resultatnivåer som innebär att de negati-
va balanskravsresultaten återställs inom föreskriven 
period. 

Den negativa ekonomiska utvecklingen kan inte 
fortsätta

Sammanfattningsvis kan konstateras att den eko-
nomiska utvecklingen är oroande. Nettokostnaden 
ökar även i år, och nämnderna redovisar minusre-
sultat i förhållande till budget. Det är tredje året i 
rad som ett negativt balanskravsresultat uppstår.

Under året har ett omfattande arbete genomförts för 
att påverka det framtida kostnadsläget. Kommu-
nens ledningsgrupp har tagit fram ett åtgärdspaket 
som innebär möjliga kostnadssänkande åtgärder på 
närmare 40 miljoner kronor. I budgetarbetet inför 
2020-2022 har samtliga nämnder krav på kostnads-
sänkningar i de budgetramar som Kommunfull-
mäktige har beslutat om.  

Investeringsnivåerna har under en lång period varit 
låga. Sedan tre, fyra år tillbaka har investeringstak-
ten ökat, och ser ut att fortsätta vara högt inom de 
närmaste åren. Demografin, med ökat antal barn 
och äldre, kommer att ställa nya krav på verksam-
heterna och även avseende kommunens behov av 
nyinvesteringar. 

I år uppnår vi inte våra finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning, av fem indikatorer uppnås 
bara en. 

Det är oerhört viktigt att arbetet med att få en eko-
nomi i balans fortsätter med full kraft! Under 2020 
kommer nya Regler för verksamhets- och ekonomi-
styrningen att implementeras inom både politik och 
förvaltning. Under 2013 beslutade Kommunfullmäktige att inrät-

ta en resultatutjämningsreserv (RUR) inom det egna 
kapitalet. Resultatutjämningsreserven består av 
tidigare års positiva resultat och har uppgått som 
mest till 30 miljoner kronor. Kommunfullmäktige 
har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning. Av riktlinjerna framgår hur resultatutjäm-
ningsreserven ska hanteras i kommunen. De två se-
naste åren har 10,5 miljoner använts för balansering 
av resultat, vilket innebär att den delen av ett ne-
gativt resultat inte behöver återställas. I år föreslås 
sju miljoner kronor, det vill säga lika mycket som 
det budgeterade negativa resultatet, att användas 
av resultatutjämningsreserven. Det är Kommunfull-
mäktige som i samband med fastställande av årsre-
dovisningen beslutar om förändringar i 
resultatutjämningsreserven. 

Avstämning mot balanskrav, tkr

Bokslut Bokslut

2019 2018
Årets resultat -18 876 -25 849
Realisationsförlust 0 14
Realisationsvinst -80 -835
Justerat resultat -18 956 -26 669
Medel till RUR* 0 0
Medel från RUR 7 000 7 500
Balanskravsresultat -11 956 -19 169
*RUR = resultatutjämnings-
reserv
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DRIFTREDOVISNING

Driftredovisningen visar ett underskott på tio miljo-
ner kronor jämfört med fastställd budget. 

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden 
och Kommunstyrelsen redovisar negativa utfall 
på totalt 10,7 miljoner kronor. Ett positivt resul-
tat redovisar miljö- och byggnadsnämnden, med 
603 tusen kronor.  Det är tredje året i rad som det 
samlade resultatet för nämnderna är negativt i 
förhållande till budget. Både socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden har de senaste sju 
åren redovisat ett negativt utfall i förhållande till 
budgeten. För Kommunstyrelsen är det andra året i 
rad med underskott. I prognosen som upprättades 
vid delårsbokslutet aviserades ett underskott på 15,3 
miljoner kronor för nämnderna. Utfallet har förbätt-
rats med fem miljoner kronor i förhållande till den 
prognosen. På nästa sida finns en översiktlig redo-
görelse för respektive nämnds resultat, i förhållande 
till budget och föregående år, och även mot tidigare 
prognos. 

I kolumnen fastställd budget redovisas den bud-
getram som fastställdes av Kommunfullmäktige i 
november 2018. Årets förändring avser tillskott för 
löneökningsmedel för både 2018 och 2019. När 
budgetförutsättningarna fastställdes inför budget-
arbetet för 2019, var lönerevisionen för 2018 inte 
färdig. Löneökningsmedlen budgeteras centralt och 
fördelas ut till nämnderna efter genomförd löne-
revision. 
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Budget Årets Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

Tkr fastställd förändring 2019 2019 2019 2018

Revision 800 4 804 804 0 720

Kommunstyrelse 93 690 2 828 96 518 96 711 -193 104 018

Överförmyndarnämnd 936 0 936 936 0 835

Barn- och utbildningsnämnd 232 599 6 665 239 264 244 311 -5 047 229 909

Socialnämnd 233 837 8 985 242 822 248 284 -5 462 242 124

Miljö- och byggnadsnämnd 4 265 340 4 605 4 002 603 3 946

HUL - gemensam lönenämnd 0 0 0 0 0 0

Totalt 566 127 18 821 584 948 595 047 -10 099 581 551

Finansiering -559 127 -18 821 -577 948 -576 171 -1 778 -555 704

Årets resultat -7 000 -0 -7 000 -18 876 -11 876 -25 848
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NÄMNDERNAS RESULTAT

Kommunstyrelsen
 
Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat 
på 193 tusen kronor i förhållande till budget. Kom-
munledningsförvaltningens budgetutfall är positivt 
med 450 tusen kronor och samhällsserviceför-
valtningens negativt med 640 tusen kronor. Inom 
kommunledningsförvaltningen är det kostnaderna 
för färdtjänst och utökade kostnader inom IT som 
genererar större underskott. Kapitalkostnader som 
budgeterats centralt och inte används under året 
medför överskott på förvaltningen. Inom samhälls-
serviceförvaltningen är det inom kostavdelningen 
det finns större underskott, utebliven uppräkning 
av intäktsnivå, färre portioner och kraftigt ökade 
livsmedelspriser är orsakerna. Den tekniska avdel-
ningen redovisar överskott till följd av låga kostna-
der för vinterväghållning samt högre intäkter för 
avfallsverksamheten. 

Nettokostnaden i förhållande till föregående år har 
minskat med 7,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 
6,7 procent. Intäkterna har minskat med 27 miljoner 
kronor, 23 procent. Intäkterna från Migrationsverket 
har minskat med totalt 14 miljoner kronor till följd 
av färre ärenden samt ändrad ansvarsfördelning 
mellan Kommunstyrelsen och socialnämnden. In-
täkterna från arbetsförmedlingen har också minskat 
kraftigt, med närmare 11 miljoner kronor till följd av 
färre deltagare inom UppJobb. 

Kostnaderna har minskat med 34 miljoner kronor, 
11,7 procent. Personalkostnaderna har minskat med 
24,7 miljoner kronor, 24,5 procent, bland annat till 
följd av avveckling av verksamhet för ensamkom-
mande barn och unga, övergång av verksamhet till 
socialnämnd samt färre deltagare inom UppJobb. 
Under 2018 var kostnaderna för avveckling av per-
sonal höga, i år finns inte den typen av kostnader 
inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden. 
Övriga kostnader har minskat med närmare tio 
miljoner kronor, främst till följd av att ärenden med 
externt placerade ensamkommande barn och unga 
har avslutats, eller flyttats över till socialnämnden. 

För Kommunstyrelsens verksamheter prognostise-
rades i delårsbokslutet ett underskott på 2,8 miljo-
ner kronor. Utfallet blev 2,6 miljoner kronor bättre. 
Statsbidrag för biblioteksverksamheten, ej utnytt-
jade föreningsbidrag, utebliven vinter samt allmän 
återhållsamhet inom verksamheterna har påverkat 
utfallet i positiv riktning.  

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens resultat uppvisar 
en negativ budgetavvikelse på fem miljoner kronor. 
Den förvaltningsgemensamma verksamheten och 
gymnasieverksamheten redovisar de största un-
derskotten. Helt eller delvis uteblivna statsbidrag, 
högre kostnader för IT och datastöd samt högre 
kostnader för både personal och köp av utbildnings-
platser inom gymnasieverksamheten förklarar de 
största underskotten.

Nettokostnaden har ökat med 14,4 miljoner kronor, 
6,3 procent. Intäkterna har minskat med 1,6 miljoner 
kronor, 3,3 procent, vilket i stort beror på minskade 
intäkter från Migrationsverket till följd av färre 
asylelever. Kostnaderna har ökat med 12,8 miljoner 
kronor, 4,4 procent. Personalkostnaderna inklu-
sive kostnad för inhyrd personal har ökat med 6,9 
miljoner kronor, 4,3 procent, varav tre miljoner kan 
härröras till lönerevisionen. Övertagande av för-
skole- och fritidsverksamhet från extern regi samt 
utökningar inom gymnasieverksamheten har också 
genererat ökade personalkostnader.  Övriga kostna-
der har ökat med 5,8 miljoner kronor, 4,9 procent, 
främst till följd av ny modul inom förskolan, ökade 
kostnader för köp av platser på externa skolor samt 
satsning på fler datorer inom verksamheterna. 
I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott 
på 4,2 miljoner kronor, utfallet blev något sämre, 
främst till följd av att kostnaden för köp av platser i 
andra kommuner blev högre än prognostiserat.  

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett underskott på 5,5 
miljoner kronor i förhållande till budget. Kostna-
derna för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt, och 
ger ett underskott på närmare två miljoner kronor. 
Placeringskostnaderna för barn och unga överstiger 
budget med tre miljoner kronor. Äldreomsorgen, 
där året har präglats av tomma platser och vårdkrä-
vande insatser redovisar ett budgetunderskott på 
fyra miljoner kronor. Omsorgen om funktionshin-
drade redovisar ett överskott på närmare tre miljo-
ner kronor till följd lägre vårdbehov än prognostise-
rat. 

Nettokostnaden i förhållande till föregående år 
har ökat med 6,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 
2,5 procent. Intäkterna har ökat med 1,5 miljoner 
kronor, 3,3 procent. Ersättningen från Migra-
tionsverket har ökat, främst till följd av förändrad 
ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och 
socialförvaltningen. Kostnaderna har ökat med 
7,8 miljoner kronor, 2,7 procent. De totala perso-
nalkostnaderna inklusive konsulter och inhyrd 
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personal har minskat med 100 tusen kronor, vilket 
till stora delar beror på pågående process med om-
strukturering samt lägre vårdbehov. Övriga kostna-
der har ökat med 7,9 miljoner kronor, 8,8 procent. 
En stor del av ökningen beror på placeringskostna-
der för ensamkommande barn och unga till följd 
av den förändrade ansvarsfördelningen. I övrigt 
har kostnaderna för ekonomiskt bistånd och köp 
av verksamhet inom LSS- verksamheten ökat något 
mer än andra kostnader.  

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott 
för helåret på 8,3 miljoner kronor, utfallet förbättra-
des med 2,8 miljoner kronor. Inom särskilt boende i 
extern regi har behovet minskat kraftigt, semester-
löneskulden har minskat och intäkterna från Migra-
tionsverket ger bättre utfall än prognostiserat. Även 
allmän återhållsamhet samt försiktighet i progno-
serna har påverkat. 

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett över-
skott om 603 tusen kronor i jämförelse med budget. 
Intäkterna för sanktionsavgifter samt framflyttning 
av införande av nytt verksamhetssystem ger de 
största avvikelserna.  Nettokostnaden i förhållande 
till föregående år har ökat med 55 tusen kronor, 
1,4 procent. Intäkterna har minskat något, främst 
till följd av att intäkterna för byggnadslov minskar.  
med 613 tusen kronor. Kostnadssidan är i stort sett 
oförändrad. Personalkostnaderna ökar något samti-
digt som andra kostnader minskat, främst till följd 
av att vakanta tjänster har tillsatts. I delåret prog-
nostiserades ett nollresultat. Förbättringen beror på 
tillkommande intäkter för sanktionsavgifter samt 
framflyttning av införande av nytt verksamhetssys-
tem.   

Lönenämnden HUL

Lönenämnden genererar ett överskott om 78 tusen 
kronor för 2019. Överskottet, tillsammans med tidi-
gare års överskott, reserveras till 2020 vilket innebär 
att nämnden redovisar ett nollresultat. Det uppar-
betade överskottet per sista december 2018 uppgick 
till 800 tusen kronor. Under året har införandepro-
jektet för personalsystemet avslutats och slutfaktura 
reglerats. Tidigare års upparbetade överskott har 
använts för ändamålet. Vid bokslutet 2019 uppgår 
det upparbetade överskottet till 561 tusen. Det är lö-
nenämnden som beslutar hur över- eller underskott 
ska hanteras. Kostnaden per lönespecifikation har 
ökat något i jämförelse med föregående år, vilket 
beror på att antalet lönespecifikationer har minskat i 
samtliga kommuner. 
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INVESTERINGSREDOVISNING

I mars 2019 beslutade Kommunfullmäktige om 
tilläggsbudget för investeringar med 30 miljoner 
kronor. Den ursprungliga investeringsbudgeten 
som beslutades i november 2018 var på 
29,5 miljoner kronor. 

De samlade investeringarna 2019 uppgår till 
40,9 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor 
lägre än den budgeterade nivån för året. Större avvi-
kelser finns inom Kommunstyrelsen då alla dispo-
nibla budgetmedel inte har förbrukats. Det är även 
en del påbörjade/planerade investeringar som har 
försenats eller inte satts igång under året. Beslut om 
nybyggnation av korttidsboende för barn och unga 
har överklagats och därför inte påbörjats under året. 

Större investeringsprojekt som färdigställts under 
året är iordningsställande av muren i Badebodaån. 
Pågående projekt är iordningsställande av dämmet 
i Klavreström samt tillbyggnad av Åsedaskolan. 
Arbetena kommer att slutföras under våren 2020. 
Totalkostnaden för dämmet beräknas till åtta mil-
joner kronor och för Åsedaskolan till 13 miljoner 
kronor. Inom den tekniska verksamheten har det 
investerats i ny utrustning för väghållning samt 
nyasfaltering av gator. Köpet av socialkontorets lo-
kaler i Lenhovda har genomförts, köpeskillingen var 
6,9 miljoner kronor. Planering inför om- och till-
byggnation av lokalen påbörjas under 2020.  

Gränsen mellan drift och investering är 
5 000 kronor. Avskrivningstiden baseras på bedömd 
nyttjandetid för respektive tillgång och påbörjas när 
investeringen tas i bruk. Komponentavskrivning har 
införts på nybyggnationer. Följande komponenter 
och avskrivningstider används: Stomme, 60 – 70 
år, tak 25 – 30 år, fasad 30 – 40 år, fönster 25 år, 
badrum/våturymmen 15 år, VVS 20 – 30 år, ventila-
tion 20 – 30 år, el 25 – 30 år, storkök 20 år, 
övrigt 20 år

Investeringsredovisning

In- Av-
tkr Utgift komst Utfall Budget vikelse
Kommunstyrelse 38 228 475 37 753 55 150 17 397
Lönenämnd 0 0 0 0 0
Barn- och utbildning 1 891 0 1 891 1 706 -185
Socialnämnd 775 0 775 2 645 1 870

40 894 475 40 419 59 501 19 082

Budget Utfall
2019 2019

Kommunstyrelsen
Inventarier 100 36
Maskinell utrustning 150 558
IT, tele och bredband 500 59
Nytt Korttidsboende 2 000 430
Mur Badebodaån 9 100 8 914
Dämme 8 000 5 630
Tillbyggnad Åsedaskolan 10 000 9 862
Köp lokal Storgatan, lhda 7 000 7 004
Disponibla invmedel ks 11 900 680
Kultur och fritid 400 515
Gator och vägar 1 800 1 994
Arbetsmaskiner 0 1 917
Belysningsanläggning 200 0
Vatten- och avloppsledning 0 154
Disponibla invmedel TU 4 000 0

55 150 37 753

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier 1 424 1 127
Inventarier gymnasiet 204 729
Inventarier komvux 62 22
Inventarier kulturskolan 16 13

1 706 1 891

Socialnämnden
Inventarier socialkontor 70 112
Inventarier servicehus 330 253
Inventarier OF 95 0
Tekniska hjälpmedel 150 76
Inv. nytt korttidsboende 900 0
Nytt verksamhetssystem 1 000 328
Inventarier hemsjukvård 100 6

2 645 775

Total 59 501 40 419
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PERSONAL- OCH HÄLSOREDOVISNING

Antal anställda uttryckt i antal personer och i antal års-
arbetare, per den 31 december 2019 för anställda enligt 
AB.

Personal- och hälsoredovisningen kompletterar 
den ekonomiska verksamhetsberättelsen. Vi kan 
följa upp insatser, studera trender och jämföra oss 
med omvärlden. Det ger underlag för att analysera 
nuläget och planera för framtiden. Med årets redo-
visning får du som förtroendevald, chef och anställd 
ett underlag som kan bidra till att Uppvidinge 
kommun hushållar ekonomiskt och etiskt med vår 
största tillgång, personalen.

I redovisningen har kommunen delats upp i om-
råden efter våra förvaltningar; kommunlednings-
förvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, samhällsserviceförvaltningen, 
miljö- och byggnadsförvaltningen samt  Lönesam-
verkan HUL.

Statistiken bygger, om inte annat anges, på tillsvida-
reanställd personal samt visstidsanställd personal 
med månadslön. Redovisningen innehåller uppgif-
ter som har tagits fram ur personal- och ekonomi-
systemen.

Händelser inom personalområdet 2019

I syfte att nå de övergripande målen för Medarbe-
tare och organisation stödjer personalavdelningen 
chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 
2019 har tre nya verktyg för arbetsmiljöarbetet in-
förts: Adato, ett dokumentationsverktyg vid reha-
bilitering, Lisa, som används vid rapportering av 
tillbud och arbetsskador samt Sara, där det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras. En tydligare 
struktur i styrdokumenten har skapats genom att tre 
policyer inom området har blivit en arbetsmiljöpo-
licy.  Under hösten genomfördes en arbetsmiljöut-
bildning för nya chefer och skyddsombud.

Uppvidinge kommun arbetar med hälsofrämjande 
insatser . Under 2019 har tio-kort på simning och 
gym erbjudits alla anställda och kostnadsfria trä-
ningspass har erbjudits i tre orter i kommunen: 
Alstermo, Lenhovda och Åseda.
 
Ett sätt att undersöka arbetsmiljön är att genom en-
käter ställa frågor till alla anställda. Under 2019 har 
”Hälsokorset” genomförts och vid samma tillfälle 
ställdes även frågor om kränkande särbehandling 
och trakasserier. 

Uppvidinge kommun inbjuder alla nya tillsvidare-
anställda medarbetare till en dags introduktionsresa 
i kommunen.  Under året har resan genomförts både 
på våren och på hösten.  Resan är en del i introduk-
tionsprogrammet och syftet är att informera om och 
visa upp kommunen som helhet, samt att ge nya 
medarbetare en möjlighet till att skapa nätverk och 
kontakter med andra nya medarbetare från olika 

arbetsplatser inom kommunen. 

För nya chefer samordnar personalavdelningen en 
chefsintroduktion på tre halvdagar där information 
ges från kommunledningsförvaltningen och 
AB Uppvidingehus. 

Efter att årets löneöversyn var slutförd genomfördes 
en lönekartläggning i enlighet med Diskrimine-
ringslagens krav. Resultatet visade att inga osakliga 
löneskillnader fanns. 

Antal anställda
 
I följande tabell redovisas antalet anställda samt 
antalet årsarbetare per den 31 december. I statisti-
ken ingår även tjänstlediga medarbetare. Sedan 2018 
har antalet anställda minskat med 21, den största 
förändringen har skett i antal visstidsanställda, från 
148 personer 2018 till 120 personer 2019. 

Antal anställda 2019 2018 2017
Total 851 872 857
     Varav kvinnor 720 733 720
     Varav män 131 139 137
     Varav tillsvidareanställda 731 724 718

I följande tabell redovisas antal tillsvidareanställda 
årsarbetare per förvaltning. Det är första året vi re-
dovisar tillsvidareanställda årsarbetare, därför finns 
ingen jämförelse för föregående år.  

Antal anställda uttryckt i antal årsarbetare, per 
den 31 december 2019 för anställda enligt AB.

Antal årsarbetare 2019
Total 661
     Barn- och utbildningsförvaltningen 246
     Socialförvaltningen 307
     Samhällsserviceförvaltningen 72
     Kommunledningsförvaltningen 22
     Miljö- och byggnadsförvaltningen 8
     HUL 6
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Av de månadsavlönade i kommunen är 85 procent 
kvinnor, vilket är en något större andel än 2018 
då det var 84 procent. Kommunen bedriver i stor 
utsträckning verksamheter som traditionellt är kvin-
nodominerade. Kvinnodominansen är som högst 
inom socialförvaltningen med 91,1 procent, men 
andelen har minskat i förhållande till föregående 
år, 92,2 procent. För Uppvidinge kommuns del 
ligger verksamheter med mer manliga inslag, såsom 
räddningstjänst, IT och fastighetsförvaltning, i egna 
bolag/förbund. Det är eftersträvansvärt med en jäm-
nare könsfördelning i alla verksamheter. 

I följande tabell omvandlas timavlönades utförda 
timmar till antal årsarbetare totalt och per förvalt-
ning under perioden januari – december 2019.

Timavlönad personal omräknat till årsarbetare per för-
valtning för hela 2019

Mertid

Under 2019 har den totala mertiden, det vill säga 
summan av övertid och fyllnadstid, minskat med 
3870 timmar jämfört med 2018. I följande diagram 
redovisas hur mycket övertid respektive fyllnadstid 
som använts på respektive förvaltning.

Både barn- och utbildningsförvaltningen och soci-
alförvaltningen har färre timmar i både övertid och 
mertid i jämförelse med 2018. Den enda ökning som 
har skett sedan 2018 är mertid på övriga förvalt-
ningar, men även där har övertiden minskat. 

Personalkostnader

Personalkostnaderna för året uppgick till 455 miljo-
ner kronor (föregående år: 472 miljoner kronor), en 
minskning med 17 miljoner kronor, vilket motsva-
rar närmare fyra procent. Kostnader för löner och 
arvoden uppgår till 316 miljoner kronor, pensioner 
31 miljoner kronor och övriga arbetsgivaravgifter 
till 105 miljoner kronor. Att personalkostnaderna 
minskar beror bland annat på avveckling av verk-
samheter, exempelvis verksamheten för ensamkom-
mande barn och unga samt dagverksamhet inom 
äldreomsorgen. Färre deltagare i kommunens ar-
betsmarknadsverksamhet och återhållsamhet inom 
många verksamheter ger också lägre personalkost-
nader. Utfallet i årets lönerevision var närmare 
tre procent. Till pensionsskulden är avsatt 48 miljo-
ner kronor. Semesterlöneskulden uppgår till 
28 miljoner kronor. 

Under de fjorton första dagarna i en sjukskrivning 
betalar arbetsgivaren sjuklön. Kostnaden för detta 
uppgick under året till 5,8 miljoner kronor, vilket är 
minskning med 96 tusen kronor. 

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kom-
munens anställda är 90 procent. Det är en ökning 
med en procentenhet i förhållande till föregående 
år. Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad är 
89,1 procent och har ökat med 0,7 procentenheter 
sedan förra året. Männens genomsnittliga sysselsätt-
ningsgrad har ökat från 92,2 procent till 
94,5 procent.

Antal heltidsanställda under 2019 är 503, vilket 
motsvarar 58 procent, en ökning sedan 2018 med 
två procentenheter. Högst andel heltidsanställda 
är det på HUL, kommunledningsförvaltningen och 
miljö- och byggnadsförvaltningen. Lägst andel finns 
inom socialförvaltningen. De som arbetar inom 
Kommunals avtalsområde på socialförvaltningen 
har möjlighet att välja sin sysselsättningsgrad en 
gång per år.

Socialförvaltningen är den förvaltning som har 
störst behov av timavlönad personal, då de verk-
samheterna har störst behov av semestervikarier. 

Övertid och fyllnadstid, per förvaltning

Antal timavlönade årsarbetare 2019
Total 56
Barn- och utbildningsförvaltningen 9
Socialförvaltningen 43
Samhällsserviceförvaltningen 3
Miljö- och byggnadsförvaltningen 0
Kommunledningsförvaltningen 1
HUL 0
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Sysselsättningsgrad i intervall per förvaltning per 
den 31 december 2019 (%).

Åldersstruktur

Medelåldern för tillsvidareanställda i Uppvidinge 
kommun är 45,3 år vilket är oförändrat sedan förra 
året. 
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Prognos över pensionsavgångar de närmsta fem åren, 
beräknat på pensionsålder 65 år

Personalomsättning

Under året har 21 personer gått i pension. 106 tills-
vidareanställda medarbetare avslutade sin anställ-
ning i Uppvidinge kommun av andra anledningar. 
Det har således varit en rörlighet på 18,5 procent, 
att jämföras med förra året, 12,3 procent. Vi behöver 
fortsätta att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgi-
vare för att klara kompetensförsörjningen och våra 
uppdrag.

Lön 

I följande tabell redovisas medellönen för tillsvida-
reanställd personal den 31 december 2017 - 2019. 

Medellön, tillsvidareanställda 2019 2018 2017
Medellön i kronor 31 362 30 328 28 809
     Medellön kvinnor 30 985 29 995 28 484
     Medellön män 33 765 32 475 30 595

Hälsokorset

Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet genomfördes undersökningen ”Hälsokorset”.  
Svarsfrekvensen var 62 procent, att jämföras med 67 
procent förra året. 
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Hälsokorset

Sjuk men mår bra Frisk och mår bra

Sjuk och mår dåligt Frisk men mår dåligt

Resultatet visar på en ökning för gruppen som 
känner sig friska men mår dåligt. Även de som 
känner sig sjuka och mår dåligt har ökat. Målsätt-
ningen i kommunen är att 65 procent av medarbe-
tarna ska ange att de är friska och mår bra. I årets 
undersökning uppgår resultatet till 59 procent vilket 
betyder att målet inte uppfylls. 

Resultatet från 2018 års medarbetarundersökning 
visade på en ökning av kränkande särbehandling, 
från fem procent 2016 till 13 procent 2018. Under 
2019 sker en ytterligare ökning, till närmare 15 
procent. Utifrån resultatet har en kommunöver-
gripande handlingsplan tagits fram, samtidigt har 
handlingsplaner tagits fram på förvaltningsnivå och 
varje arbetsplats har fått i uppdrag att arbeta vidare 
med resultatet. 

Resultat Hälsokorset 2015 - 2019

Inom de närmaste fem åren uppnår 87 medarbetare 
65 års ålder. Relaterat till förvaltningar återfinns de 
flesta inom socialförvaltningen där 40 medarbetare 
uppnår en ålder av 65 år inom de närmaste fem 
åren. 

Medellön för tillsvidareanställd personal

Sysselsättningsgrad, % 0-74 75-99 100
Procent av total 10 32 58
     Barn- och utbildningsförvaltningen 11 19 70
     Socialförvaltningen 11 47 42
     Samhällsserviceförvaltningen 6 29 65
     Kommunledningsförvaltningen 8 0 92
     Miljö- och byggnadsförvaltningen 0 11 89
     HUL 0 17 83

Antal medarbetare som uppnår 65 år
2020 2021 2022 2023 2024

17 21 19 15 15
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Ohälsotal

Sjukfrånvaron redovisas i följande tabeller. Sjuk-
frånvaron beräknas som antal frånvarotimmar på 
grund av egen sjukdom i förhållande till ordinarie 
arbetstid. På barn- och utbildningsförvaltningen, 
miljö- och byggnadsförvaltingen samt HUL kan vi 
se en minskning av sjukfrånvaro, men sjukfrånvaron 
totalt i kommunen har ökat med 0,51 procentenhe-
ter sedan förra året. Den största ökningen har skett 
på samhällsserviceförvaltningen med 1,44 procent-
enheter men även socialförvaltningens sjukfrånvaro 
har ökat med 1,02 procentenheter. Personalavdel-
ningen fortsätter arbetet med att följa upp och stödja 
cheferna i deras arbete med hälsofrämjande, före-
byggande och rehabiliterande åtgärder. 

Sjukfrånvaro, % 2019 2018 2017
Total sjukfrånvaro 6,57 6,06 6,68
     Barn- och utbildningsförvaltningen 6,5 6,8 5,6
     Socialförvaltningen 7,4 6,4 8,0
     Samhällsserviceförvaltningen 5,0 3,6

4,5     Kommunledningsförvaltningen 2,9 1,5
     HUL 8,0 17,7
     Miljö- och byggnadsförvaltningen 2,7 3,4 3,5

Sjukfrånvaro per förvaltning (%)

Med långtidssjukfrånvaro menas den andel av sjuk-
frånvaron som pågått under en sammanhängande 
tid av 60 dagar eller mer. Långtidssjukfrånvaron 
ökar på alla förvaltningar förutom miljö- och bygg-
nadsförvaltningen och HUL.

Långtidssjukfrånvaro, % 2019 2018 2017
Total långtidssjukfrånvaro 56 39 42
     Barn- och utbildningsförvaltningen 55 42 42
     Socialförvaltningen 61 40 47
     Samhällsserviceförvaltningen 38 16

15     Kommunledningsförvaltningen 31 0
     HUL 87 92
     Miljö- och byggnadsförvaltningen 0 8 19

Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron 
per förvaltning (procent)

I följande tabeller redovisas sjukfrånvaron för res-
pektive kön och olika åldersgrupper. Kvinnornas 
sjukfrånvaro är högre än männens. Vid jämförelse 
av sjukfrånvaron i förhållande till föregående år, har 
både kvinnornas och männens sjukfrånvaro ökat. På 
socialförvaltningen, där 91 procent av de anställda 
är kvinnor, är kvinnornas sjukfrånvaro markant 
högre än männens. Samma mönster ses även på 
övriga förvaltningar, dock inte lika stor skillnad. 

Sjukfrånvaro, per kön % 2019 2018 2017
 Total sjukfrånvaro 6,57 6,06 6,68
       Kvinnor 7,17 6,9 7,3
       Män 3,96 2,8 3,8

Total sjukfrånvaro uppdelat på kön (%)

Sjukfrånvaron har till skillnad från 2018, ökat i alla 
åldersgrupper. I den yngsta gruppen upp till 29 år 
är sjukfrånvaron betydligt högre än tidigare år.

Sjukfrånvaro, åldersgrupper Kvinnor Män 2019 2018 2017
       29 år och yngre 6,3 4,6 5,8 4,6 6,2
       30 – 49 år 7,5 4,4 6,9 6,8 6,8
       50 år och äldre 7,2 3 6,5 6,3 6,7

Sjukfrånvaro uppdelat i olika åldersgrupper (%)

Upprepade sjukfrånvarotillfällen

Under 2018 hade 74 medarbetare fler än sex sjuk-
frånvarotillfällen, vilket innebär en minskning 
jämfört med 2017, då det var 76 personer. Vid sex 
sjukfrånvarotillfällen på tolv månader är det enligt 
kommunens rehabiliteringsrutin obligatoriskt att 
koppla in företagshälsovården för ett hälsosamtal. 
Dessa insatser görs för att så tidigt som möjligt upp-
märksamma tecken på ohälsa och kunna förebygga 
längre sjukskrivningar samt fullgöra det rehabilite-
ringsansvar som arbetsgivare enligt lag har. 

Nya sjukfall och frisknärvaro

Under året påbörjades 138 nya sjukfall som varade 
längre än 28 dagar. Det är 58 fler jämfört med 2018. 
Det är viktigt att fånga upp tidiga signaler och 
arbeta med förebyggande åtgärder för att minimera 
risken att medarbetaren hamnar i ohälsa. 

Under året hade 37,4 procent av de månadsavlöna-
de (tillsvidareanställda och visstidsanställda)  total 
frisknärvaro utan en enda dags sjukfrånvaro, och 
det är en ökning med 0,6 procentenheter sedan 2018.
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Hälsa och friskvård

Arbetet med hälsa och friskvård ska stimulera de 
anställda till att uppnå och bevara god hälsa. Det 
är viktigt för att verksamheternas mål ska kunna 
uppfyllas och för att invånare ska få god service. I 
arbetsmiljöpolicyn anges att alla verksamheter ska 
ha ett hälsofrämjande synsätt och arbeta med våra 
friskfaktorer: arbetsglädje, inflytande-delaktighet, 
stolthet och återhämtning. Ett hälsofrämjande 
arbetssätt kan inte avgränsas till specifika friskvår-
dande insatser, utan avspeglar sig i bland annat 
ledarskap, arbetsmiljöarbete, kommunikation och 
personalpolitik. I detta avsnitt begränsar vi oss till 
att beskriva de specifika hälsoinriktade insatser som 
pågått och pågår hos arbetsgivaren.

Under året har samtliga medarbetare i Uppvidinge 
kommun haft tillgång till kostnadsfria tränings-
pass på flera träningscenter i kommunen. Samtliga 
anställda och förtroendevalda har även erbjudits 
ett 10-kort för simning och gym på Hälsans Hus i 
Åseda samt rabatt på träningspass. 

Uppvidinge kommun erbjuder alla anställda sub-
ventionerad friskvård till ett värde av maximalt 500 
kronor per år.  247 medarbetare, 29 procent, av alla 
månadsavlönade medarbetare utnyttjade subventio-
nen under året, en ökning med två procentenheter 
sedan förra året. 

Personalklubben Liljan 

Alla som är anställda i Uppvidinge kommun är 
automatiskt medlemmar i personalklubben Liljan. 
Liljan ska verka för och främja trivsel-, kultur- och 
motionsaktiviteter bland medlemmarna. Under året 
har personalklubben varit aktiv och personalen har 
erbjudits både äventyr, kreativitet och hälsofrämjan-
de aktiviteter till reducerade priser vilket har varit 
mycket uppskattat. Medarbetarna har vågat sig på 
zipline i Little Rock Lake, de har spelat minigolf och 
ätit våfflor i Alstervik och haft pysselkväll med julte-
ma på Kulturskolan. En inspirationsföreläsning har 
hållits med Jim Thuresson. Årets nyhet, hälsobingo, 
blev en stor succé med 140 inlämnade bingolappar 
och medlemmar har också kämpat i Hälsoruset. 

Inför 2020

Uppvidinge kommun har som mål att vara attraktiv 
som arbetsgivare med engagerade medarbetare och 
att vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa. För 
att nå målen behövs förutsättningar och processer 
som stödjer organisationens arbete med att vara en 
attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare 
bidrar till att målen nås. 

Under 2020 kommer personalavdelning att bli HR-
avdelning och i och med det så tydliggörs uppdra-
get som en strategisk utvecklingsavdelning inom 
Human Resources samt som konsultativ partner till 
förvaltningarna. För att tydliggöra det konsultativa 
arbetssättet gentemot förvaltningarna byter nuva-
rande personalspecialister titel till HR-konsult. Bytet 
medför också att personalchef blir HR-chef och 
att personaladministratör blir HR-administratör. 
Genom att arbeta med ständiga förbättringar och 
ökad kompetens inom avdelningen strävar vi efter 
att arbeta så effektivt som möjligt och med metoder 
och arbetssätt som ligger i tiden. 

Under året kommer HR-avdelningen att ha fokus på 
chefers förutsättningar. I medarbetarundersökning-
en kommer extra frågor att ställas till enbart chefer 
om hur de upplever sitt uppdrag och sin arbetssitu-
ation. Utifrån resultatet kommer vi att arbeta vidare 
med åtgärder för att på ett ännu bättre sätt kunna 
stötta cheferna i deras uppdrag. 

Ett samverkansavtal kommer att arbetas fram till-
sammans med de fackliga organisationerna för att 
skapa goda förutsättningar för MBL och ett aktivt 
och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

För att främja mångfald och jämställdhet arbetar vi 
vidare utifrån diskrimineringslagens krav. Aktiva 
åtgärder pågår för att främja mångfald och jäm-
ställdhet och förhindra diskriminering, trakasserier 
och sexuella trakasserier. Utöver det kommer perso-
nalavdelningen att genomföra den årliga lönekart-
läggningen. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER

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

RKR-rekommendation Rek. 
upp-
fylld

Rek. 
inte 
upp-
fylld

Kommentar

R1. Bokföring och arkivering O
R2. Intäkter Schablonintäkt för nyanlända matchas mot 

kostnader under tillståndsår plus tre år, 
KF 2017-09-26, § 82. Resultateffekt 2019, 
1 miljon kronor.

R3. Immateriella anläggningstillgångar O
R4. Materiella anläggningstillgångar O Från och med 2014 tillämpas kompo-

nentavskrivning vid nybyggnation av lokaler.
R5. Leasing O Rekommendation tillämpas sedan räkenskaps-

år 2018.
R6. Nedskrivningar O
R7. Finansiella tillgångar och skulder O

R8. Derivat och säkringsredovisning Inte aktuellt
R9. Avsättningar och ansvarsförbindelser O
R10. Pensioner O
R11. Extraordinära och jämförelsestörande poster O Som jämförelsestörande poster betraktas 

poster som är sällan förekommande och över-
stiger 5 miljoner kronor.

R12. Byte av redovisningsprinciper O Räkenskapsår 2019 ändras redovisningsprin-
cip inom VA-verksamhet avseende redovis-
ning av över-/underskott. Över-/underskott 
redovisas som egen rad på balansräkningen, 
inom långfristig skuld, mot tidigare redovis-
ning som en del av eget kapital. 

R13. Kassaflödesanalyser O
R14. Drift och investering O Tillämpning från och med 2020
R15. Förvaltningsberättelse O Tillämpning från och med 2020
R16. Sammanställda räkenskaper O
R17. Delårsrapport O

R18. Övriga upplysningar som ska lämnas i not O
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RESULTATRÄKNING

Kommun Kommun Kommun Koncern Koncern

Not Budget 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 130 186 163 891 190 400 223 621 242 949 

Verksamhetens kostnader 2 -702 829 -747 124 -763 344 -785 266 -798 870 

Avskrivningar 3 -21 519 -20 444 -18 923 -32 907 -29 320 

Verksamhetens nettokostnader -594 162 -603 677 -591 868 -594 552 -585 242 

Skatteintäkter 4 410 073 409 923 391 994 409 923 391 994 

Generella statsbidrag 5 176 889 176 254 174 925 176 254 174 925 

Verksamhetens resultat -7 200 -17 500 -24 949 -8 376 -18 323 

Finansiella intäkter 6 400 556 458 708 586 

Finansiella kostnader 7 -200 -1 932 -1 358 -2 483 -1 505 

Resultat efter finansnetto -7 000 -18 876 -25 849 -10 152 -19 242 

Extra ordinära poster 0 0 0 0 0 

Årets resultat -7 000 -18 876 -25 849 -10 152 -19 242 
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KASSAFLÖDESANALYS

Kommun Kommun Koncern Koncern

2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat -18 876 -25 849 -10 152 -19 242 

Justering för avskrivningar 20 444 18 923 32 907 29 320 

Justering för avsättningar 4 596 9 347 6 621 12 164 

Övrig justering Not 8 0 614 55 072 -16 851 

Justering för realisationsvinst/förlust Not 9 -80 -821 -80 -821 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 6 084 2 214 84 368 4 570 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -3 779 20 324 -530 23 153 

Ökning/minskning av kortfristiga rörelseskulder -569 2 353 -15 702 23 451 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 736 24 891 68 136 51 174 

Investeringsverksamheten
Försäljning av anläggningstillgångar/investeringsbi-
drag Not 10 1 447 22 590 10 015 22 609 

Investering i materiella anläggningstillgångar -40 895 -19 646 -183 081 -59 869 

Investering leasingbilar -579 -579 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 -14 0 -14 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -5 000 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 027 2 930 -173 645 -37 274 

Finansieringsverksamheten

Amortering/nyupptagna lån 0 13 770 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -57 6 197 218 

Ökning av långfr skulder 449 88 760 

Minskning av långfristiga fordringar 5 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 392 6 88 957 13 988 

Årets kassaflöde -37 900 27 827 -16 552 27 888 

Likvida medel vid årets början 110 854 83 026 120 239 92 352 

Likvida medel vid årets slut 72 955 110 854 103 686 120 239 
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BALANSRÄKNING

Kommun Kommun Koncern Koncern

TILLGÅNGAR 2019 2018 2019 2018

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 11 259 548 255 477 495 922 454 771 

Pågående ny- och ombyggnationer Not 12 18 745 3 229 86 766 41 064 

Maskiner och inventarier Not 13 18 536 17 316 32 627 32 517 

Bilar och andra transportmedel Not 14 2 179 3 322 2 179 3 322 

Balansposter enligt särskild lag 0 0 541 615 

Summa materiella anläggningstillgångar 299 007 279 344 618 035 532 289 

Finansiella anläggningstillgångar Not 15 15 503 15 446 12 003 12 200 

Summa anläggningstillgångar 314 510 294 790 630 038 544 489 

Omsättningstillgångar

Varulager 841 805 

Fordringar Not 16 55 884 52 105 58 110 57 616 

Kassa och bank Not 17 72 956 110 854 103 686 120 239 

Summa omsättningstillgångar 128 840 162 959 162 637 178 660 

SUMMA TILLGÅNGAR (tkr) 443 351 457 749 792 676 723 149 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Ingående eget kapital 235 548 253 896 304 251 315 993 

Ingående resultatutjämningsreserv, se notupplysning 19 403 26 903 19 403 26 903 

Nytt ingående kapital 254 950 280 799 323 654 342 896 

Årets resultat -18 876 -25 849 -10 152 -19 242 

Summa eget kapital 236 074 254 950 313 502 323 654 

Avsättningar

Sluttäckning Linneberga Not 18 14 001 15 402 14 001 15 402 

Avsatt till pensioner Not 19 59 389 53 392 59 865 53 865 

Uppskjuten skatt 14 321 12 299 

Summa avsättningar 73 390 68 794 88 187 81 566 

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder Not 20 4 424 3 975 228 750 139 990

Summa långfristiga skulder 4 424 3 975 228 750 139 990

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder Not 21 129 462 130 029 162 237 177 940

Summa kortfristiga skulder 129 462 130 029 162 237 177 940

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 443 351 457 749 792 676 723 149

Ansvars- och borgensförbindelser 2019 2018 2019 2018

Borgensförbindelser, kommunala bolag 220 780 143 869 0 0

Borgensförbindelser, övriga 17 283 17 563 17 283 17 563

Pensionsförpliktelser inkl löneskatt Not 22 197 607 201 944 197 607 201 944

Kommunalt förlustansvar 61 92 61 92

Summa 435 730 363 468 214 951 219 599
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NOTFÖRTECKNING

Kommun Kommun Koncern Koncern
2019 2018 2019 2018

Not 1
Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 16 202 16 477 16 400 16 468
Taxor och avgifter 42 354 42 528 42 550 36 154
Hyror och arrenden 13 190 13 873 49 214 36 640
Försäljning av verksamhet 8 292 8 026 29 668 39 845
Försäljning av anläggningstillg 80 835 80 835
Bidrag 83 772 108 661 83 813 108 675
Övriga ersättningar 0 0 1 895 4 332

163 891 190 400 223 621 242 949
Not 2 
Verksamhetens kostnader
Bidrag 19 654 18 120 4 549 3 627
Entreprenad och köp av verks 126 941 124 856 181 295 140 661
Lokalhyror 34 521 33 971 9 288 8 043
Personalkostnader 460 147 477 326 499 441 518 048
Övriga inköp 32 453 35 762 42 868 61 741
Övriga kostnader 73 410 73 309 45 514 63 665
Skattekostnad 0 0 2 311 3 086

747 124 763 344 785 266 798 870
Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision finns under upplysningar.

Not 3
Avskrivningar
Avskrivning anläggningstillg. 18 995 18 923 31 458 29 320
Avskrivning leasing 1 449 0 1 449 0

20 444 18 923 32 907 29 320

Not 4
Skatteintäkter
Egna skatteintäkter 413 808 393 965 413 808 393 965
Slutavräkning tidigare år 226 -1 388 226 -1 388
Prognosavräkning bokslutsår -4 111 -583 -4 111 -583

409 923 391 994 409 923 391 994
Skatteintäkterna baseras på SKL:s decemberprognos

Not 5
Generella statsbidrag
Inkomstutjämning 122 827 126 064 122 827 126 064
Kostnadsutjämning 22 887 16 327 22 887 16 327
LSS utjämning -5 794 -6 571 -5 794 -6 571
Generella statsbidrag 12 722 20 936 12 722 20 936
Regleringsavgift 6 713 1 504 6 713 1 504
Kommunal fastighetsavgift 16 899 16 665 16 899 16 665

176 254 174 925 176 254 174 925

Not 6
Finansiella intäkter
Räntor 207 229 332 344
Övriga finansiella intäkter 349 228 376 242

556 458 708 586
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 7

Finansiella kostnader

Räntor på lån 0 0 550 165

Räntor på pensionsskuld 1 804 1 266 1 804 1 019

Övriga finansiella kostnader 128 92 129 321

1 932 1 358 2 483 1 505

Not 8

Övriga justeringar 0

Flytt av investering till drift 0 614 0 614

Förändring pågående inv 0 0 55 072 -17 465

Övriga justeringar 0 0 0

0 614 55 072 -16 851

Not 9

Realisationsvinst/förlust

Reavinst, försäljning av fastighet 0 -835 0 -835

Reavinst, försäljning av fin tillg 0 0 0 0

Reavinst, försäljning av anl tillg -80 0 -80 0

Reavinst, försäljning inv 0 0 0 0

Reaförlust, försäljn av inv 0 14 0 14

-80 -821 -80 -821

Not 10

Investeringsverksamhet

Investeringsbidrag 475 0 7 706 0

Försäljning av anläggningstillg 354 0 1 691 19

Försäljning av fin. anläggningstillg 0 0 0 0

Försäljning av industrifastigheter 618 18 422 618 18 422

Försäljning av exploateringsfast. 0 4 168 0 4 168

1 447 22 590 10 015 22 609

Not 11

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ack. Anskaffningsvärde 673 408 680 387 1 002 064 977 281

Ack avskrivning -408 989 -393 197 -538 352 -514 712

Ack nedskrivning -8 941 -8 941 -8 941 -8 941

Årets ingående värde 255 478 278 249 454 771 453 628

Årets investeringar 19 932 16 835 74 941 52 486

Avyttringar och utrangeringar -618 -21 755 -1 918 -21 755

Inkomster -275 0 -275 0

Återförda nedskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivning -15 753 -15 792 -25 400 -23 640

Aktivering pågående 1 054 -1 445 1 054 -1 445

Övriga förändringar -270 -614 -7 252 -4 503

Utgående värde 259 548 255 477 495 922 454 771
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Kommun Kommun

2019 2018

Not 11 forts

Markreserv
Ack. Anskaffningsvärde 41 750 38 583
Ack. Avskrivning -136 -125
Ack nedskrivningar -3 062 -3 062
Årets ingående värde 38 553 35 397
Årets investeringar 27 7 559
Aktivering pågående -17 -956
Nedskrivningar 0 0
Avyttringar och utrangeringar -618 -3 436
Årets avskrivningar -7 -11
Utgående värde 37 935 38 553

Verksamhetsfastigheter
Ack. Anskaffningsvärde 316 653 316 203
Ack. Avskrivning -149 881 -140 415
Ack. Nedskrivning -5 712 -5 712
Årets ingående värde 161 060 170 076
Årets investeringar 11 370 2 003
Aktivering pågående -9 852 -1 553
Årets avskrivning -9 831 -9 466

152 747 161 060

Fastighet för annan verksamhet
Ack. Anskaffningsvärde 187 200 180 985
Ack. Avskrivning -152 779 -149 689
Ack. Nedskrivning -119 -119
Årets ingående värde 34 302 31 177
Årets investeringar 7 540 5 385
Aktivering pågående -34 830
Årets avskrivning -3 214 -3 090

38 594 34 302

Publika fastigheter
Ack. Anskaffningsvärde 76 285 74 779
Ack. Avskrivning -57 712 -55 675
Ack. nedskrivning -314 -314
Årets ingående värde 18 259 18 790
Årets investeringar 17 208 1 888
Aktivering pågående -6 272 -382
Årets inkomster 475 0
Årets avskrivning -1 959 -2 037

27 711 18 259

Affärsfastigheter
Ack. Anskaffningsvärde 51 781 70 101
Ack avskrivning -48 479 -47 292
Årets ingående värde 3 302 22 809
Årets investeringar 0 0
Aktivering pågående 0 0
Avyttringar och utrangeringar 0 -18 320
Årets avskrivningar -741 -1 187

2 561 3 302
Upplysning om avskrivningstider och metoder framgår av investeringsredovisningen
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 12

Pågående investeringar
Ingående nedlagda kostnader 3 229 1 784 41 064 20 580
Under året nedlagda kostnader 16 770 2 601 102 029 55 165
Årets inkomster -200 0 -200 0
Under året avslutade investeringar -1 054 -1 156 -56 126 -34 681

18 745 3 229 86 766 41 064

Not 13

Maskiner och inventarier
Ack. Anskaffningsvärde 155 860 153 048 193 313 185 930
Ack avskrivning -137 956 -134 825 -160 205 -154 599
Ack neskrivning -588 -588 -590 -590
Årets ingående värde 17 316 17 635 32 517 30 740
Årets investeringar 4 462 2 812 6 132 7 383
Årets nedskrivning 0 0 0 0
Aktivering pågående 0 0 0 0
Årets försäljning/utrangering 0 0 -37 0
Årets avskrivning -3 242 -3 131 -5 985 -5 606
Övrig justering 0 0 0 0

18 536 17 316 32 627 32 517

Not 14

Bilar och andra transportmedel
Leasingbilar 2 179 3 322 2 179 3 322

2 179 3 322 2 179 3 322

Finansiella leasingavtal
Totala minimileaseavgifter 2 179 3 322 2 179 3 322
Framtida finansiella kostnader 0 0 0 0
Nuvärdet av minimileaseavgif-
terna 2 179 3 322 2 179 3 322

Nuvärdet förfaller enligt följande
Inom 1 år 1 886 2 350 1 886 2 350
Senare än inom 1år men inom 5år 1 226 972 1 226 972
Senare än 5 år 0 0 0 0

3 112 3 322 3 112 3 322

Not 15

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier kommunala bolag 5 050 50 0 0
Övriga aktier 384 384 384 384
Andelar och insatskapital 8 469 8 412 8 509 8 452
Uppskjuten skattefordran 0 0 1 510 1 764
Långfristig fordran UppMod 0 5 000 0 0
Övrig långfristig fordran 1 600 1 600 1 600 1 600

15 503 15 446 12 003 12 200

Not 16

Fordringar
Förutbetalda kostnader 2 041 10 031 6 882 14 426
Upplupna intäkter 27 330 19 235 27 330 19 235
Kundfordringar 7 504 5 312 7 866 6 488
Moms och skatter 6 182 4 172 7 445 5 754
Övriga fordringar 12 827 13 355 8 586 11 712

55 884 52 105 58 110 57 616
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 17

Kassa och bank

Kassa  7 40 7 1 145

Bank och giro 69 443 107 735 100 174 116 016

Medlemskonto Södra 3 439 3 013 3 439 3 013

Konsum 66 65 66 65

72 956 110 854 103 686 120 239

Not 18

Avsättning, sluttäckning Linneberga

Ingående värde 15 402 15 402 15 402 15 402

Årets avsättning 0 0 0 0

Värdeförändring 0 0 0 0

Årets intäkter 0 0 0 0

I anspråktagande under året -1 401 0 -1 401 0

Återstående värde 14 001 15 402 14 001 15 402

Avsättningen avser sluttäckning av deponianläggningen i

Linneberga. Sluttäckningen beräknas vara genomförd 2021

Not 19

Avsättning, pensionsskuld

Ingående avsättning 53 392 44 045 53 867 44 521

Nyintjänad pension 5 999 9 612 5 999 9 612

Utbetalningar -1 779 -1 710 -1 779 -1 710

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1 798 1 039 1 798 1 039

Föräkringstekniska grunder 0 0 0 0

Personalförändringar 0 0 0 0

Övrig post -21 406 -21 406

Återstående avsättning 59 389 53 392 59 865 53 867

Upplysning om ingående delar i pensionsavsättning

Särskild avtals/ålderspension 167 249 167 249

Förmånsbestämd/kompl pension 37 037 31 977 37 037 31 977

Ålderspension 10 092 9 970 10 092 9 969

Pension till efterlevande 497 772 497 1 155

Summa pensioner 47 794 42 968 47 793 43 350

Löneskatt 11 595 10 424 11 595 10 517

Summa avsättning 59 389 53 392 59 388 53 867

Antal visstidsförordnanden 0 2 2 2

Aktualiserings-/utredningsgrad 97% 97% 97% 97%

Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring
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Kommun Kommun Koncern Koncern

2019 2018 2019 2018

Not 20 A

Långfristig skuld

Ingående värde 0 0 136 015 122 245

Förra årets kortfristiga del 0 0 0 0

Nästa års amortering 0 0 -187 -140

Nyupptagna lån 0 0 88 497 13 910

Årets amortering 0 0 0 0

0 0 224 326 136 015

Not 20 B

Långfristig leasing skuld

Ingående värde 972 0 972 0

Förra årets kortfristiga del 0 0 0 0

Nästa års amortering -342 0 -342 0

Nyanskaffning 596 972 596 972

Årets amortering 0 0 0 0

1 226 972 1 226 972

Not 20 C

Långfristig VA skuld

Ingående värde 3 003 3 140 3 003 3 140

Årets resultat 195 -137 195 -137

I anspråkstagande under året 0 0 0 0

3 198 3 003 3 198 3 003

Not 21

Kortfristiga skulder

Pensionsskuld individuell del 13 613 17 864 13 820 18 044

Leverantörsskulder 23 422 15 760 32 599 30 995

Skatter och moms 28 217 23 249 28 892 24 201

Semesterlöneskuld 28 021 29 692 28 338 31 385

Upplupna kostnader  5 730 12 430 7 730 20 520

Förutbetalda intäkter 3 766 5 712 15 317 7 886

Interimposter 11 406 9 703 11 406 10 250

Schablonersättning MV 11 798 10 631 11 798 10 631

Skulder till kreditinstitut 0 0 6 097 16 315

Övriga skulder 3 489 4 988 6 239 7 713

129 462 130 029 162 237 177 940

Not 22

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse

Ingående ansvarsförbindelse 201 944 206 601 201 944 206 601

Pensionsutbetalningar -11 880 -11 207 -11 880 -11 207

Ränte- och basbeloppsuppräkning 6 229 4 021 6 229 4 021

Nyintjänad pension 0 3 677 0 3 677

Övrig post 1 314 -1 148 1 314 -1 148

Utgående ansvarsförbindelse 197 607 201 944 197 607 201 944

Aktualisering-/utredningsgrad 97% 97% 97% 97%

Ingen del av förpliktelsen har tryggats genom försäkring
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Kommun Kommun Koncern Koncern

NOTUPPLYSNINGAR 2019 2018 2019 2018

Upplysning om ingående delar i ansvarsförbindelse

Pension till efterlevande 2 350 2 682 2 350 2 682

Intjänat före 97 137 752 139 488 137 752 139 488

Livränta 4 370 4 708 4 370 4 708

Ålderspension 14 555 15 630 14 555 15 630

Visstidspension 0 0 0 0

Sjukpension 0 10 0 10

Summa pensioner 159 027 162 517 159 027 162 517

Löneskatt 38 580 39 427 38 580 39 427

Summa ansvarsförbindelse 197 607 201 944 197 607 201 944

Upplysning Resultatutjämningsreserv

Ingående värde 19 403 26 903 19 403 29 965

Reservering  0 0 0 0

Utnyttjande -7 000 -7 500 -7 000 -7 500

Summa efter fastställande 12 403 19 403 12 403 22 465

Upplysning Eget kapital

Ing. eget kapital enl fastställd BR 254 950 257 953 323 654 345 899

Byte av redov. pincip överskott VA -3 003 0 -3 003

Summa eget kapital 254 950 254 950 323 654 342 896

Från och med 2019 redovisas VA-verksamhetens överskott enligt en ny princip, det tas bort från kommunens eget kapital och bokas i stället 

Upplysning till verksamhetens kostnader

Revisionskostnader

Revisionskostnader 804 719 1 062 1 086

varav kostn. för räkenskapsrevision 157 150 352 405

Summa revisionskostnader 804 719 1 062 1 086
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Koncernredovisningen kallas i kommunsektorn för 
sammanställd redovisning.

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

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING  

I Uppvidinge kommuns sammanställda redovisning 
ingår följande enheter: 

• Uppvidinge kommun 

• UppMod AB

• AB Uppvidingehus 

• UppCom AB

• Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 

(RÖK) 

Under 2013 bildades det kommunala bolaget 
UppMod AB. Bolaget förvärvade då samtliga aktier 
i AB Uppvidingehus och UppCom AB. Under 2019 
har UppMod AB sålt tillbaka aktierna i båda dot-
terbolagen till kommunen. En frivillig likvidation av 
UppMod AB har påbörjats.

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, är ett ge-
mensamt kommunalförbund som drivs tillsammans 
med Lessebo kommun och Tingsryds kommun. 
Uppvidinges andel är 37,3 procent och denna andel 
har genomgående använts  i den följande redovis-
ningen

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har i rekom-
mendation RKR R 16, angett regler för finansiella 
rapporter och jämförelsetal för den kommunal kon-
cernens räkenskaper. Den sammanställda redovis-
ningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Det innebär att det 
egna kapitalet som har förvärvats vid anskaffnings-
tillfället har eliminerats. I övrigt har alla interna mel-
lanhavanden eliminerats. Redovisningsprinciperna 
för samtliga ingående enheter överensstämmer i 
stort med dem som finns angivna för kommunen.

UPPMOD AB

Bolaget är under likvidation, likvidator är 
Jens Mortensen.

Bolaget UppMod AB startade under våren 2013. 
Bolagets föremål för verksamheten angavs till att 
övergripande samordna de ägda bolagens verksam-
het genom att äga och förvalta aktieinnehav samt 
bedriva därmed förenlig verksamhet. I april 2019 
beslutade Kommunfullmäktige att avveckling av 
UppMod AB ska inledas samt att kommunen ska 
förvärva aktierna i AB Uppvidingehus och UppCom 
AB. Förvärvet har genomförts i juni 2019 och anmä-
lan om frivillig likvidation är upprättad. Avveck-
lingen beräknas vara fullt genomförd i början av 
2020.  

Särskilda upplysningar 2019, mnkr

UppMod Uppv Hus UppCom RÖK

Lämn koncernbidrag

Mott. Koncernbidrag

Utdelningar

Köp av fast egendom

Förs av fast egendom

Borgensåtagande 186,6 34,2

Skuldåtagande 5,7

Antal anställda i de kommunala bolagen 31 december

2019 2018 2017

AB Uppvidingehus 43 44 45

UppCom AB 9 10 10

UppMod AB 0 0 0
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AB UPPVIDINGEHUS

Ordförande:
Fredrik Petersson (M)  

VD:
Richard Gustafsson

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

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

Bolaget har fått en ny ägare i år. Tidigare ägaren 
UppMod AB kommer att avvecklas och därmed har 
Uppvidinge kommun köpt tillbaka samtliga aktier i 
AB Uppvidingehus.  

Förvaltningsuppdrag

Förvaltningsuppdraget har i stort förflutit enligt 
plan. Underhållsbudgeten för 2019 ligger efter 
Kommunfullmäktiges beslut på 2,4 miljoner kronor 
vilket är en minskning mot föregående år. I förvalt-
ningsuppdraget eller genom uppdrag från kom-
munen har flera projekt slutförts eller pågår, som 
exempel kan nämnas tillbyggnad vid grundskolan 
i Åseda, projektering och upphandling för kort-
tidsboende i Lenhovda samt renovering av åkanten 
vid Badebodaån i Åseda. Inom lokalvården har en 
organisationsförändring genomförts med syfte att 
effektivisera verksamheten. 

Bostadsförvaltning 

I bostadsförvaltningen har flera projekt slutförts 
eller pågår, bland annat nyproduktion av totalt 48 
lägenheter, varav fyra i Alstermo, 35 i Åseda och nio 
i Lenhovda. Nyproduktionen i Alstermo och i Len-
hovda har färdigställts under året. Beställning har 
gjorts för nybyggnation av fyra lägenheter i Älghult. 
Planering pågår för fler nya lägenheter i Åseda, på 
Södra Esplanaden. 

Uthyrningsgraden i bostäder uppgår till drygt 98 
procent och i lokaler till 89 procent. Under året har 
det skrivits 223 bostadskontrakt. Migrationsver-
ket har den sista december 2019 lämnat de sista 33 
lägenheter som verket hyrt av bolaget. 

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att fem mål nås, två 
mål nås delvis, ett mål nås inte. 

Uppvidingebon 

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka i
Utfallet för målet är negativt. Medborgarundersök-
ningen visar att invånare i Uppvidinge kommun 
inte är nöjda med bostadssituationen i kommunen, 
framförallt möjlighet att hitta bra boende.  

Vi erbjuder attraktivt boende
Utfallet för målet är delvis positivt. Bolaget har 
under året valt att överge de hyresgästenkäter som 
genomförts vartannat år till förmån för kontinuerlig 
undersökning. Resultatet för 2019 visar att 71 pro-
cent av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda 
med AB Uppvidingehus som hyresvärd. Därmed 
uppnås inte målet om 81 procent kundnöjdhet. 
Framöver kommer bolaget även jobba mer aktivt 
med bosociala frågor. Väntetid till tecknat hyreskon-
trakt ligger för närvarande över Kommunfullmäk-
tiges ambition och varierar kraftigt mellan kommu-
nens tätorter. För att minska kötiden både pågår och 
planeras nyproduktion i flera orter. 

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Utfallet är delvis positivt. Medborgarundersökning-
en visade att invånare upplever brister i tillgänglig-
het och bemötande i samtliga av kommunens verk-
samheter. Bolaget genomför en egen undersökning 
med fokus på bemötande riktad mot hyresgäster. 
Den mätningen visar att 82 procent av hyresgäster-
na är nöjd eller mycket nöjd med bemötandet. Insat-
ser som har pågått för att stärka måluppfyllelsen är 
bland annat kompetensutveckling för medarbetare 
inom kommunikation. 

Samhällsutveckling 

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö
Vi har en hållbar material- och energianvändning
Utfallet för målet är positivt. Energianvändningen 
inom bolagets bostadsbestånd uppgick till 
127 kWh per kvm. Den elektricitet som används är 
ursprungsmärkt vindel. Sedan hösten 2018 arbetar 
en energigrupp inom bolaget med att kartlägga, 
följa upp och föreslå åtgärder för att minska ener-
giförbrukningen. Bolaget har också anslutit sig till 
Sveriges allmännyttas klimatinitiativ vilket innebär 
att vi ska minska energianvändningen med 30 pro-

ÅRET SOM HAR GÅTT
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FRAMTIDSFRÅGOR

EKONOMISKT UTFALLcent och vara fossilfria senast 2030. Majoriteten av 
den använda energin i det kommunala beståndet är 
100 procent förnybar, finns dock backup och reserv-
aggregat som använder diesel eller olja.

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Utfallet för målet är positivt. Medarbetarundersök-
ning har skett våren 2019 och de övergripande resul-
taten visar att 84 procent känner mening och stolt-
het över att jobba i AB Uppvidingehus. 76 procent 
är nöjda med ledarskapet och 73 procent anser att 
företaget har tydliga strategier. För att bibehålla och 
öka motivation, engagemang och stolthet, kommer 
ett samarbete inledas med extern aktör för att sätta 
fokus på medarbetaren och medarbetarskapet. 
Samtidigt genomförs ledarskapsutbildningar för de 
chefer som finns inom organisationen.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Utfallet för målet är positivt. Sjukfrånvaron för året 
uppgår till 2,2 procent. 

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Utfallet för målet är positivt. Inom digitalisering har 
bolaget utvecklat och implementerat e-fakturering 
för både inkommande och utgående fakturor. 
Sedan tidigare har bolaget köhantering och anmä-
lan till lediga lägenheter via webben. Under hösten 
2019 byttes systemet ut för att utöka tjänsterna och 
användbarheten ytterligare. Det kan nu bli möjligt 
med bland annat inloggning med bank-id och att 
teckna kontrakt, ta del av besiktningsprotokoll och 
säga upp lägenhet helt digitalt. Bolaget har gått med 
i Sveriges Allmännyttas digitaliseringsinitiativ.  

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Utfallet för målet är positivt. Exempel på strategiska 
samarbeten finns inom verksamhetsledning och 
projektledning med Högsby Bostad. Samarbete med 
Nybro bostad, Emmaboda Bostads AB och Lesse-
bohus inom Klimatinitiativet. Bolaget är medlem i 
Goda hus som ska främja utvecklingen av energief-
fektiva byggnader i sydost. Inom Sveriges allmän-
nytta pågår samarbete inom digitalisering.

Sammanställning, mnkr 2019 2018 2017 2016

Resultat efter fin poster 5,8 3,5 6,5 5,1

Nettoomsättning 91 91 87 77

Balansomslutning 281 201 177 154

Soliditet, % 22 27 29 30

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

Bolaget har en ambition att hålla en god takt i ny-
byggnationen och arbetar långsiktigt med att hitta 
intressanta områden. Planändringar i både Åseda 
och Lenhovda möjliggör nybyggnation på nya om-
råden. 

Under 2020 ska bolaget vara fossilbränslefritt vad 
avser uppvärmning och 2024 ska maskinparken 
också vara det. 
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UPPCOM AB

Ordförande:
Åke Axelsson (S)

VD:
Ted Karlsson

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

Bolaget fått en ny ägare. Tidigare ägaren UppMod 
AB kommer att avvecklas och därmed har Uppvi-
dinge kommun har köpt tillbaka samtliga aktier i 
UppCom AB.  

Utbyggnaden av fiber i tätorterna är klart, under 
året har en förtätning skett på de flesta orterna. 
Utbyggnaden fortsätter på landsbygden. Fröseke, 
Lindshammar och Sissehult är i stort sett helt klara 
medan Ekhorva och Herråkra fortfarande är pågå-
ende. Antalet ADSL kunder fortsätter att minska och 
är nu nere i 20. Aktiva fiberkunder uppgår till 2 270, 
en ökning med 500 sedan 2018. 

Inom IT-verksamheten har migrering av samtliga 
Uppvidinge kommuns datorer till ny miljö genom-
förts. En ny supportorganisation gentemot kom-
munen har införts. Upphandling av telefonitjänster 
pågår. 

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den sammanfattande bedömningen är att samtliga 
sju mål för bolaget uppnås.

Uppvidingebon

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka i
Utfallet för målet är positivt. Bolaget bidrar till att 
stärka Uppvidinge som en attraktiv boendekom-
mun genom bredbandsutbyggnad på landsbygd 
och utbyggnad av fibernät i kommunens tätorter. 

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet
Utfallet för målet är positivt. Bolaget har god till-
gänglighet via telefon, mejl och webbplats. 

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet mot våra 
företag
Utfallet för målet är positivt. För bolaget, som har 
många kunder, både internt inom kommunens 
verksamhet och företag inom kommunens gränser, 
är bemötande och tillgänglighet en viktig fråga som 
bolaget arbetar med kontinuerligt.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Utfallet för målet är positivt. Medarbetarna upp-
lever stort engagemang och motivation i sina upp-
drag.

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Utfallet för målet är positivt. Hälsoläget är gott och 
sjukfrånvaron är låg.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Utfallet för målet är positivt. Bolaget har en hög 
andel digitala tjänster och fokuserar på fortsatt ut-
veckling av dessa såväl för externa kunder som för 
kommunen. Ett exempel är en ny beställningsportal 
för IT-produkter. Bolagets mål med att utveckla 
utökad IT-support har uppnåtts under året och den 
nya Servicedesken har blivit implementerad under 
året. Bolaget har även genomfört migrering till 
Office 365 på samtliga kommunens datorer.
 
Vi bedriver utvecklingsarbete i samverkan
Utfallet för målet är positivt. Bolaget fortsätter att 
utveckla samverkan inom IT med såväl egna för-
valtningar som med externa samarbetspartner. 
Bolaget har bland annat genomfört en gemensam 
upphandling av klienthårdvara tillsammans med 
Uppvidinge kommun och länets övriga kommuner. 
Bolaget har också påbörjat ett samarbetsprojekt 
inom digital kommunikation tillsammans med fler 
kommuner i Kalmar län. 

ÅRET SOM HAR GÅTT
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EKONOMISK REDOGÖRELSE FRAMTIDEN

Sammanställning, mnkr 2019 2018 2017 2016

Resultat  efter fin poster 5,4 6,8 3,1 5,4

Nettoomsättning 25,9 26,2 22,5 22,3

Balansomslutning 74,4 68,8 48,7 37,1

Soliditet, % 33,0 30,0 31,0 34,0

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

Arbete med en beställningsportal för IT- och telefo-
niprodukter pågår.  Under våren kommer en web-
sida för felanmälan och tjänstebegäran att införas. 

Utveckling för sammankoppling av hänvisningssys-
tem för telefoni och mejlkalender pågår. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ÖSTRA KRONOBERG (RÖK)

Ordförande 
Niklas Jonsson (S), 
Uppvidinge kommun

Räddningschef är
Per Pettersson

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, bildades 
2002 av kommunerna Tingsryd, Lessebo och Upp-
vidinge. Ansvarsområdet är räddningstjänstverk-
samhet enligt lagen om skydd mot olyckor i de tre 
kommunerna. Ytan uppgår till 2 805 km2 och befolk-
ningsunderlaget är cirka 30 000 invånare. 

Operativt omfattar organisationen 15 stationer med 
sammanlagt cirka 200 medarbetare.

Ingår i Kommunstyrelsens driftbudget och 
redovisning.

Sedan i våras bemannas en funktion benämnd ”Inre 
befäl på SOS”. Räddningsbefäl från organisationer-
na i Kronoberg ansvarar för funktionen. Av perso-
nella och ekonomiska skäl är det endast möjligt att 
ha bemanning dagtid på vardagar.

Ett nytt treårigt samarbetsavtal I Väntan På Ambu-
lans (IVPA) tecknades under hösten.

Inom ramen för länsgemensamt projekt, ”Pågående 
dödligt våld” (PDV) deltog tre styrkor från RÖK vid 
tillämpade övningar i slutet av november och början 
av december.

I Åseda har den nya brandstationen invigts och man 
hade även öppet hus under dagen.

Totalt har förbundets styrkor larmats till 522 hän-
delser varav 64 inträffade utanför eget område. 
122 händelser gällde bränder och 131 trafikolyckor.

Frekvent antal bränder i skog och mark noterades 
under våren. Sommaren 2019 blev dock inte tillnär-
melsevis lika brandintensiv som året innan.

Antalet larm och händelser enligt samarbetsavtalet 
I Väntan På Ambulans (IVPA), tecknat med Region 
Kronoberg, uppgick till 84. 

Årets resultat i förbundet slutar på ett litet plus. 
Uppvidinge kommuns del genererar ett positivt 
budgetutfall på 169 tusen kronor. 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Köp av verksamhet 15 290 15 121 169 
Totalt 15 290 15 121 169 

VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISK REDOGÖRELSE

VERKSAMHETENS OMFATTNING

Minska antalet brandtillbud genom tillsyn och 
utbildning. Vakans måste tillsättas för att möjliggöra 
brandskyddsutbildningar.
Organisatorisk förändring och återställande av 2018 
års ekonomiska underskott inom ramen för hand-
lingsprogram 2019–2022. 
Bemanningsproblemen inom deltidsorganisationen 
tenderar att öka. Bland de anställda är det fler och 
fler som har stora problem med att upprätthålla sin 
beredskap. 
Diskussioner om att ytterligare utveckla den opera-
tiva ledningsförmågan pågår inom Kronobergs län, 
tillsammans med räddningstjänsterna i Blekinge. 

FRAMTIDEN
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

UPPVIDINGE KOMMUNS VERKSAMHET

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

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

Ordförande är 
Niklas Jonsson(S)

Kommunchef:
Anne Hallberg

Förvaltningschef  Samhällsserviceförvalt-
ningen: Patrik Ivarsson

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

Kommunstyrelsens förvaltning är uppdelad i Kom-
munledningsförvaltning och Samhällsserviceför-
valtning. Inom Kommunledningsförvaltning finns 
kansliet, ekonomiavdelningen, personalavdelningen 
samt IT- och upphandlingsavdelningen. Inom sam-
hällsserviceförvaltningen finns tekniska avdelning-
en, kostavdelningen, kultur- och fritidsavdelningen 
samt arbetsmarknad- och etableringsavdelningen. 

Den nya Kommunstyrelsen med många nya leda-
möter tillträdde i januari 2019. Under året har ett 
flertal informations- och utbildningsinsatser genom-
förts för ledamöterna. 

Rekrytering av ny kommunchef samt ordinarie för-
valtningschef för samhällsserviceförvaltningen har 
genomförts. Inom kommunledningsförvaltningen 
har flera vakanta tjänster tillsatts med nya medarbe-
tare vilket har medfört omfattande introduktionsin-
satser. 

I juni 2018 fick kommunchefen i uppdrag av Kom-
munfullmäktige att ta fram åtgärdsförslag på kost-
nadssänkande åtgärder om 20 miljoner kronor. I 
april presenterades ett åtgärdspaket till samtliga po-
litiska partier. En del av förslagen ligger till grund 
för budget och verksamhetsplan för åren 2020-2022.   

Utredning om Uppvidinge kommuns bolag och po-
litiska organisation har påbörjats. Implementeringen 
av Agenda 2030 är påbörjad och ska införlivas i bud-

getprocessen för 2021. Arbetet med aktualitetspröv-
ning av kommunens översiktsplan pågår, planen 
ska ut på samråd. Parallellt med arbetet med över-
siktsplanen pågår ett arbete med en ny vision som 
ska sträcka sig till 2040.  Implementeringen av den 
nya målstrukturen har fortsatt under året. Regler 
för verksamhets- och ekonomistyrning har arbetats 
fram i syfte att skapa tydliga strukturer för beslut 
och förtydliga grundläggande processer för styrning 
inom Uppvidinge kommun. 

De senaste åren har Arbetsförmedlingen successivt 
minskat antalet kontor i landet som ett led i den för-
nyelse som pågår inom myndigheten. I Uppvidinge 
saknas lokal närvaro vilket påverkar kommunen 
som då får ta ett större ansvar för arbetssökande och 
för nyanlända i etableringsprogrammet. 

Genom aktiva insatser kunde Smålandsoperan 
genomföra ett antal föreställningar av operan  Don 
Pasquale i Åseda Folkets park.

Aktualisering av kontrollprogram för avloppsre-
ningsverken samt ansökan om förnyat tillstånd 
för Åseda avloppsreningsverks verksamhet pågår. 
Dricksvatten-, dagvatten- och spillvattenledningar 
har förnyats i Alstermo och Åseda. Förändringsar-
betet inom kostverksamheten fortsätter. Verksamhe-
ten för ensamkommande barn och unga har avveck-
lats under året.

Den samlade bedömningen är att tre mål nås, två 
mål nås delvis, åtta mål nås inte.

Uppvidingebon

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet
Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning
Utfallet för målet är negativt.  Målet att 60 procent 
av deltagarna i kommunens arbetsmarknadsverk-
samhet går vidare  till studier eller arbete uppnås 
inte, resultatet är 50 procent. Insatser som pågår 
inom verksamheten är bland annat ett ökat fokus på 
kartläggning och individuella planer för att stödja 
individernas möjlighet att nå arbete eller studier. 

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka i 
Utfallet för målet är negativt. Insatser som genom-
förs och som på sikt förväntas bidra till en förbätt-
rad måluppfyllelse är exempelvis renoveringspro-
jekten vid Badebodaån, dämmet i Klavreström samt 
tillbyggnad av Åsedaskolan. I medborgarunder-
sökningen framkom att invånarna är mindre nöjda 
med bland annat belysning, underhåll, snöröjning 
samt innehållet i kultur- och biblioteksverksamhe-
ten. Renhållning, vatten och avlopp, räddningstjänst 
samt idrotts- och motionsanläggningar har högt 
förtroende och nöjdhet. 

VIKTIGA HÄNDELSER

UPPFÖLJNING AV MÅL
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Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet
Utfallet för målet är negativt. Medborgarundersök-
ningen visade att invånare i kommunen upplever 
brister i tillgänglighet och bemötande. Det är en 
fråga som tas på stort allvar och kommer att arbetas 
aktivt med. Tillgängligheten via den nya webbplat-
sen bedöms vara gott. Fler och fler invånare följer 
kommunens Facebookskonto och Instagramkonto. 

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
våra företag
Utfallet för målet är negativt. Undersökningen rap-
porteras inte 2019 vilket gör att det inte finns något 
resultat att förhålla sig till. 

Samhällsutveckling

Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö
Vi har en hållbar livsmedelshantering
Utfallet för målet är delvis positiv. Det finns utma-
ningar i att öka andelen närproducerade livsmedel 
samt andelen ekologiska livsmedel. Det som för-
svårar att nå målet är huvudsakligen de stigande 
livsmedelspriserna. Matsvinnet i skolan har ökat 
påfallande sedan delårsbokslutet och når inte ambi-
tionsnivån för 2019 vilket kommer att föranleda en 
kartläggning av möjliga orsaker. 

Vi har en hållbar material- och energianvändning
Utfallet för målet är delvis positivt. Andelen förny-
bar energi inom den kommunala organisationen 
är 100 procent och 43 procent av hushållsavfallet 
samlas in för återvinning och biologisk behandling. 
Energianvändningen i verksamhetslokalerna ligger 
för närvarande något över det önskade värdet för 
2019. 

Vi har ett gott företagsklimat
Vi har god service gentemot våra företag
Utfallet för målet är negativt. Undersökningen 
Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att 
det inte finns ett resultat att förhålla sig till. Uppvi-
dinge kommun har tappat 58 placeringar i Svenskt 
Näringslivs ranking 2019, från plats 81 till plats 139. 
Insatser för att stärka företagsklimatet har vidtagits, 
exempelvis frukostmöten med näringslivet. Under 
det kommande året ska en näringslivsstrategi utar-
betas.

Vi har ett diversifierat och växande näringsliv
Utfallet för målet är positivt. Andelen företag inom 
service- och tjänstesektorn ökar och andelen företag 
med mer än en anställd ökar också. Det är positivt, 
men samtidigt står Sverige inför en vändande kon-
junktur där kommunen behöver verka för att skapa 
förutsättningar för företagens utveckling mot ökad 
sysselsättning. 

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Utfallet för målet är negativt. Resultatet i årets 
medarbetarundersökning visar att indikatorerna 
för motivation, ledarskap och styrning inte uppnås. 
Insatser på verksamhetsnivå har varit att upprätta 
handlingsplaner med relevanta aktiviteter kopplade 
till medarbetarundersökningens resultat. 

Våra medarbetare har en god hälsa
Utfallet för målet är negativt. Sjukfrånvaron är 
vid årets slut 6,6 procent vilket är strax över Kom-
munfullmäktiges ambition för 2019.  I Hälsokorset 
når verksamheterna inte upp till ambitionen om 
att minst 65 procent av medarbetarna ska uppleva 
sig som friska och må bra. I årets undersökning 
är resultatet 59 procent. Samtliga avdelningar har 
under året arbetat med åtgärdsplaner för att stärka 
måluppfyllelsen. 

Vi har en digitaliserad verksamhet
Utfallet för målet är positivt. En ny e-tjänsteplatt-
form har införts vilket både har sänkt kostnaderna 
och gett mer funktionalitet. Andelen erbjudna e-
tjänster förväntas öka inom verksamheterna under 
det sista halvåret 2019.  Under året har en digitalise-
ringsstrategi antagits av Kommunfullmäktige. 

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Utfallet för målet är positivt. Flera strategiska sam-
arbeten och projekt genomförs med närliggande 
kommuner, Länsstyrelsen i Kronoberg och Region 
Kronoberg. Några exempel är Hållbar mobilitet i 
gröna Kronoberg, Cirkulär ekonomi i Kalmar och 
Kronoberg samt Samplanering i Kronoberg.
 
För att kunna arbeta aktivt och effektivt inom upp-
handlingsområdet och med Kommunfullmäktiges 
mål om innovationsvänlig och hållbar upphandling 
har verksamheten förstärkts med en renodlad upp-
handlartjänst.

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Utfallet för målet om god budgetdisciplin är nega-
tivt. Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 
närmare 200 tusen kronor i förhållande till budget. 
En åtgärdsplan har redovisats för Kommunstyrelsen 
i maj och i september. Genom arbetet med åtgärder 
har utfallet förbättrats i förhållande till prognosen 
som presenterades i Delårsrapporten. 
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Verksamheten inom arbetsmarknad och etablering 
har minskat kraftigt i förhållande till förra året. An-
talet deltagare i UppJobb, kommunens arbetsmark-
nadsenhet, har minskat från ett 100-tal under våren 
2018 till ett 30-tal hösten 2019. Stödboendeverk-
samheten för ensamkommande barn och unga har 
avvecklats. Från och med 1 juli är det socialnämn-
den som har ansvaret för samtliga ensamkommande 
barn och unga i kommunen. 

Inom kostverksamheten har antalet tillagade portio-
ner minskat till följd av många tomma lägenheter i 
kommunens särskilda boenden. Den kostutredning 
som genomförts resulterade i ett beslut som innebär 
två, i stället för fyra tillagningskök, samt sju i stället 
för fem mottagningskök. Det är en strukturell för-
ändring som tillsammans med ett utvecklingsarbete 
som enheten börjat med under våren 2019 kommer 
fortsatt att kräva resurser i genomförandet. 

Två omfattande renoveringsprojekt påbörjades 
under året, stödmuren vid Badebodaån i Åseda, 
som är avslutat, samt dämmet i Klavreström. 

Kommunstyrelsens två förvaltningar redovisar 
totalt ett negativt resultat på 193 tusen kronor i för-
hållande till årets budget.

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett över-
skott med 450 tusen kronor. Verksamheten för 
politik och kansli visar ett negativt resultat som till 
största delen beror på ökade kostnader för färd-
tjänst. Framtagande av detaljplan för det nya indu-
striområdet i Åseda, genomförande av EU-val samt 
fler och längre möten inom den politiska verksam-
heten genererar också ett underskott. Ekonomiav-
delningens positiva resultat är till följd av att centra-
la medel avseende kapitalkostnader för planerade 
investeringar inte har gått åt. Inom personalavdel-
ningen har det varit vakanser både inom den egna 

verksamheten och inom den fackliga verksamheten.  
It- och upphandlingsavdelningen redovisar ett ne-
gativt resultat på grund av ökade kostnader till följd 
av byte av datamiljö från Novell till Microsoft. Bytet 
har medfört kostnader för nya licenser samt andra 
driftskostnader som budgetmedel inte täckt.

Samhällsserviceförvaltningen redovisar ett negativt 
resultat med 640 tusen kronor. Kostverksamhe-
tens negativa resultat härrör sig till färre portioner 
i kombination med högre livsmedelspriser samt 
oförändrad taxa under 2019. Ledning för samhälls-
serviceförvaltningen redovisar ett negativt resultat 
med 294 tusen kronor. Högre kostnader för lokal-
vård, utökad bemanning på avdelningen samt flytt 
av ett gatukök i Åseda förklarar underskottet. Inom 
kultur- och fritidsverksamheten är det ej utnyttjade 
bidrag och tillkommande statsbidrag för skolbiblio-
teksverksamhet som genererar det positiva resul-
tatet. Den tekniska avdelningen visar ett positivt 
utfall. Den skattefinansierade verksamheten redo-
visar ett underskott på 410 tusen kronor beroende 
på reparation av flera belysningsanläggningar samt 
tillbyggnad av förrådet i Älghult. Vinterväghåll-
ningen visar ett positivt resultat på 450 tusen kronor 
med anledning av det milda vädret under andra 
halvan av året. De taxefinansierade verksamheterna 
VA och renhållning visar ett positivt resultat, VA-
verksamheten med 200 tusen kronor och renhåll-
ningen med 1,7 miljoner. Renhållningens överskott 
beror på lägre kostnader samt ökade intäkter för 
avfallsgårdar.

Nettokostnaden har minskat med 7,1 miljoner 
kronor, 6,7 procent i förhållande till föregående år. 
Intäkterna uppgår till 90,3 miljoner kronor och det 
är 27,1 miljoner kronor lägre än föregående år, 23,1 
procent. Verksamheten för ensamkommande barn 
och unga har avvecklats under året och kvarvarande 
del är överflyttad till socialförvaltningen, vilket har 
medfört minskade intäkter från Migrationsverket 
med 14 miljoner kronor. Under året har en anpass-
ning av verksamheten för UppJobb gjorts, antalet 
deltagare har minskats med två tredjedelar i jämfö-
relse med våren 2018 vilket har medfört att intäkter-
na från Arbetsförmedlingen har minskat med 10,8 
miljoner kronor. Kostenhetens intäkter har minskat 
till följd av färre antal sålda portioner. Försäljning 
av en industrifastighet har medfört en minskad 
hyresintäkt på en miljon kronor. 

Kostnaderna uppgår till 188,7 miljoner kronor 
och har minskat med 34,3 miljoner kronor vilket 
motsvarar 11,7 procent. Personalkostnaderna har 
minskat med 24,7 miljoner kronor, 24,5 procent. 
Förändringen inom Uppjobb ger minskade perso-
nalkostnader med 13,4 miljoner kronor. Flytten av 
myndighetsutövning för nyanlända samt anpass-
ning av etableringsverksamheten ger lägre personal-
kostnader med 700 tusen kronor. Verksamheten för 
ensamkommande barn och ungdomar har avveck-

EKONOMISKT REDOGÖRELSE

VERKSAMHETENS OMFATTNING

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politik och kansli 16 112 17 386 -1 274 
Ekonomiavdelning 25 370 22 889 2 481 
Personalavdelning 6 797 6 293 505 
IT och Upphandling 7 223 8 483 -1 260 
Kommunledn.förvaltn 55 502 55 051 451 
Ledn samhällsserviceförv 3 650 3 943 -294 
Kostavdelning 0 2 523 -2 523 
Etablering o arb.markn 3 094 2 954 140 
Kultur och fritid 20 456 19 965 491 
Teknisk avdelning 15 557 14 015 1 542 
Samhällsserviceförvaltning 42 756 43 400 -644 
Totalt Kommunstyrelsen 98 258 98 451 -193 
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lats och därmed minskat personalkostnaderna med 
7,4 miljoner kronor. Kansliet har minskat sina per-
sonalkostnader med 5,6 miljoner kronor vilket till 
största delen beror på höga avvecklingskostnader 
under 2018. Lönerevisionen för Kommunstyrelsens 
verksamheter ger ökade personalkostnader på cirka 
1,6 miljoner kronor.

Övriga kostnader har minskat med 9,6 miljoner 
kronor, 7,8 procent. Minskningen beror till största 
delen på att externa placeringar inom verksamheten 
för ensamkommande barn och ungdomar har avslu-
tats eller flyttats över till socialnämnden. 

Vid delårsbokslutet prognostiserades ett underskott 
för Kommunstyrelsens verksamheter på 2,8 miljoner 
kronor mot budget. Utfallet blev 2,6 miljoner kronor 
bättre än förväntat. 

Inom kultur- och fritidsavdelningen förbättrades 
resultatet med 500 tusen kronor, beroende på ej 
utnyttjade bidrag samt statsbidrag från Skolverket. 
Den tekniska avdelningens resultat blev 1,5 miljoner 
kronor bättre än delårsprognosen, bland annat till 
följd av låga kostnader för vinterväghållningen och 
ökade intäkter för avfallsgårdarna. Inom politik och 
kansli redovisas ett bättre resultat mot prognos i 
delårsbokslutet med 500 tusen kronor, vilket förkla-
ras med ej fullt ut nyttjade budgetmedel för utveck-
lingssatsningar, förfogandemedel samt beredskaps-
samordning. It- och upphandlingsavdelningens 
resultat försämrades med  600 tusen kronor till följd 
av att kostnaderna för byte av datamiljö blev högre 
än vad som bedömdes i augusti. 

Ekonomi i balans inom både Kommunstyrelsens 
egen verksamhet och i hela kommunen är en viktig 
förutsättning för att kommunen i framtiden ska 
kunna leverera välfärd av god kvalitet.

Befolkningsutvecklingen i kommunen är en viktig 
framtidsfaktor. Attraktiva samhällen och bra boen-
demöjligheter är en förutsättning för både inflytt-
ning och kvarboende i kommunen. 

Att säkerställa implementering och utveckling av 
målstyrningsmodellen i hela verksamheten är ett 
prioriterat område att arbeta med.

UPPFÖLJNING AV MÅL
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola 
och specialskola bildar det offentliga skolväsendet. 
På nationell nivå styrs verksamheten av olika lagar 
varav skollagen är den viktigaste, förordningar, 
läroplaner, allmänna råd med flera nationella styr-
dokument.

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhets-
område ingår även förskola, fritidshem, kulturskola, 
vuxenutbildning samt svenska för invandrare.

Ordförande:
Jan Wernström (S)

Förvaltningschef:
Niclas Bjälkenborn

Nämnden har erbjudits möjlighet att delta i projek-
tet ”Samverkan för bästa skola” som leds av Skol-
verket. Projektet syftar till att stärka kommunens 
kapacitet till utveckling, ledning och styrning av 
verksamheten. I projektet deltar tre förskoleenheter, 
två skolenheter, gymnasiet samt en huvudmanna-
grupp. Fram till årsskiftet genomförs nulägesanaly-
ser som kommer att utmynna i en utvecklingsplan 
där beslutade insatser kommer att finansieras av 
medel från Skolverket. 

Nämnden har fortsatt vitesförelägganden från 
Skolinspektionen för delar av verksamheten. Vi-
tesföreläggandena avser ett elevärende, gymnasie-
skolan samt huvudmannens uppdrag. 

Den samlade bedömningen är att fem mål nås, fem 
mål nås inte. 

Uppvidingebon

Vi är en framgångsrik utbildningskommun
Vi har mycket god kvalitet och gott resultat i de kommu-
nala skolorna
Utfallet för målet är negativt. Genomströmningen 
på gymnasiet har ökat under året. I grundskolan 
visar resultaten att det finns skillnader mellan 
enheter och mellan pojkar och flickor, vilket är en 
utmaning kopplat till kraven om en likvärdig skola. 
Pågående insatser för att stärka kvaliteten i kommu-
nens skolor är utvecklingen av ett nytt kvalitetssys-
tem. En annan insats som på sikt kommer att leda 

till förbättringar och bygga kapacitet är kommunens 
medverkan i projektet ”Samverkan för bästa skola”.

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet
Utfallet för målet är negativt. Medborgarundersök-
ningen 2018 visade att invånare i kommunen upp-
lever brister i tillgänglighet och bemötande. Det är 
en fråga som vi tar på stort allvar och kommer att 
arbeta aktivt med. 

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
våra företag
Utfallet för målet är negativt. Undersökningen rap-
porteras inte 2019 vilket gör att det inte finns något 
resultat att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsam-
mans med andra nämnder och dess förvaltningar 
verka för gott bemötande och god tillgänglighet 
gentemot företagen i kommunen.

Samhällsutveckling

Vi har ett gott företagsklimat
Vi har en god service gentemot våra företag
Utfallet för målet är negativt. Undersökningen Fö-
retagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att det 
inte finns något resultat att förhålla sig till. Ambitio-
nen är att tillsammans med andra nämnder och dess 
förvaltningar att ha god service gentemot företagen 
i kommunen.

Vi har ett diversifierat och växande näringsliv
Utfallet för målet är positivt. Inom skolan pågår 
arbete med bland annat Ung Företagsamhet Krono-
berg i årskurs fem om programmering och entrepre-
nörskap samt i årskurs åtta i Älghult för att stärka 
den entreprenöriella förmågan hos unga. Nämnden 
är intresserad av att utveckla samarbetsprojekt med 
det lokala näringslivet.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Utfallet för målet är positivt. Arbetet i lednings-
gruppen har förändrats i år. Ett av syftena är att 
öka kapaciteten hos cheferna för att i ännu högre 
grad kunna leda och stötta sina medarbetare. Vidare 
pågår arbete med att stärka gemenskapskänslan 
inom hela verksamheten. Det görs genom exem-
pelvis digitala lärgrupper och nätverk mellan olika 
grupper av pedagoger och syftar till att tillvarata 
den samlade kompetensen i kommunen. Planerade 
insatser för att ytterligare stärka ledarskapet är infö-
rande av kollegiehandledning och utvecklingsdagar 
i chefsgruppen med syftet att utveckla medvetenhe-
ten i det egna ledarskapet.

UPPFÖLJNING AV MÅL

VIKTIGA HÄNDELSER
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Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Utfallet för målet är positivt. Sjukfrånvaron har 
minskat med 1,3 procentenheter för den samlade 
verksamheten. Vid samma tid förra året uppgick 
sjukfrånvaron till 6,2 procent. När det gäller må-
endet och den psykiska arbetsmiljön är det i vissa 
delar ett lägre resultat. Vi-känslan och projekt med 
lärgrupper samt stärkt kapacitet hos cheferna är pla-
nerade insatser för att förbättra resultaten. En stor 
utmaning, framförallt inom förskolan, är behovet 
och möjligheten att finna vikarier. 

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Utfallet för målet är positivt. Det finns idag åtta di-
gitala tjänster för kommunikation och information. 
Planering inför utbytet av en av tjänsterna under 
första halvåret 2020 pågår.  Ett införandeprojekt 
kring arbetet med anmälningar om kränkningar i 
skolan har påbörjats. Planerat arbete inför 2020 är 
att se över den elevadministrativa plattform som 
används idag och att eventuellt upphandla en mo-
dernare variant.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Utfallet för målet är positivt. Förvaltningen har flera 
strategiska utvecklingspartner och några nya har 
tillkommit under året. Nämnden ser positivt på att 
utveckla samarbetsprojekt med det lokala näringsli-
vet till mer än bara studiebesök. Flera medarbetare 
är engagerade i regionala nätverk och projekt som 
ger kunskap om hur andra gör och samtidigt kom-
petensutvecklar verksamheten. Ett exempel är att 
förvaltningschefen inom ramen för nätverket för 
förvaltningschefer har gått en utbildning i att leda 
digitaliseringsarbetet.  

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Utfallet i förhållande till budget är negativt med 
fem miljoner kronor. Därmed uppnås inte målet om 
god budgetdisciplin. En stor bidragande orsak till 
underskottet är att statsbidrag har uteblivit helt eller 
att nämnden har tilldelats mindre än vad som har 
sökts. Under året har det ekonomiska läget redo-
visats på samtliga nämndssammanträden. Under 
senare delen av våren diskuterades även under-
skottet på de inledande budgetberedningarna inför 
kommande budgetarbete. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett nega-
tivt resultat om fem miljoner kronor i förhållande 
till budget. 

Förvaltningen har under året påbörjat utveckling av 
nyckeltal och kvalitetssystem. Därmed går det inte 
att redovisa en flerårsanalys i nuläget. Utveckling 
pågår också av statistik kopplad till demografi för 
att göra prognoser om verksamhetens omfattning i 
framtiden. 

Elevantalet vid de kommunala skolorna fortsätter 
att minska, från 1 086 i juni 2018 till 1 078 i juni 2019.  
Elevantalet vid gymnasiet visar också en nedåt-
gående trend. Förra läsåret fanns 131 elever mot 
dagens 121 elever. Det skall dock påpekas att det 
tidigare år har tillkommit elever efter terminsstart. 
Att denna utveckling fortsätter är dock inte sanno-
likt med tanke på det beslut som finns i Barn- och 
utbildningsnämnden om att avveckla gymnasiets 
nationella program inför nästa läsår. 

Barnantalet vid förskolorna är stabilt. Under 2019 
finns 426 barn inskrivna jämfört med föregående års 
433 barn. Prognosen är att barnantalet kommer att 
öka då det under de senaste åren fötts fler barn än 
tidigare. 

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

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 763 721 42 
Kulturskola 3 552 2 842 710 
Förvaltningsgemensamt 15 610 19 434 -3 824 
Förskola 52 494 50 044 2 450 
F-klass och fritidshem 10 760 10 360 400 
Grundskola 103 436 103 598 -162 
Gymnasieskola 45 342 50 491 -5 149 
  Därav: IK i frist gymn 27 700 28 913 -1 213 
Vuxenutb och SFI 7 307 7 027 280 
Asylverksamhet 0 -207 207 
Totalt 239 264 244 311 -5 047 

EKONOMISKT REDOGÖRELSE

VERKSAMHETENS OMFATTNING
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FRAMTIDEN

En stor bidragande orsak till underskottet är helt 
eller delvis uteblivna statsbidrag från Skolverket på 
3,6 miljoner kronor. Kostnaden för it- och datastöd 
överstiger budget med 1,7 miljoner kronor. Vakanta 
tjänster inom kulturskolan, förskoleverksamheten 
samt elevhälsan genererar överskott inom dessa 
verksamheter. Även ökade intäkter från barnom-
sorgsavgifter påverkar utfallet positivt. 

Grundskoleverksamheten redovisar ett mindre 
underskott för året. Större negativa avvikelser inom 
verksamheten är personalkostnaderna samt köp av 
platser i externa skolor. Dessa balanseras upp av att 
kostnaderna för skolskjutsar inte blev så höga som 
förväntat, samt att kapitalkostnader för ombyggna-
tionen av Åsedaskolan inte belastar verksamheten 
förrän år 2020. 

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott på 
5,1 miljoner kronor, varav fyra miljoner avser gym-
nasieskola i egen regi. Högre bemanning än budge-
terat, minskad ersättning från Migrationsverket, köp 
av väktartjänster, förväntat vite samt höga kostna-
der för undervisningsmaterial är orsaken. Köp av 
platser i externa skolor inklusive gymnasiesärsko-
lan överskrider budget med 1,3 miljoner kronor på 
grund av ökat elevantal. 

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 
2,1 miljoner kronor till följd av beviljade statsbidrag 
för Yrkesvux. SFI-verksamhetens underskott på 1,8 
miljoner kronor beror på att personalkostnaderna 
överskrider budget och intäkterna från Migrations-
verket blev lägre än förväntat. 

Nettokostnaden i förhållande till föregående år har 
ökat med 14,4 miljoner kronor, 6,3 procent. Intäkter-
na uppgår till 48,3 miljoner kronor och har minskat 
med 1,6 miljoner kronor. Ersättningarna från Migra-
tionsverket har minskat till följd av färre asylsökan-
de och nyanlända barn. Intäkterna från Skolverket 
har ökat även under 2019. 

Kostnaderna uppgår till 292,6 miljoner kronor och 
har ökat med 12,8 miljoner kronor, 4,4 procent. 
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal 
har ökat med 6,9 miljoner kronor, 4,3 procent. Av 
ökningen kan cirka 3 miljoner kronor härröras till 
lönerevisionen. Från och med augusti förra året be-
drivs förskolan och fritidshemmet i Älghult i kom-
munal regi, vilket bidrar till högre personalkost-
nader. Övriga kostnader har ökat med 5,8 miljoner 
kronor, 4,9 procent. Lokalkostnaderna har ökat till 
följd av hyra och iordningställande av en modul 
inom förskolan. Kostnaden för köp av platser i 
externa skolor har ökat med 3,5 miljoner kronor. Det 
har satsats på fler datorer vilket har bidragit till att 
kostnaden för leasing av datorer och it- och datastöd 
har ökat med 800 tusen kronor.

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på 
4,2 miljoner kronor. Utfallet blev 800 tusen kronor 
sämre. Kostnaden för köp av platser i externa skolor 
blev 2,7 miljoner kronor högre än förväntat. Detta 
på grund av att antal köpta platser har ökat under 
hösten. Kostnaden för skolskjutsar blev 1,1 miljoner 
kronor lägre än förväntat då kostnader gällande 
föregående år har krediterats under året. Alla verk-
samheter utom gymnasieverksamheten redovisar ett 
bättre resultat än förväntat till följd av lägre perso-
nalkostnader. 

Verksamhetens största framtidsutmaning är att 
skapa en vi-känsla och att öka likvärdigheten mellan 
de olika enheterna.

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

Demografin är en stor utmaning. Kommunen 
kommer under ett par år att ha vikande elevtal i 
grundskolan men ökande barnantal i förskolan. 
Detta ställer stora krav på omställningsförmåga.

Lokalfrågan är på många håll alarmerande. Plane-
ring och prioritering för investeringar är viktiga 
processer under de nästkommande åren. Merparten 
av enheterna inom nämndens ansvarsområden är i 
stort behov av renovering och uppdatering. 

Digitaliseringen är en oerhört viktig fråga att arbeta 
med, för utveckling av verksamheten och för att 
möta ett ökat krav på information från vårdnadsha-
vare. 
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SOCIALNÄMND

Ordförande:
Lars-Erik Hammarström 
(S)

Förvaltningschef:
Anne-Lie Jarhult

VIKTIGA HÄNDELSER

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt 
reglemente beslutat av Kommunfullmäktige 
i Uppvidinge. Verksamheten bedrivs utifrån 
Socialtjänstlagen(SoL), Lagen om särskilt stöd och 
service (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen(HSL). 
Hälso- och sjukvården utför insatser enligt gällande 
överenskommelse mellan Region Kronoberg och 
länets kommuner. 

Myndighetsutövning innefattar utredning som 
utmynnar i beslut om bifall alternativt avslag eller 
delavslag.  Socialnämndens delegeringsordning 
reglerar beslutsfattande enligt gällande lagstift-
ning. En gång per kvartal är socialnämnden skyldig 
att rapportera beslut med beviljad insats som inte 
har blivit verkställda till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Kommunen kan bli belagd med vite 
för beviljade insatser som inte har verkställts.

Upphandling och införande av nytt verksamhets-
system för dokumentation har pågått under året.
Den sista juni upphörde den icke lagstyrda dagverk-
samheten. Frivilliga och föreningar har bidragit till 
utveckling av aktiviteter vid kommunens särskilda 
boenden. 

I maj fattade nämnden beslut om intagningsstopp 
och stängning av en avdelning på Solgården. Under 
hösten fattade nämnden beslut om att avveckla det 
hemgångsstödjande teamet.

I december öppnade en ny servicebostad (LSS). 
Nämnden har också fattat beslut om att minska 
antalet platser i gruppbostad.

Nämnden har fattat beslut om att genomföra ”pro-
jektet Smedjan”, att bygga ett nytt korttidsboende 
för barn och unga i kommunen. Ärendet är överkla-
gat till förvaltningsrätten.

Sju anmälningar enligt Lex Sarah har inkommit och 
hanterats under året. 

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den samlade bedömningen är att tre mål nås, ett 
nås delvis och sex uppnås inte. 

Uppvidingebon

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet
Vi ger stöd och förutsättningar till egen försörjning
Utfallet för målet är negativt. I förhållande till 
delåret har det skett en försämring när det gäller 
andelen ej återaktualiserade vuxna personer med 
försörjningsstöd. Vid delåret var det 90 procent och 
vid helåret 72 procent. Ingen brukarundersökning 
inom individ- och familjeomsorgen har genomförts, 
vilket gör att det inte finns något resultat att förhålla 
sig till. Bedömningen är därmed att målet inte nås.

Vi har god kvalitet inom äldreomsorgen
Utfallet för målet är positivt. Bedömningen är att 
utifrån det uppdrag och de mål som finns för soci-
alförvaltningen inom Uppvidinge kommun får den 
enskilde god vård, omsorg, hälso- och sjukvård.  
Verksamheten har en hög servicenivå och bedriver 
kvalitetssäkrad vård. 

Vi är en attraktiv boendekommun
Uppvidinge är en bra plats att bo, leva och verka i
Utfallet för målet är negativt. Medborgarunder-
sökningen visade att invånarna har en låg uppfatt-
ning om äldreomsorgen samt stöd och hjälp till 
utsatta personer. Bilden av nämndens arbete bland 
invånarna skiljer sig därmed från de genomförda 
brukarundersökningarna inom äldreomsorgen som 
ger verksamheten ett gott betyg.  LSS-verksamheten 
har under året haft kommunens Instagramkonto för 
att sprida information om och väcka nyfikenhet på 
verksamheten. 

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet
Utfallet för målet är negativt. Medborgarundersök-
ningen visade att invånare i kommunen upplever 
brister i tillgänglighet och bemötande. Det tas på 
stort allvar och ett arbete planeras inom nämndens 
verksamhet framöver. 

Samhällsutveckling

Vi har ett gott företagsklimat
Vi har en god service gentemot våra företag
Utfallet för målet är negativt. Undersökningen som 
utvärderingen baseras på rapporteras inte 2019 
vilket gör att det inte finns något resultat för nämn-
den att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsam-
mans med andra nämnder och förvaltningar verka 
för gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
företagen i kommunen.
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Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Utfallet för målet är delvis positivt. Medarbetarun-
dersökningen visade att verksamheten uppvisar god 
motivation och tangerar Kommunfullmäktiges am-
bition för ledarskap och styrning. Socialnämndens 
fokus är utveckling och förbättring i sin helhet där 
ledarskap är en högprioriterad fråga. Förvaltningen 
arbetar för ökad delaktighet och inflytande bland 
medarbetarna i exempelvis målstyrnings- och bud-
getprocessen. Ett tvärsektoriellt arbetssätt bedrivs 
för att möjliggöra nytänkande och utveckling. 

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Våra medarbetare har god hälsa
Utfallet för målet är negativt. Nämndens samlade 
verksamhet har vid årsbokslutet en högre sjuk-
frånvaro än Kommunfullmäktiges ambition. Häl-
sokorset visade på ett gott resultat, något högre än 
medelvärdet för kommunen. Sjukfrånvaron inom 
verksamheten är cirka 7,5 procent. 

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Utfallet för målet är positivt. Nämndens nya verk-
samhetssystem innebär att kommuninnevånarna 
kommer att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd 
via en medborgartjänst. Digital signering är införd 
i verksamheten. Robotkatter är inköpta till samtliga 
särskilda boenden samt gruppbostaden Sländan. 
Digital signering av läkemedel är implementerat i 
verksamheterna. Därmed är bedömningen att målet 
nås.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Utfallet för målet är positivt. Strategiska samarbe-
ten och projekt har genomförts med närliggande 
kommuner, Länsstyrelsen i Kronoberg och Region 
Kronoberg, t ex Barnens bästa gäller i Kronobergs 
län, Integrerad missbruk- och beroendemottagning, 
Barnahus, Kvinnofrid Blend och Systematisk upp-
följning våld i nära relationer.

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har god budgetdisciplin
Utfallet för målet är negativt. En åtgärdsplan har 
tagits fram och redovisats till både socialnämnden 
och Kommunstyrelsen.  Åtgärderna som beslutades 
av nämnden 2019 har genomförts.  Alla chefsled 
inom socialnämnden har i uppdrag att redovisa en 
åtgärdsplan vid avsteg från en budget i balans. 

Hälso- och sjukvård

Utifrån den rådande demografiska utvecklingen är 
prognosen att det inom verksamheten kommer att 
finnas ett medeltal om 300 patienter årligen. Inom 
särskilt boende har antalet varit 127 under året, 20 
färre än föregående år. Inom ordinärt boende finns 
det 57 färre patienter, totalt 193 under 2019.

Individ- och familjeomsorg

Placeringar vid externa familjehem samt egna famil-
jehem har minskat. Minskningen är störst vid ex-
terna familjehem där antalet placeringar under året 
har varit 7, att jämföra mot 16 under 2018. För egna 
familjehem har antalet placeringar minskat från 28 
under förra året till 23 i år. Institutionsplaceringar 
för barn har minskat under året, från 21 placeringar 
i januari till sex placeringar i december. Detta har 
lett till en ökning i antal ärenden inom öppenvår-
dens förebyggande och främjande arbete för barn 
och unga med 67 procent, från 71 till 120 insatser. 

Inom ekonomiskt bistånd har andelen ansökningar 
ökat med 53 procent. Det totala antalet ansökningar 
under året var 1 444. Totalt har verksamheten 276 
aktuella ärenden. 

Omsorgsavdelningen (tidigare vård- och omsorg)

Under året har det totalt funnits 101 omsorgsplat-
ser inom kommunen. Det har kontinuerligt funnits 
tomma platser på särskilt boende, medelvärdet 
under året har varit 8 tomma platser. 

Behov inom äldreomsorgen mäts i personalbehov. 
Behovet under förra året var 111,5 årsarbetare och 
för år 2019 motsvarar behovet 101,8 årsarbetare. Det 
är en minskning med 8,7 procent. Biståndshandläg-
garna har genomfört 953 utredningar vilket är en 
ökning med 30 utredningar jämfört med 2018. Antal 
hemtjänstärenden har ökat marginellt från 175 ären-
den föregående år till 179. 

Inom LSS-verksamheten har man mött behov som 
det varken finns kunskap om eller tillräckligt anpas-
sade lokaler för i kommunen, vilket har resulterat i 
två nya placeringar utanför kommunen. 

VERKSAMHETENS OMFATTNING
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EKONOMISK REDOGÖRELSE

Socialnämnden redovisar ett underskott på 
5,5 miljoner kronor i förhållande till budget. 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 1 191 1 192 -1 
Gemensamt 16 100 13 863 2 238 
Hälso- och sjukvård 24 483 24 983 -500 
Vård och omsorg, gem 11 025 10 871 154 
Vård och omsorg, ÄO 108 861 112 815 -3 954 
Vård och omsorg, OF 41 571 38 739 2 832 
Individ- och familjeoms 39 591 45 822 -6 231 
Totalt 242 822 248 283 -5 461 

Inom individ- och familjeomsorgen har kostnaderna 
för ekonomiskt bistånd ökat och medför ett under-
skott på 1,8 miljoner kronor. Placeringar av barn 
överstiger budget med 3,3 miljoner kronor, varav 
kostnaden för ensamkommande barn är 4,3 miljoner 
kronor över budget. Äldreomsorgen redovisar fyra 
miljoner kronor i underskott, där året har präg-
lats av tomma platser och vårdkrävande insatser. 
Gruppbostäderna inom omsorgen om funktions-
nedsatt och korttidsboende för barn och unga 
redovisar 5,2 miljoner kronor i överskott till följd 
av lägre vårdbehov än prognostiserat. Kommunen 
köper plats med särskild service inom LSS till en ej 
budgeterad kostnad på 2,3 miljoner kronor. Semes-
terlöneskuldens förändring är 1,2 miljoner kronor 
lägre än budgeterat. 

Nettokostnaden i förhållande till föregående år har 
ökat med 6,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 
2,5 procent. 

Intäkterna uppgår till 47,7 miljoner kronor och 
har ökat med 1,5 miljoner kronor i jämförelse med 
föregående år, vilket motsvarar 3,3 procent. Statliga 
bidrag i form av projekt- och stimulansbidrag till 
kommunen har minskat med 1,8 miljoner kronor. I 
samband med att socialförvaltningen har tagit över 
all verksamhet avseende ensamkommande barn 
har intäkterna från Migrationsverket ökat med 3,3 
miljoner kronor, vilket även inkluderar ersättning 
för utbetalat ekonomiskt bistånd som under en viss 
period ersätts av bidrag från Migrationsverket. Bi-
dragen från Arbetsförmedlingen ökade med 
600 tusen kronor.   

Kostnaderna uppgår till 293,8 miljoner kronor 
och har ökat med 7,8 miljoner kronor, 2,7 procent.  
Personalkostnaderna, inklusive inhyrd personal har 
minskat med 100 tusen kronor. Kostnadsökning till 
följd av lönerevisionen är cirka 3,6 miljoner kronor. 
Till följd av nya regler som begränsar antalet se-
mesterdagar som arbetstagaren har rätt att spara 
har semesterlöneskulden minskat med en miljon 

kronor. Dagverksamheten avslutades den 30 juni 
och har i jämförelse med föregående år minskad 
personalkostnad med 850 tusen kronor. Under året 
utökades ledningsstrukturen i omsorgen med bland 
annat ytterligare en chef inom hemtjänsten samt ut-
ökning av biståndshandläggare från 4,5 årsarbetare 
till 6 årsarbetare till en ökad kostnad om 1,1 miljon 
kronor. Ledningen för individ- och familjeomsorgen 
har minskat med en årsarbetare sedan föregående 
år till en minskad kostnad om 630 tusen kronor. 
Gruppbostäderna och korttidsboende för barn och 
unga har minskat personalkostnaderna med 
830 tusen kronor. Personlig assistans har minskade 
personalkostnader med 320 tusen kronor, men sam-
tidigt har kostnaden till privata utförare ökat. 

Övriga kostnader har ökat med 7,9 miljoner kronor, 
motsvarar 8,8 procent. Under året har socialförvalt-
ningen tagit över kostnaden för ensamkommande 
barn till en ökad kostnad av 6,6 miljoner kronor. 
Samtidigt har den externa kostnaden för övriga pla-
ceringar av barn minskat med 2,6 miljoner kronor. 
Kostnaderna för placering av vuxna har ökat med 
900 tusen kronor. Familjerådgivning köps in till 
en ökad kostnad av 750 tusen kronor.  Utbetalning 
av ekonomiskt bistånd har ökat med 2,9 miljoner 
kronor. Personlig assistans i privat regi, samt ersätt-
ning till Försäkringskassan har ökat med 
1,3 miljoner kronor och köp av boende med särskild 
service inom LSS har ökat med 1,3 miljoner kronor. 
Färdtjänstverksamheten flyttades från socialförvalt-
ningen och kostnaderna minskade med 
800 tusen kronor. Minskad efterfrågan på platser 
i särskilt boende har medfört en lägre kostnad för 
köp av plats hos LOV-utföraren med 1,2 miljoner 
kronor. 

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott för 
2019 på 8,3 miljoner kronor. LOV-utföraren har haft 
fortsatt låg kostnad till kommunen, vilket förbätt-
rade utfallet i förhållande till prognosen med 
1,4 miljoner kronor. Semesterlöneskulden har 
minskat med 1 miljon mer än vad som beräknades 
i prognosen. Gruppbostäderna och korttidsboende 
för barn och unga har förbättrat sitt förväntade re-
sultat med 1 miljon kronor. En viss försiktighet har 
iakttagits gällande ersättning från Migrationsverket 
då det har inkommit flera avslag under hösten, sam-
tidigt som nya avancerade placeringar har tillkom-
mit.
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FRAMTIDEN

Att arbeta för en Vi-känsla inom verksamheten och 
öka likvärdigheten mellan nämndens olika verk-
samheter och uppdrag. 

• Det finns flera lokaler som är i stort behov av 
renovering och förbättring vilket kommer att 
kräva åtgärder för att möta framtida behov. 

• Fortsatt utveckling av målstyrningen och ut-
vecklingsarbete kopplat till budgetprocessen.  

• Kostnader och ansvar för den kommunala hälso- 
och sjukvård kommer att öka givet nya ålders-
strukturer och förändrade vårdbehov. 

• Rådigheten mellan vad som är att anse som ett 
kommunalt ansvar i relation till ett regionalt 
hälso-och sjukvårdsansvar kommer att föränd-
ras framöver vilket kommer att påverka nämn-
dens uppdrag.



59

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Ordförande: 
Marie Hammarström 
Linnér (S) 

Förvaltningschef:
Karin Holst

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens 
uppgifter inom miljö, hälsa och detaljplanering. 
I huvudsak har nämnden fyra tillsynsområden, 
miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll samt 
bygglov. Beslut fattas i enlighet med miljöbalken, 
plan- och bygglagen samt livsmedelsförordning-
arna.

Den nya miljö-och byggnadsnämnden med flera nya 
ledamöter har tillträtt, vilket har föranlett omfat-
tande utbildningsinsatser, både internt och externt. 
Byggnationen i kommunen har varit fortsatt hög, 
dock inte på 2018 års nivå.

UPPFÖLJNING AV MÅL

Den sammanfattade bedömningen är att fem mål 
uppnås och tre mål uppnås inte.

Uppvidingebon

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet
Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet
Utfallet för målet är negativt. För nämnden är detta 
en viktig fråga och i nämndens verksamhet upprät-
tas rutiner som ska säkerställa att invånaren och 
verksamheter inom kommunen i högre utsträckning 
ska uppleva att förvaltningen är tillgänglig och ger 
relevanta svar på deras frågor.

Vi har gott bemötande och god tillgänglighet gentemot 
våra företag
Utfallet för målet är negativt. Undersökningen 
Företagsklimat rapporteras inte 2019, vilket gör att 
det inte finns något resultat för nämnden att förhålla 
sig till. Det är nämndens ambition att tillsammans 
med andra nämnder och dess förvaltningar ha god 
service gentemot företagen i kommunen.

Vi är en attraktiv boendekommun
Vi har god planberedskap
Utfallet för målet är positivt. Plan för flertalet flerfa-
miljshus har antagits.

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare
Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Utfallet för målet är positivt i förhållande till Kom-
munfullmäktiges ambitionsnivå, det som avviker 
negativt är styrning inom verksamheten. Pågående 
insatser för att stärka resultatet är en stärkt inte-
grering av kommunövergripande mål och utökad 
måldiskussion, vilket också är en del i nämndens 
internkontrollplan. Introduktion av nyanställda är 
också en viktig del i planerade insatser. Effekterna 
av insatserna är svåra att förutsäga vid bokslutet 
men bedömningen är att målet uppnås. 

Våra medarbetare har god hälsa
Utfallet för målet är positivt. Medarbetarnas hälsa 
har ett gott resultat och bedömningen är att målet 
uppnås. Sjukfrånvaron för året är 2,7 procent och 
hälsokorset visar att 100 procent av medarbetarna 
upplever att de mår bra och är friska.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad 
organisation
Vi har en digitaliserad verksamhet
Utfallet för målet är negativt. Nämnden har en inte 
särskilt digitaliserad verksamhet. Planering av e-
tjänster pågår tillsammans med övriga förvaltningar 
men kräver för nämndens del nytt diarie- och regis-
terprogram, upphandling pågår.

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Utfallet för målet är positivt. Verksamheten driver 
utvecklingsarbete i Bygg och Miljösamverkan Kro-
noberg och Blekinge. 

Ekonomi

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Vi har en god budgetdisciplin
Utfallet för målet är positivt. Nämnden redovisar 
ett utfall för året som är 600 tusen kronor lägre än 
budget, därmed är bedömningen att god budgetdis-
ciplin uppnås. Under året har månadsvisa ekono-
miska redovisningar skett till nämnden. 

VIKTIGA HÄNDELSER
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EKONOMISK REDOGÖRELSE

Varje verksamhet inom Miljö- och byggnadsnämn-
den har mål med verksamhetsmått.

Plan- och byggområdet

Handläggningstid från komplett ärende till beslut 
samt till startbesked får vara högst en månad. Verk-
samheten har under året utfört handläggningsä-
renden i enlighet med verksamhetsmåttet. Tid från 
planavtal till antagande ska vara för standardplaner 
sex månader och för utökat planförfarande tolv 
månader. Två planer har under det första halvåret 
blivit antagna, planerna tog sex månader respektive 
sju månader. En plan med utökat planförfarande 
genomfördes också inom utsatt tid. 

Inom kart-, mät- och GIS -verksamheten är målet att 
handläggningsärendena ska utföras inom tio dagar 
från beställningen. Verksamheten har under 2019 
utfört ärendena i enlighet med verksamhetsmåttet.

Miljö-och hälsoskyddsområdet

Alla tillsynsobjekt inom livsmedelsområdet som 
betalar en årlig avgift ska ha årlig tillsyn. Verksam-
heten har för närvarande 97 objekt varav 67 procent 
har haft tillsynsbesök. Livsmedelskontrollen har 
inte nått 100 procent på grund av den hantering av 
tobakstillstånd som infördes under året. Alla till-
synsobjekt inom miljöbalkens område som betalar 
en årlig tillsynsavgift ska ha årlig tillsyn. I kommu-
nen finns cirka 40 objekt. Verksamheten har klarat 
detta mål. Under året har flera verksamheter som 
numera är anmälningspliktiga hittats.

Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett positivt 
resultat i förhållande till årets budget om 
 603 tusen kronor.
Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Politisk verksamhet 540 579 -39 
Bygglov 559 273 286 
Planer 598 535 63 
Kart-mätning-GIS 816 965 -149 
Miljö- och hälsoskydd 2 009 1 649 360 
Agenda 21 32 0 32 
Miljöundersökande analyser 51 0 51 
Totalt 4 605 4 002 603 

Bygglovsverksamheten redovisar ett överskott, 
vilket till största delen beror på intäkter för bygg-
sanktionsavgifter. Underskottet för kart-, mät-
ning- och GIS (Geografiskt informationssystem)-
verksamheten beror på högre kostnader för it- och 
verksamhetssystem, konsultkostnader samt på 

något lägre intäkter än budgeterat. Miljö- och häl-
soskyddsverksamhetens överskott, beror främst på 
högre intäkter avseende olika prövningstillstånd 
samt intäkter för miljötillsynsavgift.

Nettokostnaden i förhållande till föregående år har 
ökat med 55 tusen kronor, 1,4 procent. 
Intäkterna har minskat med 105 tusen kronor, 3,5 
procent. Intäkterna för bygglov minskade med 460 
tusen kronor då det gjordes flera stora byggnationer 
föregående år.  Tillståndsavgifterna har ökat med 
totalt 70 tusen, det är avgifter för prövningstill-
stånd avseende bland annat värmepumpar enskilda 
avlopp och strandskydd som har ökat. Därtill kan 
läggas fler tillsynsbesök som har genererat ökade 
miljötillsynsavgifter. Utöver det har byggsanktions-
avgifterna ökat med 290 tusen kronor. 

Kostnaderna uppgår till 6,9 miljoner kronor vilket i 
stort sett är oförändrat. Kostnader för personal har 
ökat med 273 tusen kronor, 4,8 procent, till följd av 
lönerevision, utbildningsinsatser för den nya nämn-
den samt tillsatta vakanser. Övriga kostnader har 
minskat med 322 tusen kronor, 24,5 procent vilket 
främst beror på minskade konsultkostnader då 
tjänster har blivit tillsatta. 

För Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter 
prognostiserades i delårsbokslutet ett nollresultat 
mot budget. Utfallet blev 603 tusen kronor bättre. 
Avvikelsen förklaras med att det planerade infö-
randet av ett nytt verksamhetssystem inte gjordes 
under hösten utan kommer att införas under 2020. 
Därtill kan läggas ett antal byggsanktionsavgifter.

FRAMTIDEN

Vindkraften har under året varit en stor fråga och 
kommer sannolikt att vara det även framöver. Det 
är inte fler vindkraftverk som ska prövas utan nu 
ska de byggas och då blir det andra frågeställningar, 
strandskyddsfrågor, höjning av verk och så vidare. 

Problemen med de förfallna husen finns kvar men 
tack vare bibehållen organisation och ett bra samar-
bete med övriga delar av kommunen finns det hopp 
om att vi genom rivning ska kunna åtgärda en del 
av dem under året.

Ett nytt försök att inventera enskilda avloppsan-
läggningar görs med hjälp av statliga pengar och 
med ett arbetssätt som gör det möjligt att bevara en 
levande landsbygd.

Ett nytt ärendehanteringssystem som kommer att 
kosta både pengar och arbetsinsats är under upp-
handling, vilket är nödvändigt. Kommunens upp-
handlare är ett gott stöd.

De gamla detaljplanerna ska digitaliseras för att 
därigenom bevaras bättre och vara mer tillgängliga.

VERKSAMHETENS OMFATTNING
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Per Ragnarson (C)  Benny Jarhall (S) 
ordförande   vice ordförande

Matti Carlsson (S)   Bengt Wranå (SD) 
revisor                revisor                 

Lennart Lundahl          Ann-Charlotte 
(LBP)                              Kakoulidou (S)
revisor                            revisor

REVISION

Revisionen ska granska kommunens, styrelsers 
och nämnders verksamhet samt, genom utsedd           
lekmannarevisor, kommunens bolag.

ÅRET SOM HAR GÅTT

EKONOMISK REDOGÖRELSE

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

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt

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

tillräcklig

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

enligt kommunallagens intentioner

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

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

UPPDRAGET

Under året har revisionen haft 11 möten. 

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser 
efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 
året har följande områden varit föremål för särskilda 
granskningsinsatser.
• Granskning av rutiner för ekonomistyrning 

inom barn- och utbildningsnämnden
• Granskning av miljö- och byggnadsnämnden
• Uppföljande granskning av socialnämndens 

ekonomistyrning
• Granskning av upphandling och inköp
• Granskning av verkställandet av fullmäktiges 

beslut
• Granskning av delårsrapport
• Granskning av årsredovisning

Under året har revisorerna träffat representanter för 
nämnder och förvaltningar. 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Personalkostnader 359 279 80 
Övriga kostnader 445 525 -80 
Totalt 804 804 0 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Ordförande:  
Kenneth Petersson (S) 
Nybro kommun

VIKTIGA HÄNDELSER

FRAMTIDEN

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kom-
muner har sedan 2007 en gemensam nämnd för 
samverkan kring överförmyndarfrågor. Värdkom-
mun är Nybro och nämnden ingår i Nybro kom-
muns organisation. 

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken 
och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över 
förmyndares, gode mäns och förvaltares verksam-
het. 

Uppvidinge kommuns ledamot i nämnden:
Ernst Wiksten (S)

Överförmyndarverksamheten redovisar ett noll
resultat i förhållande till budgeten. 

Länsstyrelsen i Östergötland har den 9 maj konsta-
terat att det finns en hållbar och väl fungerande or-
ganisation för verksamheten i de fyra kommunerna. 
Handläggningen sker på ett rättssäkert och lämpligt 
sätt i enlighet med reglerna i bland annat föräldra-
balken, förmynderskapsförordningen och i lag om 
god man för ensamkommande barn. 

Nämnden bör på Länsstyrelsen i Östergötlands in-
rådan förstärka resurs kring utveckling och hållbar-
het. Det har under 2018 och 2019 tagit för lång tid 
att granska de cirka 500 årsräkningarna/sluträkning-
arna för de fyra kommunerna. 

UPPFÖLJNING AV MÅL

De fyra kommunernas mål för den gemensamma 
överförmyndarverksamheten:

• Förhindra rättsförlust för personer som inte 
själva kan tillvarata sina rättigheter.

• Säkerställa att ställföreträdares (förmyndare, 
gode män och förvaltare) uppdrag utförs på ett 
juridiskt, ekonomiskt och socialt lämpligt sätt.

Båda målen bedöms som uppfyllda.

Antalet ärenden med ställföreträdare har ökat varje 
år, med undantag för ensamkommande barn. Ett 
hundratal nya ärenden kommer in varje år, cirka 85 
ärenden avslutas årligen. Totalt inom hela nämn-
dens område är cirka 440 ställföreträdare engage-
rade, de hjälper cirka 660 huvudmän. I Uppvidinge 
kommun finns cirka 50 ställföreträdare som hjälper 
110 huvudmän. Ett administrativt krävande arbete 
är de många bytena av god man, cirka 45 per år. 

För att Överförmyndaren fortsatt ska kunna hantera 
verksamheten behöver granskningsresursen stärkas 
ytterligare. Ett led i att förstärka arbetet är pågående 
förberedelser för en e-tjänst som ska underlätta in-
rapporteringen av kassabok, årsräkning och redogö-
relse digitalt.

VERKSAMHETENS OMFATTNING

EKONOMISK REDOGÖRELSE

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse

Intäkter Migr.verk -271 271 
Personalkostnader 7 22 -15 
Övriga kostnader 929 1 185 -256 
Totalt 936 936 0 

• Att kunna rekrytera rätt ställföreträdare inom 
godtagbar tid.

• Att organisationen för nämndens verksamhet är 
optimal över tid.

• Att slutföra byte av verksamhetssystem och 
införa e-tjänst inom verksamhetsområdet.

• Att följa upp, infordra och granska årsräkningar 
och redogörelser i rätt tid.

• Regeringen har inlett en total översyn över 
lagstiftning och kontroll i syfte att modernisera 
regelverket.  

EKONOMISKT UTFALL
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VALNÄMND KRISLEDNINGSNÄMND

Valnämnden ansvarar för genomförandet av de 
allmänna valen, det vill säga val till riksdag, lands-
tingsfullmäktige, kommunfullmäktige samt Euro-
paparlamentet. Valnämnden får dessutom anlitas 
av kommunen eller landstinget för att genomföra 
kommunal folkomröstning.

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

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

Inga medel ianspråktagna och inga medel budgete-
rade.

Ordförande:
Bjarne Svensson (S)  

Vice ordförande:
Carl Krekola (M) 

Ordförande:
Niklas Jonsson (S)

Vice ordförande:
Anders Käll (M) 

Nämnden aktiveras vid extraordinär händelse.

Budget och ekonomiskt utfall finns inom Kommun-
styrelsens ekonomiska redovisning. Årets netto-
kostnad uppgår till 322 tusen kronor, vilket innebär 
ett underskott på 119 tusen kronor i förhållande till 
budget.

Under året har val till Europaparlamentet samt 
omval avseende val till Kommunfullmäktige i Falun 
genomförts.

VIKTIGA HÄNDELSER

EKONOMISKT REDOGÖRELSE EKONOMISKT REDOGÖRELSE

FRAMTIDEN

VIKTIGA HÄNDELSER
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LÖNESAMVERKAN HUL

Ordförande är
Peter Skog Lindman S)

Verksamhetsledare är
Cecilia Karlsson

Sedan 2007 har Högsby, Uppvidinge och Lessebo 
kommuner en gemensam Lönenämnd. Peter Skog 
Lindman (S), Uppvidinge kommun, är ordförande 
och övriga ledamöter är Ingemar Svanström (C), 
Högsby kommun, samt Lars Altgård (S), Lessebo 
kommun. Uppvidinge kommun är värdkommun.

Lönesamverkan HUL ansvarar för lön-, pensions- 
och försäkringsadministration och administrerar 
cirka 3800 löner per månad för de tre kommunerna 
samt Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom 
AB och AB Lessebohus. Verksamheten är placerad i 
Åseda och består av fem medarbetare (4,25 årsarbe-
tare). Lönesamverkan HUL är systemägare till per-
sonalsystemet Visma Personec P från leverantören 
Visma Enterprise AB samt Time Care Planering och 
Time Care Pool från leverantören Allocate Software 
AB. 

Medarbetare och organisation

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade 
medarbetare

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina 
uppdrag
Utfallet för målet är positivt. Medarbetarundersök-
ningen visar gott resultat för verksamheten. För 
samtliga mätområden, såväl ledning och styrning 
som motivation har HUL mycket goda värden och 
ligger väl över Kommunfullmäktiges ambition.

Våra medarbetare har god hälsa
Utfallet för målet är delvis positivt. Sjukfrånvaron 
under 2019 är 8,01 procent. Den höga sjukfrånvaron 
beror på att verksamheten har få antal anställda i 
kombination med en längre sjukfrånvaro. Ambitio-
nen är att sjukfrånvaron ska minska och att verk-
samheten istället kan fokusera på frisknärvaron.

Hälsokorset 2019 är en gemensam redovisning för 
både HUL och personalavdelningen, då verksamhe-
ter med mindre än fem svar redovisas i en samlad 
rapport. Det är 85,7 procent av de anställda som 
känner sig friska och mår bra. Målet är 65 procent 

för kommunen, så det målet är uppfyllt. 14,3 pro-
cent känner sig sjuka och mår dåligt och det värdet 
får sättas i proportion till antalet medarbetare. Den 
sociala arbetsmiljön får ett index på 4,29 av 5 möj-
liga och den psykiska arbetsmiljöns index är 4,14 av 
5 möjliga. Båda dessa värden ligger högt över kom-
munens totala index.

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organi-
sation

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan
Utfallet för målet är positivt. Det strategiska sam-
arbetet mellan medlemskommunerna genomförs i 
HUL ledningsgrupp, som består av kommunernas 
personalchefer, lönechefen och systemförvaltaren 
hos HUL. Medarbetarna i HUL deltar även i flera 
nätverk i Kronobergs län för att utbyta erfarenhe-
ter och vidareutveckla processhantering i de olika 
systemen.

Lönesamverkan HUL ska fortsätta utvecklingsar-
betet för att förenkla löneprocesserna för chefer och 
administratörer.

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse
Intäkter -4 872 -4 872 0 
Personalkostnader 2 623 2 640 -17 
Lokalkostnader 92 94 -2 
Kapitalkostnader 253 246 7 
Övriga kostnader 1 904 1 893 11 
Totalt 0 0 -0 

Lönenämnden genererar ett överskott på 78 tusen 
kronor 2019. Överskottet, tillsammans med tidigare 
års överskott, reserveras till 2020, vilket innebär att 
nämnden redovisar ett nollresultat. Nettokostna-
den i förhållande till föregående år har ökat med 
103 tusen kronor, 2 procent. Sedan tidigare år finns 
det ett upparbetat överskott som vid utgången av 
2018 uppgick till 800 tusen kronor. I slutet av 2019 
har de sista kostnaderna för införandet av perso-
nalsystemet fakturerats och enligt tidigare beslut 
har nämnden använt delar av överskottet för att 
täcka dessa kostnader. Vid utgången av 2019 har 
nämnden därmed ett överskott på 561 tusen kronor. 
Lönenämnden beslutar hur över- eller underskott 
ska hanteras. 

EKONOMISKT REDOGÖRELSE

UPPFÖLJNING AV MÅL

FRAMTIDEN
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VATTEN OCH AVLOPP

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

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

Verksamheten består i drift av
• Åtta vattenverk
• Två tryckstegringsanläggningar för dricksvatten
• Fyra större reningsverk
• Sju biologiska avloppsreningsanläggningar
• 28 pumpstationer 
• Vatten- och avloppsledningar

Tekniska avdelningen har arbetat med att aktuali-
sera kontrollprogrammen för avloppsreningsver-
ken. Arbete med att söka nytt tillstånd för Åseda 
avloppsreningsverks verksamhet pågår och beräk-
nas avslutas under vintern. Vattenledningar, både 
dagvatten- och spillvattenledningar har förnyats i 
Alstermo och Åseda.

Taxan för VA-verksamheten höjdes kraftigt inför 
2012 för att täcka tidigare års underskott. Efter 
höjningen har VA-verksamhetens ackumulerade 
underskott vänts till ett överskott. Tekniska utskot-
tet beräknas besluta i början av 2020 att tidigare års 
överskott ska användas till investeringsprojekt i 
kommunens VA-verksamhet. 

Verksamhetens resultat och finansiella ställning 
redovisas i resultat- och balansräkning. Kostnader 
som är gemensamma för VA-verksamheten och 
övrig verksamhet har fördelats utifrån framtagna 
fördelningsnycklar utifrån verksamhetens andel av 
kostnaderna.
 
Avskrivningarna som belastar VA-verksamheten 
avser verksamhetens anläggningstillgångar.  Intern-
räntan, 2,5 procent, beräknas på VA-verksamhetens 
anläggningstillgångar. 

EKONOMISKT REDOGÖRELSE

INLEDNING

ÅRET SOM HAR GÅTT
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Resultaträkning VA-verksamheten

Not 2019 2018 
Intäkter från verksamheten
Taxor och avgifter 18 740 18 813 
Anslutningsavgifter 0 0 
Övriga intäkter 41 24 
Summa intäkter från verksamheten 18 781 18 837 

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader -3 695 -3 765 
Driftkostnader -12 174 -12 248 
Justeringar 1 -200 -191 
Summa verksamhetskostnader -16 069 -16 204 

Avskrivningar 2 -2 282 -2 317 

Verksamhetens nettokostnader 430 316 

Finansiella poster
Finansiella intäkter 48 46 
Finansiella kostnader 3 -479 -499 

Årets resultat -0 -137 

2019 2018

Not 1, Justeringar

Fördelade gemensamma kostnader -200 -191

Not 2, avskrivningar

Anläggningar som hör till verksamheten

skrivs av enligt plan 2 282 2 317

Not 3, finansiella kostnader

Anläggningarna belastas med intern-

ränta, 2,5% 477 499

Inkasso och dröjsmålsränta 1

479 499
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Balansräkning VA-verksamheten

Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 4 16 930 19 064

Maskiner och inventarier 1 260 885

Summa anläggningstillgångar 18 190 19 949

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 458 1 110

Förutbetalda kostnader 2 402 3 917

Övriga fordringar 5 0 0

Kassa och bank 0 0

Summa omsättningstillgångar 4 860 5 027

SUMMA TILLGÅNGAR 23 050 24 976

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 3 003 3 140 

Årets resultat 195 -137 

Summa eget kapital 3 198 3 003 

Långfristiga skulder

Interna långfristiga skulder 6 18 190 19 949 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 239 1 618 

Semesterlöneskuld 223 215 

Övriga skulder 7 200 191 

Summa kortfristiga skulder 1 662 2 024 

SUMMA EK, AVSÄTTN. OCH SKULDER 23 050 24 976 
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2019 2018

Not 4. Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde 129 156 129 128

Ackumulerad avskrivning -109 207 -106 785

Årets investeringar 577 28

Årets avskrivningar -2 336 -2 422

Summa anläggningstillgångar 18 190 19 949

Not 5. Övriga fordringar

Intern fordran, kostnader som inte hör

till verksamheten har korrigerats 0 0

Summa övriga fordringar 0 0

Not 6. Långfristiga skulder

Interna långfristiga skulder, anläggningsvärde

Ingående balans 19 679 22073

Amortering -2 422 -2 422

Inköp 577 28

Övriga interna långfristiga skulder 356 270

Summa långfristiga skulder 18 190 19 949

Not 7. Övriga skulder

Fördelade gemensamma kostnader 200 191

200 191
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REVISIONSBERÄTTELSE









Kommunledningsförvaltningen     •     Ekonomiavdelningen

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

www.uppvidinge.se


