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Mikael Daxberg,  
mikael.daxberg@uppvidinge.se 
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1(3) 

Datum 

2018-11-05 
 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 13 november 2018 klockan 

08:30 i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Taxa för kostverksamheten 2019 

Dnr 2018-000344  

08:30 

Jens Mortensen 

2.  Revisorernas bedömning av delårsrapport per 

31 augusti 2018 

Dnr 2018-000337  

08:40 

Silja Savela 

3.  Ekonomisk uppföljning 

Dnr 2018-000039  

 

PAUS 09:10-09:30 

08:50 

Silja Savela 

4.  Förfogande över bankräkning och bankfack 

Dnr 2018-000198  

09:30 

Silja Savela 

5.  Skattesats 2019, kommunalskatt  

Dnr 2018-000348  

Silja Savela 

6.  Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Dnr 2018-000194  

Silja Savela 

7.  Taxor och avgifter inom vård- och 

omsorgsavdelningen år 2019 

Dnr 2018-000328  

Silja Savela 

8.  Överförmyndarnämnden ansökan om medel 

Dnr 2018-000303  

Silja Savela 

9.  Information Stena Renewable 

Dnr 28165  

10:00 

Dan Sandros 

10.  Medfinansiering Åseda folkets park, Boverket 

2019 

Dnr 2018-000343  

10:30 

Per Gjörloff 
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Ärende Anteckningar 

11.  Ansökan från Augusta Johansson och Aina 

Holmers fond  

Dnr 2018-000192  

10:40 

Per Gjörloff 

12.  Föreningsbidrag för pensionärsföreningar år 

2018 

Dnr 2018-000140  

10:50 

Per Gjörloff 

13.  Marknadsföringsstöd Smålandsoperan 

Dnr 2018-000216  

11:00 

Per Gjörloff 

14.  Utbildning av nyvalda och omvalda politiker 

Dnr 2018-000334  

11:30 

Cecilia Bülow 

15.  Ekonomisk uppgörelse med kommunchef 

Dnr 2018-000318  

11:40 

Åke Carlson 

16.  Tillsättning t.f. kommunchef 

Dnr 28601  

Åke Carlson 

17.  Kravprofil kommunchef 

Dnr 2018-000354  

 

18.  T.f. förvaltningschef 

samhällsserviceförvaltningen 

Dnr 28600  

13:00 

Åke Carlson 

19.  Kravprofil förvaltningschef 

samhällsserviceförvaltningen 

Dnr 2018-000355  

 

20.  Kravprofil förvaltningschef barn- och 

utbildningsförvaltningen  

Dnr 2018-000336  

Cecilia Bülow 

21.  Yttrande över granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de 

kommunala bolagen 

Dnr 2018-000247  

13:40 

Åke Carlson 

22.  Motion om att införa fastighetsnära 

insamlingssystem 

Dnr 2018-000146  

 

PAUS 14:00-14:20 

13:50 

Anna Liedholm 



Uppvidinge kommun 
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Ärende Anteckningar 

23.  Hantering av motion om genomlysning av 

den kommunala organisationen 

Dnr 2017-000403  

14:20 

Anna Liedholm 

24.  Sammanträdestider 2019 för 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

utskott 

Dnr 2018-000339  

14:40 

Mikael Daxberg 

25.  Kommunalt Partistöd för år 2019 

Dnr 2018-000129  

Mikael Daxberg 

26.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

och obesvarade motioner 

Dnr 2018-000166  

Mikael Daxberg 

27.  Återremitterat ärende annullering av 

avsiktsförklaring Höglandets 

Räddningstjänstförbund samt ansökan om 

återinträde i Räddningstjänsten östra 

Kronoberg 

Dnr 2018-000177  

 

28.  Information åraset i Åseda 

Dnr 28602  

 

29.  Information dämmet Klavreström 

Dnr 28603  

 

30.  Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Dnr 2018-000026  

 

31.  Meddelande till Kommunstyrelsen 2018 

Dnr 2017-000416  

 

 

Åke Carlson 

ordförande 

Mikael Daxberg 

kommunsekreterare 
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Taxa för kostverksamheten 2019 

Ekonomavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till avgifter för 

kostverksamheten 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag till avgifter för 

kostverksamheten för 2019. 

Kostenheten tillämpar självkostnadsprincipen vilket innebär att 

kostnaderna för produktionen av måltiderna ska betalas av köpare. Både 

livsmedelspriserna och lönenivåerna beräknas öka inför 2019. Förslaget 

innebär att måltidsavgifterna ökar med 3%. När det gäller avgifter där 

kontantköp förekommer har avgiften avrundats neråt/uppåt till jämna 

kornor. Förslaget innebär även att det inom kostverksamheten krävs fortsatt 

rationaliseringsarbete. 

De föreslagna avgifterna framgår av bilaga. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonom Jens Mortensen 2018-10-29 

Bilaga ”avgifter för kostverksamheten 2019”  

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder 

Ekonomichef 

Kostchef   

 

 

Ekonom 

Jens Mortensen 

 



Avgifter för kostverksamheten 2019 

 

 
Nuvarande Nytt pris 

 
pris 2018 2019 

Äldreomsorg huset, vårdtagare 
  Frukost 34,7 35,7 

Lunch 73,2 75,4 

Kvällsmål 43,9 45,2 

Helabonnemang, per dag 173,7 178,9 

Halvabonnemang frukost/lunch 107,8 111,0 

Halvabonnemang lunch/kvällsmål 117,2 120,7 

Kaffe med enkelt bröd 14,3 14,7 

   Äldreoms, matdistribution, vårdtagare 
  Frukost 39,1 40,3 

Lunch 76,6 78,9 

Kvällsmål 47,9 49,3 

Helabonnemang, per dag 163,6 168,5 

Halvabonnemang frukost/lunch 115,7 119,2 

Halvabonnemang lunch/kvällsmål 124,5 128,2 

   Lunch daglig verksamhet 65,5 67,5 

   Förskola, skola och fritidsverksamhet 
  Lunch barn skola, kompl serverad 41,8 43,1 

Lunch vuxen skola, kompl serverad 49,2 50,7 

Lunch gymnasiet, kompl serverad 49,2 50,7 

Lunch förskola, endast mat 28,9 29,8 

Frukost fritids, kompl serverad 19,5 20,1 

Lunch fritids, komp serverad 41,8 43,1 

Mellanmål fritids 19,5 20,1 

Skollunch exkl servering 34,6 35,6 

Lunch förskola extern 28,9 29,8 

   Övrigt 
  Personalmåltider inkl moms 72,0 74,2 

Personalmåltid, häfte 10 kup inkl moms 675,0 695,0 

Externa gäster inkl moms 76,0 78,0 

Kaffe med enkelt bröd inkl moms 16,0 17,0 
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Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 
augusti 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Notera informationen  

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 

granskat kommunens delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 

bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 

och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 

kommunfullmäktige fastställt.  

Revisorerna har upprättat en granskningsrapport. Av rapporten framgår att 

revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 

enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.   

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2018  

Beslutet skickas till 

Ekonomichef   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 





















Kommunstyrelsen 

2018-09-11 

Ekonomisk uppföljning 



 

(O:EE/Budget/Budget 2018) Bokslut Budget Budget Budget Budget

Reviderad*SKL 2018-08-15 2017 2018 2019 2020 2021
Nämndsprognoser augusti Utfall Beslut nov Prognos Rambeslut Prognos Rambeslut Prognos Rambeslut Prognos

Verksamhetens intäkter 207 883 133 396 133 396 133 709 133 709 133 941 133 941 135 875 135 875

Verksamhetens kostnader -746 415 -660 419 -671 369 -676 154 -676 154 -680 322 -680 322 -684 720 -684 720

    - Krav på minskade kostnader 0 0 0 0 8 000 8 000 20 000 20 000

    - Kompetensutvecklingsfond -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

    - Personalpolitiska åtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

    - Kvalitetshöjande åtgärder, fond -700 -700 -500 -500 -500 -500 -500 -500

    - Omstruktureringsåtgärder -1 000 -1 000 -400 -400 -700 -700 -1 000 -1 000

    - Ej utfördelade löneökningsmedel -14 170 -14 170 -21 414 -21 414 -33 889 -33 889 -46 739 -46 739

Avskrivning av anläggningstillgångar -19 419 -22 690 -22 690 -22 704 -22 704 -23 436 -23 436 -24 170 -24 170

     TOTALA NETTOKOSTNADER -557 951 -567 083 -578 033 -588 963 -588 963 -598 406 -598 406 -602 754 -602 754

Kommunens skatteintäkter 380 563 393 786 393 961 406 972 406 974 419 589 420 404 435 113 436 800

    - slutavräkning 2016 och 2017 -1 433 -1 228

    - slutavräkning 2018 -1 692 10

Inkomstutjämning 124 988 127 119 126 064 129 105 128 970 131 906 132 353 135 440 136 516

Kostnadsutjämning 20 123 16 959 16 327 24 779 24 779 24 972 24 972 25 164 25 164

Byggbonus och komp. Ens.kom över 18 1 117

Regleringspost -2 084 -558 -496 918 916 2 340 2 222 2 778 1 528

Regleringspost, generell del av 10 miljarder 1 992 2 000 2 000 3 320 3 320 4 640 4 640 6 630 6 630

Tillfälligt statsbidrag

Kommunal LSS-utjämning -6 201 -6 833 -6 571 -6 429 -6 187 -6 479 -6 235 -6 529 -6 529

Vår del av extra 10 miljarder 19 509 19 200 19 200 13 940 13 940 9 680 9 680 0 0

Kommunal fastighetsavgift 15 356 17 552 16 523 16 558 16 558 16 558 16 558 16 558 16 558

Kollektivtrafik, komp vid skatteväxling 893 0 0 0 0

Finansiella intäkter 444 400 400 400 400 400 400 400 400

Finansiella kostnader -971 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200

     ÅRETS RESULTAT -3 655 650 -12 030 400 500 5 000 6 388 12 600 14 113

Befolkning Befolkning 31 juli 18 4,5 3,4 3,8 3,2 3,3 3,1 3,3 3,7 3,9

01-nov-16 9443 9 570 Skatte- och statsbidragsintäkter beräknade enligt SKL cirkulär 20180815

01-nov-17 9559 Saknas till 1 nov 18 LSS utjämning enligt SKL cirkulär 20180427

01-nov-18 9634 75 64 Kostnadsutjämning enligt SKL cirkulär 20180427

01-nov-19 9709 75 Fastighetsavgift, cirkulär 2017-12

01-nov-20 9784 75 Definitiv befolkning 1:a november 2017

Skattesats 21,61



I förhållande till budget 

 
Nämndernas utfall Kommentar
Kommunstyrelsen -2 000 Verksamhet för ensamkommande samt kostverksamhet

Lönenämnden HUL 0

Barn- och utbildningsnämnden 0

Socialnämnden -8 800 Vård och omsorg -8 mnkr. Individ- och fami l jeomsorg -1,7 mnkr. Övr + 0,9

Miljö- och byggnadsnämnden -150 Lägre intäkter än budgeterat

Summa nämnderna -10 950

Finans Tkr Kommentar
Skatter o inkomstutjämning -393 Försämrad prognos  från SKL i  augusti

Utjämningsposter -308 Något sämre utfa l l  i  förhål lande ti l l  prognos  på hösten

Kommunal fastighetsavgift -1 029 För optimistisk prognos  våren 2017

Summa finans -1 730

Total -12 680



Befolkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saknar 64 invånare till 1:a november prognos 

 

 

 

 

 

 

Månad Folkmängd  vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes

periodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utf lyttningar flyttnings-

överskott överskott

Januari 9 549 -12 7 0 10 -3 16 1 15 38 64 -26

Februari 9 559 10 4 0 14 -10 16 0 16 37 31 6

Mars 9 545 -14 11 0 19 -8 18 2 16 25 49 -24

April 9 538 -7 11 0 14 -3 11 1 10 23 38 -15

Maj 9 544 6 7 0 15 -8 5 2 3 35 24 11

Juni 9 569 25 9 0 8 1 21 8 13 48 37 11

Juli 9 570 1 4 0 12 -8 6 1 5 29 25 4

Jan-juli 2018 9 570 9 53 0 92 -39 93 15 78 235 268 -33

Jan-juli 2017 9 595 87 73 0 75 -2 170 8 162 266 337 -71

Jan-juli 2016 9 404 85 62 0 60 2 206 19 187 231 329 -98

Jan-juli 2015 9 290 68 46 0 66 -20 351 21 330 206 450 -244

Jan-juli 2014 9 300 12 60 0 58 2 326 12 314 185 494 -309

Jan-juli 2013 9 260 -16 57 0 70 -13 288 20 268 151 422 -271

Jan-juli 2012 9 235 19 46 0 76 -30 205 10 195 177 325 -148

Jan-juli 2011 9 162 -82 60 0 80 -20 131 7 124 175 354 -179

Jan-juli 2010 9 274 -46 50 0 54 -4 119 30 89 187 305 -118



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

Silja.savela@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Silja Savela SASA 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-09-10 
Referens 

KS 2018-000039 

  

 

Samlingsärende - Ekonomisk uppföljning 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Notera informationen om det ekonomiska läget  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med tolv miljoner kronor, en 

försämring med 4,7 miljoner kronor i förhållande till föregående prognos i 

juni månad. Socialnämndens prognos försämras med 2,2 miljoner kronor till 

följd av ökade kostnader inom Individ- och familjeomsorgen för 

ekonomiskt bistånd och för inhyrd personal samt inom Omsorgen för 

funktionshindrade till följd av ytterligare ökad vårdtyngd. 

Kommunstyrelses prognos försämras med 2,0 miljoner kronor till följd av 

avvecklingskostnader inom verksamheten för ensamkommande barn och 

unga samt ökade kostnader inom kostverksamheten. Den senaste 

skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting innebär 

något försämrad skatteunderlagsutveckling för 2018, vilket ger en negativ 

ekonomisk effekt på cirka 300 tusen kronor.  

Det negativa resultatet på 12 miljoner kronor innebär en negativ 

budgetavvikelse på 12,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen består av:  

Socialnämnden  minus 8 871 tkr 

Kommunstyrelsen  minus 2 000 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden minus 150 tkr 

Skatter och utjämning  minus 1 700 tkr  

Ekonomiska konsekvenser 

Det prognostiserade resultatet innebär ett negativt balanskravsresultat. 

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 

tre år.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef 2018-09-10  

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder   
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Ekonomichef 

Silja Savela 
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Samlingsärende - Ekonomisk uppföljning 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Notera informationen om det ekonomiska läget  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med 7,3 miljoner kronor, en 

förbättring med 350 tusen kronor i förhållande till föregående prognos. 

Socialnämnden förbättrar sin prognos inom individ- och familjeomsorgen 

då kostnadsnivån har varit lägre än förväntat.  

Det negativa resultatet på 7,3 miljoner innebär en negativ budgetavvikelse 

på 7,9 miljoner kronor.  

Budgetavvikelsen består av:  

Socialnämnden, minus 6 650 tkr 

Skatter och utjämning, minus 1 300 tkr   

Ekonomiska konsekvenser 

Det prognostiserade resultatet innebär ett negativt balanskravsresultat. 

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 

tre år. I juni 2018 beslutar Kommunfullmäktige om budgetförutsättningar 

för perioden 2019-2021. Enligt förslaget kommer balanskravsunderskottet 

att vara återställt fullt ut år 2021.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-06-07  

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

Silja.savela@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Silja Savela SASA 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-05-04 
Referens 

KS 2018-000039 

  

 

Samlingsärende - Ekonomisk uppföljning 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Notera informationen om det ekonomiska läget samt att redovisning av 

uppdrag i punkt tre i kommunstyrelsens beslut 2018-04-10, § 47, redovisas 

som ett separat ärende, 2018-000152 på dagens 

kommunstyrelsesammanträde   

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med 7,6 miljoner kronor, en 

förbättring med 1,3 miljoner kronor i förhållande till föregående prognos. I 

förhållande till budget är avvikelsen 8,3 miljoner kronor.  

Avvikelse i förhållande till budget: 

- Socialnämnden, minus 7 miljoner kronor (minus 6,2 mnkr fg månad) 

- Skatter och utjämning, minus 1,3 miljoner kronor (minus 3,4 mnkr fg 

månad) 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i slutet av april förbättrat 

prognosen för skatteunderlagsutvecklingen för året, vilket ger ökade 

skatteintäkter på 2,1 miljoner kronor. Socialnämndens prognos har 

försämrats med 800 tusen kronor till följd av ökade behov inom omsorgen 

om funktionsnedsatta.  

För 2019 och 2020 har förutsättningarna förbättrats avsevärt, då intäkterna i 

kostnadsutjämningen ökar kraftigt i förhållande till tidigare prognoser.  

Den 4:e april gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommunstyrelsens 

arbetsutskott att ta fram förslag till åtgärder med anledning av 

socialnämndens budgetöverskridande till kommunstyrelsesammanträdet i 

maj 2018. Uppdraget redovisas i separat ärende, 2018-000152.   

Ekonomiska konsekvenser 

Det prognostiserade resultatet innebär ett negativt balanskravsresultat. 

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 

tre år.    

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning, maj 2018 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-05-04  
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Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



Kommunstyrelsen 

2018-05-08 

Ekonomisk uppföljning 



 

R E S U L T A T P L A N
(O:EE/Budget/Budget 2018) Bokslut Budget Budget Budget Budget

Reviderad*SKL 2018-04-27 2017 2018 2019 2020 2021
Nämndsprognoser april Utfall Beslut nov Prognos Beslut nov Prognos Beslut nov Prognos RamberäkningPrognos

Verksamhetens intäkter 207 883 133 396 133 396 133 692 133 692 133 957 133 957 135 966 135 966

Verksamhetens kostnader -746 415 -660 419 -667 419 -661 386 -661 386 -665 690 -665 690 -679 004 -679 004

    - Ökade kostnader till följd av ökad befolkning 0 0 -400 -400 -900 -900 -1 800 -1 800

    - Kompetensutvecklingsfond -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

    - Personalpolitiska åtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

    - Kvalitetshöjande åtgärder, fond -700 -700 -500 -500 -500 -500 -500 -500

    - Omstruktureringsåtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

    - Ej utfördelade löneökningsmedel -14 170 -14 170 -26 282 -26 282 -38 757 -38 757 -51 757 -51 757

Avskrivning av anläggningstillgångar -19 419 -22 690 -22 690 -22 700 -22 700 -23 440 -23 440 -24 000 -24 000

     TOTALA NETTOKOSTNADER -557 951 -567 083 -574 083 -580 076 -580 076 -597 830 -597 830 -623 594 -623 594

Kommunens skatteintäkter 380 563 393 786 393 961 406 013 406 972 421 441 419 589 435 113 435 113

    - slutavräkning 2016 och 2017 -1 433 -1 228

    - slutavräkning 2018 -1 692 440

Inkomstutjämning 124 988 127 119 126 064 131 250 130 406 133 678 131 906 136 477 136 477

Kostnadsutjämning 20 123 16 959 16 327 17 137 24 843 17 226 24 972 25 213 25 213

Byggbonus och komp. Ens.kom över 18 1 117

Regleringspost -2 084 -558 -496 1 018 929 3 173 2 220 -319 -319

Regleringspost, generell del av 10 miljarder 1 992 2 000 2 000 3 320 3 320 3 320 4 640 6 630 6 630

Tillfälligt statsbidrag

Kommunal LSS-utjämning -6 201 -6 833 -6 571 -6 905 -6 446 -6 940 -6 479 -6 542 -6 542

Vår del av extra 10 miljarder 19 509 19 200 19 200 13 940 13 940 9 680 9 680 0 0

Kommunal fastighetsavgift 15 356 17 552 16 523 17 552 16 558 17 552 16 558 16 558 16 558

Kollektivtrafik, komp vid skatteväxling 893 0 0 0 0

Finansiella intäkter 444 400 400 400 400 400 400 400 400

Finansiella kostnader -971 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200

     ÅRETS RESULTAT -3 655 650 -7 663 3 450 10 646 1 500 5 456 -10 264 -10 264

Befolkning Befolkning 28 febr 2018 4,5 3,4 3,8 3,5 3,2 3,8 3,1 3,7 3,7

01-nov-16 9443 9 559 Skatte- och statsbidragsintäkter beräknade enligt SKL cirkulär 20180427

01-nov-17 9559 Saknas till 1 nov 18 LSS utjämning enligt SKL cirkulär 20180427

01-nov-18 9659 100 100 Kostnadsutjämning enligt SKL cirkulär 20180427

01-nov-19 9709 50 Fastighetsavgift, cirkulär 2017-12

01-nov-20 9759 50 Definitiv befolkning 1:a november 2017

Skattesats 21,61



I förhållande till budget 

 Nämndernas utfall Kommentar

Kommunstyrelsen 0
Risk finns  för underskott i  verksamhet för ensamkommande ti l l  föl jd av 

nya ersättningsregler samt minskat antal  ungdomar

Lönenämnden HUL 0

Barn- och utbildningsnämnden 0

Socialnämnden -7 000 En försämring med 800 tkr sedan fg månad.

Miljö- och byggnadsnämnden 0

Summa nämnderna -7 000

Finans Tkr Kommentar
Skatter o inkomstutjämning 24

Utjämningsposter -308 Något sämre utfa l l  i  förhål lande ti l l  prognos  på hösten

Kommunal fastighetsavgift -1 029 För optimistisk prognos  våren 2017

Summa finans -1 313

Total -8 313



Befolkning 

• SCB publicerar befolkningstal per 2018-03 

31 den 9:e maj 
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Samlingsärende - Ekonomisk uppföljning 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Upphäva uppdraget från kommunstyrelsen 2018-03-13, § 28, att  

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden senast den sista april 

2018 till kommunstyrelsen ska redovisa åtgärder som vidtagits för att 

uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 

Uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 12:e 

juni inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder nämnden har vidtagit 

för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med 8,9 miljoner kronor, i 

förhållande till budgeten är det en avvikelse på minus 9,6 miljoner kronor. 

Avvikelse i förhållande till budget: 

- Socialnämnden, minus 6,2 miljoner kronor 

- Skatter och utjämning, minus 3,4 miljoner kronor 

Prognosen är försämrad med 5,4 miljoner kronor i förhållande till 

föregående månad. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade en 

negativ avvikelse på 750 tusen kronor förra månaden, i denna uppföljning 

finns ingen avvikelse då nämnden fått tilldelat ett nytt statsbidrag på två 

miljoner kronor för likvärdig kunskapsutveckling. Vid förra ekonomiska 

uppföljningen saknades prognos för socialnämnden, nu har nämnden 

lämnat en prognos där budgetavvikelsen är negativ med 6,2 miljoner 

kronor.  

Den 13:e mars beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden att senast den sista april 2018 till 

kommunstyrelsen redovisa åtgärder som vidtagits för att uppnå ett 

nollresultat i förhållande till budget 2018. Båda nämnderna har aviserat om 

att det inte finns någon möjlighet att till det datumet kunna behandla 

ärendet i nämnden. Därför föreslås att uppdraget upphävs och att ett nytt 

uppdrag ges, bara till socialnämnden, att till kommunstyrelsen den 12:e 

juni, inkomma med en redogörelse om vilka åtgärder som nämnden 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018.   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning april 2018 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-04-05  



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-04-05 
 

KS 2018-000039 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



Kommunstyrelsen 

2018-04-10 

Ekonomisk uppföljning april 

2018 



 

(O:EE/Budget/Budget 2018) Bokslut Budget Budget Budget Budget

Reviderad*SKL 2018-02-15 2016 2017 2018 2019 2020
Nämndsprognoser efter februari exkl SN Utfall Budget Utfall Beslut nov Prognos Beslut nov Prognos Beslut nov Prognos

Verksamhetens intäkter 191 168 134 257 207 883 133 396 133 396 133 692 133 692 133 957 133 957

Verksamhetens kostnader -705 993 -650 965 -746 415 -660 419 -666 589 -661 386 -661 386 -665 690 -665 690

    - Ökade kostnader till följd av ökad befolkning 0 0 -400 -400 -900 -900

    - Kompetensutvecklingsfond -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

    - Personalpolitiska åtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

    - Kvalitetshöjande åtgärder, fond -820 -700 -700 -500 -500 -500 -500

    - Omstruktureringsåtgärder -400 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

    - Ej utfördelade löneökningsmedel -4 851 -14 170 -14 170 -26 282 -26 282 -38 757 -38 757

Avskrivning av anläggningstillgångar -16 876 -22 500 -19 419 -22 690 -22 690 -22 700 -22 700 -23 440 -23 440

     TOTALA NETTOKOSTNADER -531 702 -545 779 -557 951 -567 083 -573 253 -580 076 -580 076 -597 830 -597 830

Kommunens skatteintäkter 369 302 379 943 380 563 393 786 393 961 406 013 405 012 421 441 417 567

    - slutavräkning 2015 och 2016 -1 529 493

    - slutavräkning 2017 och 2018 -2 843 -1 926 -1 692 -2 920

Inkomstutjämning 112 317 121 234 124 988 127 119 126 064 131 250 129 778 133 678 131 275

Kostnadsutjämning 26 106 20 669 20 123 16 959 16 327 17 137 16 498 17 226 16 583

Byggbonus och komp. Ens.kom över 18 1 117

Regleringspost -318 -1 908 -2 084 -558 -496 1 018 1 247 3 173 3 868

Regleringspost, generell del av 10 miljarder 1 992 1 992 2 000 2 000 3 320 3 320 3 320 3 320

Tillfälligt statsbidrag 22 327

Kommunal LSS-utjämning -4 096 -6 239 -6 201 -6 833 -6 566 -6 905 -6 635 -6 940 -6 670

Vår del av extra 10 miljarder 18 708 19 509 19 200 19 200 13 940 13 940 9 680 9 680

Kommunal fastighetsavgift 15 203 15 130 15 356 17 552 16 523 17 552 16 558 17 552 16 558

Kollektivtrafik, komp vid skatteväxling 1 245 893 893 0 0 0 0

Finansiella intäkter 568 400 444 400 400 400 400 400 400

Finansiella kostnader -348 -200 -971 -200 -200 -200 -200 -200 -200

     ÅRETS RESULTAT 9 075 2 000 -3 655 650 -8 960 3 450 -158 1 500 -5 449

Skatteunderlagsutveckling

Befolkning Befolkning 31 jan 2018 5,0 4,5 4,5 3,4 3,3 3,5 3,2 3,8 3,1



I förhållande till budget 

 

Nämndernas utfall Kommentar

Kommunstyrelsen 0
Risk finns  för underskott i  verksamhet för ensamkommande ti l l  föl jd av 

nya ersättningsregler samt minskat antal  ungdomar

Lönenämnden HUL 0

Barn- och utbildningsnämnden 0 Nytt s tasbidrag ger bättre utfa l l  än tidigare

Socialnämnden -6 170 Fortsatt hög kostnadsnivå  inom ÄO, IFO och OF

Miljö- och byggnadsnämnden 0

Summa nämnderna -6 170

Finans Tkr Kommentar
Skatter o inkomstutjämning -2 108 Nedreviderat skatteunderlag 2017 och 2018

Utjämningsposter -303 Något sämre utfa l l  i  förhål lande ti l l  prognos  på hösten

Kommunal fastighetsavgift -1 029 För optimistisk prognos  våren 2017

-3 440

Total -9 610



Befolkning 

• Presenteras på sammanträdet. SCB 

publicerar siffrorna den 9:e april 
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Samlingsärende - Ekonomisk uppföljning 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen och socialnämnden att senast 

den sista april 2018 till kommunstyrelsen redovisa åtgärder som vidtagits 

för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat 2018 är negativt med 3,5 miljoner kronor, i 

förhållande till budgeten är det en avvikelse på minus 4,2 miljoner kronor. I 

prognosen ingår inte förväntat resultat för socialnämnden, då 

socialnämnden inte hanterat ekonomisk uppföljning för året ännu, dock har 

Socialförvaltningen signalerat om befarat underskott för 2018 inom 

äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade.  

Prognosen i förhållande till budget är för skatte- och utjämningsintäkter  

negativt med 3,4 miljoner kronor och för barn- och utbildningsnämnden 

negativt med 750 tusen kronor.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning mars 2018 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-03-09  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



Kommunstyrelsen 

2018-03-13 

Ekonomisk uppföljning mars 

2018 



 

R E S U L T A T P L A N
(O:EE/Budget/Budget 2018) Bokslut Budget Budget Budget Budget

Reviderad*SKL 2018-02-15 2016 2017 2018 2019 2020
Nämndsprognoser efter februari exkl SN Utfall Budget Utfall Beslut nov Prognos Beslut nov Prognos Beslut nov Prognos

Verksamhetens intäkter 191 168 134 257 207 883 133 396 133 396 133 692 133 692 133 957 133 957

Verksamhetens kostnader -705 993 -650 965 -746 415 -660 419 -661 169 -661 386 -661 386 -665 690 -665 690

    - Ökade kostnader till följd av ökad befolkning 0 0 -400 -400 -900 -900

    - Kompetensutvecklingsfond -500 -500 -500 -500 -500 -500 -500

    - Personalpolitiska åtgärder -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

    - Kvalitetshöjande åtgärder, fond -820 -700 -700 -500 -500 -500 -500

    - Omstruktureringsåtgärder -400 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

    - Ej utfördelade löneökningsmedel -4 851 -14 170 -14 170 -26 282 -26 282 -38 757 -38 757

Avskrivning av anläggningstillgångar -16 876 -22 500 -19 419 -22 690 -22 690 -22 700 -22 700 -23 440 -23 440

     TOTALA NETTOKOSTNADER -531 702 -545 779 -557 951 -567 083 -567 833 -580 076 -580 076 -597 830 -597 830

Kommunens skatteintäkter 369 302 379 943 380 563 393 786 393 961 406 013 405 012 421 441 417 567

    - slutavräkning 2015 och 2016 -1 529 493

    - slutavräkning 2017 och 2018 -2 843 -1 926 -1 692 -2 920

Inkomstutjämning 112 317 121 234 124 988 127 119 126 064 131 250 129 778 133 678 131 275

Kostnadsutjämning 26 106 20 669 20 123 16 959 16 327 17 137 16 498 17 226 16 583

Byggbonus och komp. Ens.kom över 18 1 117

Regleringspost -318 -1 908 -2 084 -558 -496 1 018 1 247 3 173 3 868

Regleringspost, generell del av 10 miljarder 1 992 1 992 2 000 2 000 3 320 3 320 3 320 3 320

Tillfälligt statsbidrag 22 327

Kommunal LSS-utjämning -4 096 -6 239 -6 201 -6 833 -6 566 -6 905 -6 635 -6 940 -6 670

Vår del av extra 10 miljarder 18 708 19 509 19 200 19 200 13 940 13 940 9 680 9 680

Kommunal fastighetsavgift 15 203 15 130 15 356 17 552 16 523 17 552 16 558 17 552 16 558

Kollektivtrafik, komp vid skatteväxling 1 245 893 893 0 0 0 0

Finansiella intäkter 568 400 444 400 400 400 400 400 400

Finansiella kostnader -348 -200 -971 -200 -200 -200 -200 -200 -200

     ÅRETS RESULTAT 9 075 2 000 -3 655 650 -3 540 3 450 -158 1 500 -5 449

Skatteunderlagsutveckling

Befolkning Befolkning 31 jan 2018 5,0 4,5 4,5 3,4 3,3 3,5 3,2 3,8 3,1



I förhållande till budget 

 

Nämndernas utfall Kommentar

Kommunstyrelsen 0
Risk finns  för underskott i  verksamhet för ensamkommande ti l l  föl jd av 

nya ersättningsregler samt minskat antal  ungdomar

Lönenämnden HUL 0

Barn- och utbildningsnämnden -750
Två grundskolor har för hög bemanning i  förhål lande ti l l  ti l ldelade 

resurser

Socialnämnden
Saknar prognos  från Socia lnämnden, s ignalerar om underskott inom 

äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade.

Miljö- och byggnadsnämnden 0

Summa nämnderna -750

Finans Tkr Kommentar
Skatter o inkomstutjämning -2 108 Nedreviderat skatteunderlag 2017 och 2018

Utjämningsposter -303 Något sämre utfa l l  i  förhål lande ti l l  prognos  på hösten

Kommunal fastighetsavgift -1 029 För optimistisk prognos  våren 2017

-3 440

Total -4 190



Befolkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Antal PUT utan kommunplacering, 27 per 1:a februari 

• Antal kommunmottagna nyanlända i januari = 7 

Kommun: 0760 Uppvidinge

Månad Folkmängd  vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes

periodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utf lyttningar

överskott

Januari 9 549 -12 7 0 10 -3 16 1 15 38 62

Summa 9 549 -12 7 0 10 -3 16 1 15 38 62

Januari 2017 9 519 11 10 0 14 -4 43 0 43 28 55

Januari 2016 9 314 -5 12 0 13 -1 16 2 14 40 58

Januari 2015 9 255 -33 8 0 11 -3 32 1 31 23 85

Januari 2014 9 247 -29 4 0 11 -7 35 3 32 20 73

Januari 2013 9 203 -13 6 0 13 -7 21 1 20 23 50

Januari 2012 9 236 -8 10 0 12 -2 9 0 9 36 43

Prognos 1:a november 2018 9 659 1:a november 2017 9 559

Saknas till prognosnivå 110 Förändring -10

Antal mottagna nov-jan 42

Förändring antal m UH utan KP -46

Nettoför. UT o nyanlända -4
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Förfogande över bankräkning och bankfack 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer behörigheter enligt upprättad 

sammanställning, att gälla från och med 2018-11-13 

Kommunstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut 2018-06-12, § 100  

Sammanfattning av ärendet 

På grund av personalförändringar behöver förteckningen över behörigheter 

av förfogande över bankräkning och bankfack revideras. Behörigheterna 

enligt upprättad sammanställning föreslås gälla från och med 2018-11-13.  

Sammanställning över behörigheter:  

Rätt att, två i förening, utfärda utbetalningar 
och teckna kommunens och av kommunen 
förvaltade fonders/stiftelsers bank- och 
plusgirokonton 

Redovisningsassistent Viveca Svensson 
Redovisningsekonom Therese Petersson 
Ekonomiassistent Marijana Kisic 
Ekonom Lovisa Nilsson 
Ekonomichef Silja Savela 

Rätt att, två i förening, kvittera till kommun 
utfärdade värdeförsändelser och dylikt 

Redovisningsassistent Viveca Svensson 
Redovisningsekonom Therese Petersson 
Ekonomiassistent Marijana Kisic 
Ekonomiassistent Desiré Engdahl 
Ekonom Lovisa Nilsson 
Ekonomichef Silja Savela 

Rätt att inneha administratörsrättigheter 
och att, två i förening, göra ändringar över 
användarna på kommunens och av 
kommunen förvaltade fonders/stiftelsers 
internetbank 

Redovisningsassistent Viveca Svensson 
Redovisningsekonom Therese Petersson 
Ekonom Lovisa Nilsson 
Ekonomichef Silja Savela 

Tillträde, två i förening, till kommunens 
bankfack 

Redovisningsassistent Viveca Svensson 
Redovisningsekonom Therese Petersson 
Ekonomiassistent Marijana Kisic 
Ekonomiassistent Desiré Engdahl 
Ekonom Lovisa Nilsson 
Ekonomichef Silja Savela 

 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-11-02  



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-11-02 
 

KS 2018-000198 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Skattesats 2019, kommunalskatt  

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den kommunala 

skattesatsen 2019 till 21,61 kronor   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa skattesatsen för 

kommande år senast vid utgången av november månad. Förslaget till beslut 

är oförändrad skattesats, 21,61 kronor för 2019. Budgeten som kommer att 

fastställas av kommunfullmäktige i november är beräknad utifrån en 

oförändrad skattesats.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budgetförslaget för 2019 är beräknad utifrån en oförändrad skattesats.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-11-02  

Beslutet skickas till 

Ekonomichef   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa budget 

2019 och verksamhetsplan 2020-2021 enligt upprättat förslag 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till barn- 

och utbildningsnämnden och socialnämnden att under december 

2018 fastställa och till kommunstyrelsen överlämna ny driftbudget 

inom beslutad budgetram  

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2018, § 69, beslutade kommunfullmäktige om de ekonomiska 

förutsättningarna för nämnder och styrelse för åren 2019-2021. I oktober 

2018 har kommunens budgetberedning träffat representanter för nämnder 

och förvaltingar och tagit del av nämndernas förslag till budget och 

verksamhetsplan för perioden. Efter att ha behandlat nämndernas 

budgetförslag har budgetberedningen enats om ett förslag för budget 2019 

och verksamhetsplan för 2020-2021. 

Nämndernas och styrelsens driftbudgetförslag 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och 

byggnadsnämnden har överlämnat driftbudgetförslag som avviker från 

beslutade ramar. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag 

avviker med 2,6 miljoner kronor för samtliga år. Socialnämndens 

driftbudgetförslag avviker med 9,3 miljoner kronor för 2019 och 8,2 miljoner 

kronor för 2020 och 2021. Miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetförslag 

avviker med 300 tusen kronor för 2021. Budgetberedningen föreslår:  

- Socialnämndens budgetram utökas med fem miljoner kronor för 

2019 och att tillskottet minskar med 2,5 miljoner kronor per år 2020 

och 2021.  

- Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1,6 miljoner 

kronor för 2019 och att tillskottet minskar med 800 tusen kronor per 

år 2020 och 2021. 

- Miljö- och byggnadsnämndens överskridande i förhållande till 

budgetram avslås.  

I följande tabell presenteras de ursprungliga ramförslagen per nämnd från 

juni 2018, nämndernas budgetförslag från oktober 2018 och 

budgetberedningens förslag.  



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-11-05 
 

KS 2018-000194 
Sida 

2(3) 
 

 

Netto  (tkr)

KF :s N ä m nde ns B udg e tbe - KF :s N ä m nde ns B udg e tbe - KF :s N ä m nde ns B udg e tbe -

NÄMND / STYRELSE ra m - budg e t re dning e ns ra m - budg e t re dning e ns ra m - budg e t re dning e ns

be s lut fö rs la g fö rs la g be s lut fö rs la g fö rs la g be s lut fö rs la g fö rs la g

Revision 720 800 800 720 800 800 720 800 800

Kommunstyrelse 94 706 94 626 94 626 95 299 95 219 95 219 96 082 96 002 96 002

Barn- och utbildningsnämnd 230 999 233 599 232 599 233 836 236 436 234 636 236 875 239 475 236 875

Socialnämnd 228 837 238 095 233 837 228 865 237 032 231 365 229 720 237 928 229 720

Miljö- o byggnadsnämnd 4 265 4 265 4 265 4 250 4 250 4 250 3 734 4 036 3 734

HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 559 527 571 385 566 127 562 970 573 737 566 270 567 131 578 241 567 131

B U D G E T    2 0 1 9 P L A N Å R     2 0 20 P L A N Å R     2 0 21

 

Investeringsbudget 

Nämnderna har presenterat förslag på investeringsbudget för åren 2019 – 

2021. Investeringsnivån är närmare 30 miljoner per år för hela perioden. 

Budgetberedningen föreslår inga förändringar i investeringsbudget i 

förhållande till nämndernas förslag.  

Mål 

Kommunfullmäktige har i oktober 2018 beslutat om en ny målstruktur och 

mål för kommunkoncernen. I upprättat förslag till budget 2019 och 

verksamhetsplan 2020-2021 framgår målvärden och adressering av målen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Årets resultat för perioden:  

2019 negativt resultat, 7 miljoner kronor 

2020 positivt resultat, 3,5 miljoner kronor 

2021 positivit resultat 14,6 miljoner kronor 

2019 års negativa resultat kommer inte att återställas, sju miljoner kronor 

används från resultatutjämningsreserven för att uppnå ett 

balanskravsresultat som är noll kronor. 2020 och 2021 års positiva resultat 

beräknas täcka 2017 och 2018 års negativa balanskravsresultat.  

För att uppnå de budgeterade resultatnivåerna för perioden, finns behov av 

kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor 2020 och ytterligare 12 

miljoner 2021. Kommunchefen har i uppdrag att senast i april 2019 redovisa 

kostnadssänkande åtgärder enligt ovanstående.     
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2019 och VERK-

SAMHETSPLAN 2020-2021 

 
INLEDNING 

I december 2015 beslutade budgetberedningen att senarelägga budgetprocessen så att budgetförut-

sättningarna fastställs i juni och budget- och verksamhetsplanen i november. Anledningen till senare-

läggningen var den stora osäkerheten om de ekonomiska förutsättningarna inför budget- och planpe-

rioden. Osäkerheten i förutsättningarna är fortfarande stor. Osäkerheten finns på många plan, bland 

annat i utvecklingen av skatteunderlaget samt kostnads- och befolkningsutvecklingen.  

 

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden är tuffa. Kostnadsutvecklingen de 

senaste åren, i kombination med kraftigt minskade statsbidrag för kommande år, innebär att det finns 

behov av kostnadssänkande åtgärder på 20 miljoner kronor fram till år 2021.   

 

Budgetberedningen har enats om att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag 

på åtgärder som minskar kommunens kostnader med 20 miljoner kronor fram till år 2021. Kommun-

chefen får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar. Efter 

valet ska gruppen kompletteras med politiker. Uppdraget ska vara genomfört sista april 2019, så att 

åtgärderna kan implementeras inför arbetet med budgetförutsättningar för åren 2020 – 2022.  

 

ÅRETS PROCESS VID FRAMTAGANDE AV BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

Kommunens budgetberedning påbörjade arbetet med framtagande av budgetförutsättningar i slutet 

av februari. Nämnderna fick i uppdrag att till budgetberedningen i maj presentera vilka åtgärder som 

nämnderna behöver vidta för att uppnå budget i balans utifrån tidigare beslutade budgetramar för 

2019 och 2020.  Budgetberedningen träffade samtliga nämnder i maj och diskuterade behov och förut-

sättningar för de kommande åren. Budgetberedningen har därefter träffats två gånger för genomgång 

av underlag och för att ta ställning till vilka budgetförutsättningar som ska gälla för budget- och plan-

perioden.  

 

TIDPLAN 

 Juni  Beslut om budgetförutsättningar i Kommunfullmäktige  

 Oktober Nämnderna beslutar om budget- och verksamhetsplan  

 November Beslut i kommunstyrelse och Kommunfullmäktige  

 

  

OMVÄRLDSBEVAKNING 

Konjunkturen i Sverige är mycket stark. BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och 

nästan lika mycket nästa år. Även i EU är tillväxten starkare än den varit hittills under återhämtnings-

fasen efter den senaste finanskrisen. Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika 

inriktningar. Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspoli-

tik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situat-

ionen i världen.  

 

Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är 

högkonjunkturen påtaglig och arbetskraftsbristen är stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på ar-

betskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt tillväxt. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt lång-

sammare de kommande åren än de har gjort de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade 
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timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. Skatteunderlagsutvecklingen 

bedöms till 3,2 procent 2019, 3,1 procent 2020 och 3,7 procent 2021.   

 

Trots en ihållande och stark sysselsättningsökning sjönk inte arbetslösheten till lägre än 6,5 procent 

sista kvartalet 2017. Orsaken var att också befolkningen och arbetskraftsdeltagandet växte snabbt. 

Under 2018 beräknas en långsammare ökning av arbetskraften, vilket i sin tur innebär att arbetslös-

heten kan minska till 6,1 procent mot slutet av året, för att sedan börja öka till 6,6 procent fram till år 

2021.   

 

Kommunsektorn har de senaste åren haft starka ekonomiska resultat. Trots de starka resultaten har 

det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det innebär att kommunerna har använt mer 

pengar än de har fått in, på grund av den höga investeringstakten, som år 2020 beräknas vara dubbelt 

så hög som den var 2008. Det har också lett till att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 

2012.  

 

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att 

andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen 

barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stora delar under 1960-1980 talen och står nu inför bety-

dande restaurerings- och nybyggnationsbehov. I kombination med ett stort mottagande av asylsö-

kande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investe-

ringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Det höga demografiska 

trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i ar-

betsför ålder ökar betydligt långsammare. Det sker samtidigt som en stor grupp går i pension. Inom 

kommunerna syns det främst i bristen på pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk personal 

och socialsekreterare.  

 

Inför de utmaningar vi har framför oss kommer det att krävas att kommuner, regioner och landsting 

bedriver verksamheten på ett helt annat sätt än idag. Utvecklingen pågår redan i sektorn, men det 

kommer att krävas mer utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden 

fortsätter att öka.  
Källa: SKL 

 

 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

Inför budget- och planperioden 2019-2021 finns från räkenskapsår 2017 ett negativt balanskravsresul-

tat på 1,1 miljoner kronor. Resultatprognosen för 2018 innebär ytterligare underskott på närmare 8 

miljoner kronor som ska återställas inom tre år. De budgeterade resultatnivåerna för 2019 – 2021 inne-

bär att de negativa balanskravsresultaten återställs fullt ut 2021.  

 

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden är oförändrad, 21,61. Under 2015 sänktes skatten med 39 öre till följd 

av skatteväxling för bland annat kollektivtrafik.  

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningen den 1:a november 2017 var 9 559 invånare, en ökning med 116 personer i förhållande till 

samma period året innan. På Migrationsverkets anläggning i kommunen har det de senaste åren fun-

nits många personer med uppehållstillstånd utan kommunplacering. I väntan på kommunplacering 

folkbokförs dessa personer i kommunen. Sedan januari 2017 har antalet minskat från 139 till 17 perso-

ner den 1:a maj 2018. Antalet kommunmottagna nyanlända personer var 164 under 2017, en minsk-

ning med 22 i förhållande till 2016. Under årets tre första månader har mottagandet av nyanlända 

minskat, en halvering i förhållande till 2016 och 2017.  

 

För planperioden sker en beräknad ökning av befolkningen med 225 personer, 75 personer per år. Den 

sista mars 2018 var antalet invånare i kommunen 9 545, vilket innebär att för att uppnå prognosnivån, 

behöver antalet invånare öka med 89 personer fram till 1:a november 2018.  Vid beräkning av befolk-
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ningsförändringar har hänsyn tagits till det planerade tillskottet av nya lägenheter i Uppvidingehus 

AB:s regi. Fram till 1:a november 2018 beräknas antalet hyreslägenheter att öka med ett 30 tal.  

  

2016 9 443 personer   

2017 9 559 personer   

2018 9 634 personer   

2018 9 709 personer 

2019 9 784 personer 

 

Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budget-

arbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges 

Kommuner och Landsting. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge an-

ledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 

 

Under 2017 beslutade regeringen om ett tillskott till kommuner och landsting på 10 miljarder kronor. 

Medlen fördelas till kommunerna utifrån tre principer: andel asylsökande, andel nyanlända samt an-

tal invånare i kommunerna. Ersättningen viktas så att de första åren fördelas en större del utifrån flyk-

tingvariablerna, de kommande åren minskar viktningen successivt och från och med år 2021 sker för-

delningen enbart per invånare. För Uppvidinge kommun innebär det ett tillskott för åren 2017 och 

2018 på 21 miljoner kronor. Prognosen för 2019 är 17 miljoner kronor, för 2020 14,3 miljoner kronor 

och för 2021 6,6 miljoner kronor. Den pågående avvecklingen av asylboenden i kommunen kommer 

med stor sannolikhet att ge avvikelse i förhållande till prognosen.  

 

 
 

Positivt inför 2019 är att intäkterna från kostnadsutjämningen ökar med 7,8 miljoner kronor.  

 

Interna mellanhavanden  

En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter för Uppvidinge Kommuns räk-

ning.  

 

Uppvidingehus Fastighetsförvaltning och lokalvård 

UppCom  Bredband, IT och telefoni 

RÖK  Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 

HUL  Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo 

 

För dessa verksamheter samt kommunens kostorganisation, gäller grundprincipen att tjänsterna ut-

förs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är bredbandsverksamheten där hänsyn till kom-

mersiella intressen beaktas. Avtalet med UppCom, avseende IT och telefoni är uppsagt, förhandlingar 
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om nytt avtal pågår. Kommunen har begärt utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg, RÖK. Utredning om framtida tillhörighet av räddningstjänsten pågår.  

 

Arbetsgivareavgift 

Kommunen följer riktlinjer av SKL. Inför 2019 är prognosen en oförändrad arbetsgivaravgift.  

 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos.  

 

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för driftplanen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är bero-

ende av den ekonomiska livslängden och internräntan på beslutad procentsats. Inför 2017 sänktes 

internräntan från 5 till 2,5 procent. Kapitalkostnaderna belastar driftbudgeten månaden efter färdig-

ställande. 

 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter skall redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att 

intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara beslutad kostnadstäckningsgrad. Det gäller 

till exempel VA- och renhållningsverksamheten som skall ha full kostnadstäckning. 

 

Investeringsbudget 

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningarna och årets 

resultat. Beslutade investeringsnivåer för 2018 – 2020 uppgår till cirka 110 miljoner kronor, vilket in-

nebär att ambitionsnivån inte uppnås. Inför budget- och planperioden 2019- 2021 bedöms investe-

ringsnivån vara fortsatt högt. 

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och ett längre tidsperspek-

tiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generat-

ioner får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på 

en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för låg finansieringsgrad.  

 

Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Av riktlin-

jerna framgår att kommunfullmäktige, i samband med beslut om budget, ska fastställa mål för god 

ekonomisk hushållning i tre kategorier: 

 

 Finansiella mål 

 Kommungemensamma personalmål 

 Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

 

De finansiella målen ska anges även för ett längre perspektiv än budgetperioden. En ny målstruktur är 

planerad att införas inför budget 2019, beslut ska fattas senast i november. I arbetet med framtagande 

av budgetförutsättningarna har budgetberedningen utgått ifrån de finansiella målen som är beslutade 

för budget- och planperioden 2018-2020.  

 

Finansiella mål 

Kommunen skall under planperioden använda sig av fyra övergripande nyckeltal för att styra den 

ekonomiska utvecklingen. 

 

Resultat efter finansnetto: 

 Årets resultat ska vara positivt 

 Genomsnittligt årligt resultat över en sjuårsperiod: 6 miljoner kronor 
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Finansieringsgrad av investeringar: 

 Över en sjuårsperiod ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat 

 

Soliditet 

 Minst 50 procent soliditet på balansdagen 

 

Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning kommer att tas fram parallellt med budgetarbetet 

och beslutas av Kommunfullmäktige i november.  

 

 RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

Kommunfullmäktige har under 2013 skapat en resultatutjämningsreserv och i riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning fastställt när och hur medel från resultatutjämningsreserven kan användas. 

Riktlinjerna har reviderats under 2016. Under budget- och planperioden 2019 – 2021 beräknas inga 

nya medel tillföras till reserven och inga medel användas från reserven. Under pågående budgetår 

kan förändringar beslutas av kommunstyrelsen om förutsättningarna enligt riktlinjerna för avsättning 

eller utnyttjande uppfylls.  

 

           ANSLAGSNIVÅ 

Varje nämnd har ett ansvar att presentera ett budgetförslag som bygger både på realism, och ett an-

svarstagande för att kommunens ekonomiska situation långsiktigt ska vara stabil. De anslagsramar 

som fastställts innebär ett fortsatt förändringstryck för de olika nämnderna, men på en nivå som har 

bedömts vara möjlig att uppnå. Nedan presenteras respektive nämnds budgetram för perioden. In-

täktsökningar har beräknats med 1,5 procent och kostnadsökningar med 2 procent.  

 

Kommunstyrelse   2019 2020 2021 

Ingångsvärde   93 156 95 426 96 019 

Intäktsuppräkning   - 598 - 75 - 1 440 

Uppräkning övriga kostnader   1 368 868 2 223 

Tillskott i ram, ramförslag 2019-2021   2 000     

Neddragning i ram, budgetbeslut 2018-2020 -500 -200 0 

Budgetram   95 426 96 019 96 802 

Förändring   2 270 593 783 

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget 2018 inklusive tillförda löneökningsmedel 

3 mån 2018 samt ansvarsförändring avseende färdtjänst 

     

I förhållande till tidigare beslutad budgetram för 2019 och 2020 får kommunstyrelsen ett tillskott på 2 

miljoner kronor, främst för att täcka förlust av intäkter i samband med avyttring av industrilokal un-

der 2018.  

 

 

Barn- och utbildningsnämnd   2 019 2020 2021 

Ingångsvärde   224 899 230 999 233 836 

Intäktsuppräkning   -216 -174 -455 

Uppräkning övriga kostnader   2 016 2 011 2 494 

Tillskott i ram, budgetbeslut 2018-2020 1 500 1 000 0 

Tillskott i ram, ramförslag 2019-2021   2 800 0 1 000 

Budgetram   230 999 233 836 236 875 

    6 100 2 837 3 039 

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget 2018 inklusive tillförda löneökningsme-

del 3 mån 2018 

 

I förhållande till tidigare beslutad budgetram för 2019 och 2020 får barn- och utbildningsnämnden ett 

tillskott på 2,8 miljoner kronor, främst som kompensation för ökat antal barn och elever.  
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Socialnämnd   2 019 2020 2021 

Ingångsvärde   224 636 228 837 228 865 

Intäktsuppräkning   278 -259 -394 

Uppräkning övriga kostnader   823 1 387 1 549 

Tillskott i ram, ramförslag 2019-2021   4 600 -300 -300 

Neddragning i ram, budgetbeslut 2018-2020 -1 500 -800 0 

Budgetram   228 837 228 865 229 720 

Förändring   4 201 28 855 

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget 2018 inklusive tillförda löneökningsme-

del 3 mån 2018 samt ansvarsförändring avseende färdtjänst 

 

I förhållande till beslutad budgetram för 2019 och 2020 får socialnämnden ett tillskott på 4,6 miljoner 

kronor för 2019, tillskottet minskas med 300 tusen kronor 2020 och 2021. Tillskottet är främst till följd 

av nämndens ekonomiska situation under 2018. Nämnden arbetar med åtgärdsplan för att komma i 

balans med ekonomin, bedömningen är att inför 2019 är det inte möjligt att få ner kostnadsnivån uti-

från tidigare planering. Under 1,5 år förstärks nämndens budgetram med medel för en verksamhets-

utvecklare som ska genomföra genomlysning verksamheterna. Tjänsten finansieras genom minskat 

anslag för centrala medel för omstrukturering. 

 

Miljö- och byggnadsnämnd   2 019 2020 2021 

Ingångsvärde   4 300 4 265 4 250 

Intäktsuppräkning   -39 -39 -40 

Uppräkning övriga kostnader   24 24 24 

Tillskott i ram, förslag 2019-2021   120 500 -500 

Neddragning i ram   -140 -500 0 

Budgetram   4 265 4 250 3 734 

Förändring   -35 -15 -516 

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget 2018 inklusive tillförda löneökningsme-

del 3 mån 2018 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tillförs 120 tusen kronor från och med 2019 till följd av byte av verk-

samhetssystem. Den tidigare beslutade personalförstärkningen för 2018 och 2019 förlängs med ytterli-

gare ett år.  

 

Lönenämnd   2 019 2020 2021 

Ingångsvärde   0 0 0 

Intäktsuppräkning   -71 -71 -71 

Uppräkning övriga kostnader   71 71 71 

Budgetram   0 0 0 

Förändring   0 0 0 

 

Lönenämndens kostnader ska täckas av intäkter från de ingående kommunerna.  

 
Sammanställning, nämndernas budgetram 

 
Nämnd/år   2018 2 019 2020 2021 

Kommunstyrelsen   93 156 95 426 96 019 96 802 

Barn- och utbildningsnämnden   224 899 230 999 233 836 236 875 

Socialnämnden    224 636 228 837 228 865 229 720 

Miljö- och byggnadsnämnden   4 300 4 265 4 250 3 734 

Lönenämnden   0 0 0 0 

Total   546 991 559 527 562 970 567 131 

Förändring, tkr     12 536 3 443 4 161 

Förändring, %     2,3 0,6 0,7 
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Centralt budgeterade medel 2018 - 2021 

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

genomförd lönerevision. För perioden har 3 % avsatts årligen. Övriga medel som finns i den centrala 

budgeten är:  

 

            

Centrala medel   2018 2 019 2020 2021 

Omstrukturering   1 000 400 700 1 000 

Omställning       -8 000 -20 000 

Kompetensutv/Personalförs   1 500 1 500 1 500 1 500 

Kvalitetshöjande insatser   700 500 500 500 

Ökade kapitalkostnader   1 000 1 277 2 057 2 657 

Budgetram   4 200 3 677 -3 243 -14 343 

Förändring     -523 -6 920 -11 100 

 

För att komma i ekonomisk balans, finns i budgeten krav på kostnadssänkningar med 8 miljoner kro-

nor för 2020 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021. 
 

RESULTATNIVÅ 

 

För Uppvidinge kommun medför detta följande resultatplan;   

 

R E S U L T A T P L A N 2018 2019 2020 2021 

          

Verksamhetens intäkter 133 396 133 709 133 941 135 875 

          

Verksamhetens kostnader -677 789 -699 968 -708 911 -714 459 

          

Avskrivning av anläggningstillgångar -22 690 -22 704 -23 436 -24 170 

          

TOTALA NETTOKOSTNADER -567 083 -588 963 -598 406 -602 754 

          

Kommunens skatteintäkter 392 094 406 972 419 589 435 113 

          

Inkomstutjämning 127 119 129 105 131 906 135 440 

Kostnadsutjämning 16 959 24 779 24 972 25 164 

          

Regleringspost -558 918 2 340 2 778 

          

Regleringspost, generell del av "10 

mdr" 2 000 3 320 4 640 6 630 

Vår del av "10 mdr till välfärden" 19 200 13 940 9 680 0 

          

Kommunal LSS-utjämning -6 833 -6 429 -6 479 -6 529 

Kommunal fastighetsavgift 17 552 16 558 16 558 16 558 

Finansnetto 200 200 200 200 

          

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 650 400 5 000 12 600 

Återställning av balanskravet -7 600 400 5 000 3 300 
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Målet om positivt årligt resultat uppnås varje år.  Målsättningen om att det genomsnittliga resultatet 

om 6 miljoner kronor under en sjuårsperiod uppnås inte för åren 2015 – 2021, men resultaten för åren 

2019 – 2021 medför ett genomsnittligt resultat om 6 miljoner kronor per år för perioden. Omställ-

ningsarbetet som ska påbörjas i höst syftar till att de kommande åren, även efter år 2021 ska generera 

årliga resultat så att både det kortsiktiga och långsiktiga resultatmålet uppnås.  
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR
Sedan Kommunfullmäktige i juni 2018 beslutade om 
de ekonomiska förutsättningarna för budget 2019 
och verksamhetsplan 2020-2021, har kommunens 
ekonomiska förutsättningar för perioden förändrats. 
Prognosen från Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) i oktober visar att intäkterna från skatter och 
statbidrag sjunker med cirka två miljoner kronor. 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
har lagt budgetförslag utöver de budgetramar som 
de tilldelats med totalt närmare 12 miljoner kronor 
för 2019. 

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och 
planperioden är tuffa. Kostnadsutvecklingen de 
senaste åren, i kombination med kraftigt minskade 
statsbidrag för kommande år, innebär att det finns 
behov av kostnadssänkande åtgärder på 20 miljoner 
kronor fram till år 2021. Kommunfullmäktige har i 
juni 2018 uppdragit till kommunchefen att senast i 
april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 
miljoner kronor för 2020 och ytterligare 12 miljoner 
kronor för 2021. 

Budgetberedningen föreslår en budget med negativt 
resultat 2019. Det negativa resultatet ska inte åter-
ställas, utan medel från resultatutjämningsreserven 
används för att kunna uppnå ett balanskravsresultat 
på noll kronor. Budgeten för 2020 och 2021 innebär 
att 2017 och 2018 års negativa balanskravsresultat 
återställs. 

Det oklara parlamentariska läget efter valet skapar 
en osäkerhet i ekonomiska förutsättningar för kom-
munerna. Beroende på vilket/vilka partier som 
lägger nästa års statsbudget, kan de ekonomiska 
förutsättningarna förändras för kommunen. 

Skattesats

Skattesatsen under planperioden är oförändrad, 
21, 61 för respektive år. 

Befolkningsutveckling

För budget- och planperioden har följande befolk-
ningstal (1 november) använts;

2017 9 559 personer            
2018 9 604 personer   +45 personer   
2019 9 709 personer  +105 personer
2020 9 784 personer  +75 personer

Till följd av planerad och pågående nybyggnation 
av bostäder i kommunen, beräknas antalet invånare 
öka med 225 personer. 

Finansiering

De externa finansieringskällorna är i första hand 
skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens bud-
getarbete används de prognoser över skatter och 
generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges 
Kommuner och Landsting. 

Interna mellanhavanden 

En del av kommunens verksamheter bedrivs av 
andra intressenter för Uppvidinge kommuns räk-
ning. Det gäller följande enheter;
Uppvidingehus: Fastighetsförvaltning och lokalvård
UppCom: Bredband, IT och telefoni
HUL: Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och 
Lessebo
För dessa verksamheter samt för kommunens kost-
organisation, gäller grundprincipen att tjänsterna 
utförs till självkostnadspris. Undantag är bred-
bandsverksamheten där hänsyn till kommersiella 
intressen ska beaktas. 

Arbetsgivareavgift och pensionskostnad

Kommunen följer riktlinjer av SKL. Förändring av 
pensionsskuld följer Skandias prognos.

 
Kapitalkostnad

Varje investering får konsekvenser för driftplanen i 
form av kapitalkostnader. Avskrivning är beroende 
av den ekonomiska livslängden och internräntan 
utgör 2,5 procent på det bokförda värdet. 

Taxor och avgifter

Förslaget till taxor och avgifter ska redovisas som 
en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att 
intäkterna når upp till den nivå som fastställts för 
att klara en målsatt kostnadstäckning. Det gäller till 
exempel VA-verksamheten som ska ha full kost-
nadstäckning.
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Tabell, nyckeltal

OMVÄRLDSANALYS

GLOBALT

Den ekonomiska utvecklingen i världen har stärkts 
under de senaste åren och 2017 växte global BNP 
med 3,7 procent enligt OECD, vilket är den starkaste 
tillväxtsiffran sedan 2011. Faktorer som bidragit till 
tillväxten är ökad industriproduktion, ökade inves-
teringar samt tillväxt i global handel. Ökad tillväxt 
har bidragit positivt till sysselsättningen och arbets-
lösheten har i de flesta länder fallit under de nivåer 
som var före finanskrisen 2008.  

Det finns dock flera risker som kan komma att 
ändra bilden. En av de största riskerna som vuxit 
fram under de senaste månaderna är ett handelskrig 
mellan USA och flera av USA utpekade länder. 

Storbritanniens utträde ur EU 31 mars 2019 kommer 
också att få konsekvenser för framförallt länderna 
inom EU. Risken är påtaglig att EU ländernas något 
förstärkta, men sköra, tillväxt påverkas mer negativt 
än vad som har beräknats. 

Konflikthärdar i mellanöstern, Asien och Afrika på-
verkar den geopolitiska och ekonomiska situationen 
i världen. 

2018 2019 2020 2021
Svensk export 3,0 2,1 1,3 1,5
Svensk BNP 6,0 4,4 1,6 1,8
Relativ arbetslöshet* 6,2 6,3 6,5 6,6
Konsumentprisindex 1,7 2,1 2,8 2,8
*Procent av arbetskraften 15-74 
år

Sverige

Sverige har haft många år med stark ekonomisk 
tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här 
är högkonjunkturen påtaglig och arbetskraftsbristen 
är stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på ar-
betskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt 
tillväxt. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
räknar med att skatteintäkterna kommer att öka be-
tydligt långsammare de kommande åren än de har 
gjort de gångna åren. Orsaken är främst att antalet 
arbetade timmar inte kommer att kunna fortsätta 
öka i samma takt som hittills.   

Under 2018 beräknas en långsammare ökning av 
arbetskraften, vilket i sin tur innebär att arbetslöshe-
ten kan minska till 6,1 procent mot slutet av året, för 
att sedan börja öka till 6,6 procent fram till år 2021.  

Välfärden har stora investerings- och rekryterings-
behov. De stora kullarna under 1940-talet gör att an-
delen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga fö-
delsetal och invandring ökar dessutom andelen barn 
och unga. Infrastrukturen byggdes till stora delar 
under 1960-1980 talen och står nu inför betydande 
restaurerings- och nybyggnationsbehov. I kombi-
nation med ett stort mottagande av asylsökande, 
framförallt under 2015, bidrar detta till att de de-
mografiskt betingade behoven och investeringsbe-
hoven nu och under några år framöver kommer att 
vara mycket höga. Det höga demografiska trycket 
kommer främst från att antalet barn, unga och äldre 
ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder 
ökar betydligt långsammare. Det sker samtidigt som 
en stor grupp går i pension. 

Inför de utmaningar vi har framför oss kommer 
det att krävas att kommuner, regioner och lands-
ting bedriver verksamheten på ett helt annat sätt än 
idag. Utvecklingen pågår redan i sektorn, men det 
kommer att krävas mer utveckling och förändring 
kommande år då förväntningarna på välfärden 
fortsätter att öka.                 

Källa: Sveriges kommuner och Landsting
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MÅLAVSTÄMNING
Inledning

I Uppvidinge kommun arbetar vi med målstyrning 
för att styra och utveckla hela kommunkoncernen 
i riktning mot visionen. Målstyrningen utövas av 
Kommunfullmäktige genom antagande av vision 
och verksamhetsidé jämte policyer, reglemente samt 
verksamhetsplaner för respektive styrelse/nämnd. 
Uppvidinge kommuns förtroendevalda och anställ-
da arbetar, utifrån sina uppdrag, tillsammans för att 
nå målen för invånarnas bästa.  

Uppvidinge kommuns folkvalda politiker i Kom-
munfullmäktige, Kommunstyrelse och nämnder 
beslutar vad som ska göras (mål och målvärden) 
och när det ska vara uppnått. Uppvidinge kommuns 
förvaltningar och bolag bestämmer utifrån den poli-
tiska viljan hur målen ska uppnås.

Kommunfullmäktiges mål utgår från fyra målområ-
den: Uppvidingebon, Samhällsutveckling, Medarbe-
tare & Organisation samt Ekonomi. 

Uppvidingebon

Inom målområdet ligger fokus på att säkra god kva-
litet och resultat inom skola, vård och omsorg samt 
att ge individer i Uppvidinge förutsättningar för 
egen försörjning eller studier och stöd för att klara 
sin vardag. Uppvidingebon ska uppleva stolthet och 
fördelar med att bo, leva, arbeta och utbilda sig i 
Uppvidinge kommun.

Samhällsutveckling

Inom målområdet ligger fokus på att skapa en 
hållbar miljö och samtidigt skapa förutsättningar 
för samhällsutveckling och tillväxt. Uppvidinge ska 
vara attraktivt för nya företag, men också vara en 
plats där företag kan utvecklas och växa över tid.

Medarbetare och organisation

Inom målområdet ligger fokus på att vara en att-
raktiv arbetsgivare och utvecklingsorienterad 
organisation. Arbetsklimatet ska främja god hälsa 
och präglas av mod, tolerans och kreativitet. Som 
medarbetare i Uppvidinge kommunkoncern ska 
man uppleva delaktighet och se sin roll i helheten.

Ekonomi

Inom målområdet ligger fokus på att ha en god eko-
nomisk hushållning, ett effektivt resursutnyttjande 
och handlingsberedskap inför framtiden.

Verksamhetsmålen följs upp vid delårsbokslut och 
årsbokslut.

Förkortningar
ÖJ Öppna jämförelser
NMI Nöjd Medborgar Index
SFI Svenska För Invandrare
NRI Nöjd Region Index
HME Hållbart Medarbetar Engagemang
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UPPVIDINGEBON
Vi är en framgångsrik utbildningskommun
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

Vi har mycket god kvalitet och 
resultat i de kommunala sko-
lorna ÖJ Grundskola 106 100 75 75 50

Andel gymnasieelever med 
examen inom 4 år (%) 68,3 70 70 72 72
NMI Förskola 64 70 70 75 75

Vi ger elever förutsättningar till 
egen försörjning och studier

Elever på SFI som arbetar eller 
studerar (%) 50 50 55 55

Vi ger stöd, vård och omsorg av hög kvalitet
Adressering: Socialnämnden, Kommunstyrelsen
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

Vi ger stöd och förutsättningar 
till egen försörjning

Andel ej återaktualiserade i 
försörjningsstöd (%) 82 85 85 85 90

Andel deltagare i arbetsmark-
nads-enhet som börjat arbeta 
eller studera (%) 60 60 65 70
Förbättrad situation efter kon-
takt med socialtjänst (%) 65 65 70 70

Vi har god kvalitet inom äldre-
omsorgen ÖJ ordinärt boende 92 92 93 94 95

ÖJ särskilt boende 85,1 86 88 90 95
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Vi är en attraktiv boendekommun
Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022
Uppvidinge är en bra plats att 
bo, leva och verka i NMI Helhet 56 60 63 67 70

NRI Rekommendation 56 60 63 67 70

Vi har god planberedskap

Planberedskap för bostäder som 
kan byggas med stöd av gäl-
lande detaljplaner per 31/12, 
antal/1000 invånare 24,4 25 26 28 30

Vi erbjuder attraktivt boende
Kundundersökning Uppviding-
ehus AB, Totalt (%) 81,6% 81 81 82 82

Väntetid till första erbjudande 
om bostad (kommunala hyres-
rätter)(månad) 0 3 3 3 3

Vi har ett gott bemötande och god tillgänglighet
Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022
Vi har ett gott bemötande och 
god tillgänglighet

NMI Tillgänglighet & bemö-
tande 64 65 70 75 75
Informationsindex för kommu-
nens webbplats 62 65 65 70 70

Vi har ett gott bemötande och 
god tillgänglighet mot våra 
företag

ÖJ Företagsklimat (Insikt) 
Bemötande,Total 73 75 75 78
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SAMHÄLLSUTVECKLING
Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö
Adressering: Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Uppvidingehus AB
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

Vi har en hållbar livsmedelshan-
tering

Andel ekologiska livsmedel i 
kommunala verksamheter (kost-
nad, %) 22 25 25 25 25

Andel matsvinn i den kommu-
nala skolan (gram/elev) 13 12 11 10 10

Andel närproducerade (20 mil) 
livsmedel i den kommunala 
organisationen (vikt, %) 50 55 60 65 65

Vi har en hållbar material- och 
energianvändning

Energianvändning i verksam-
hets-lokaler (kWh/kvm)

Andel förnybar energi inom den 
kommunala organisationen (%) 100 100 100 100 100

Andel hushållsavfall som samlas 
in för material-återvinning inkl. 
biologisk behandling 32 40 40 45 45

Vi har ett gott företagsklimat
Adressering: Samtliga nämnder och Uppvidingehus AB
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022
Vi har en god service gentemot 
våra företag

Företagsklimat enl. Svenskt 
näringslivs ranking 81 80 75 75 60

ÖJ Företagsklimat (insikt) Totalt 66 68 70 70
Vi har ett diversifierat och väx-
ande näringsliv

Andel företag inom service- & 
tjänstesektorn 34,7 35 36 37 38
Andel företag med mer än en 
anställd (%) 22,3 24 24 26 26
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MEDARBETARE & ORGANISATION
Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare
Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

Våra medarbetare är motive-
rade och engagerade i sina 
uppdrag HME Motivation 75 75 76 78 80

HME Ledarskap 74 74 75 76 78
HME Styrning 69 69 70 72 78

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa
Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

Våra medarbetare har god hälsa
Sjukfrånvaro kommunalt an-
ställda, totalt (%) 6,68 6,5 6 5,5 5
Andel som är friska och mår bra, 
totalt (%) 61 65 70 75 80

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation
Adressering: Samtliga nämnder och bolag
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022
Vi har en digitaliserad verksam-
het

Antal erbjudna e-tjänster (% 
egen undersökning) 20 24 28 30

Vi driver utvecklingsarbete i 
samverkan

Strategiskt samarbete med 
externa aktörer (Projekt, Egen 
undersökning, antal) 10 11 12 12 13

Innovationsvänlig, hållbar upp-
handling (% Egen undersökning) 15 20 22 25
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EKONOMI
Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll
Adressering: Samtliga nämnder
Mål Indikator Nuvärde Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022

Vi har god budgetdisciplin
Årets resultat skall vara positivt 
(Mkr) -3,6 0 3,5 14,6 14,6

År 2024 ska det genomsnittliga 
årliga resultat över en sjuårspe-
riod skall vara 6 Mkr 7,7 0,2 -0,9 1,2 2,6

Verksamheternas nettokostnad 
i förhållande till budgeterad 
kostnad skall vara i balans -12,5 0 0 0 0

Vi har en hållbar investerings-
takt

År 2024 ska investeringarna 
täckas  av avskrivningar och 
årets resultat över en sjuårspe-
riod (Mkr) -20 -101 -116 -94 -69

Soliditet på bokslutsdagen (%) 60,6 50 50 50 50
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DRIFTREDOVISNING
Budgetberedningen har behandlat de förslag till 
budget och verksamhetsplan som har utarbetats 
av kommunens olika nämnder och styrelsen. En 
genomgång av budgetförslagen har gjorts 
gemensamt. Barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden har presenterat budgetförslag som 
överstiger de av Kommunfullmäktige beslutade 
budgetramarna för hela perioden. Miljö- och bygg-
nadsnämndens budgetförslag överstiger beslutad 
ramnivå för 2021.  

Nedan redovisas budgetramarna utifrån Kommun-
fullmäktiges beslut, nämndernas budgetförslag och 
budgetberedningens förslag. 

0,1

16,7

41,1

41,3

0,8

B U D G E T    2 0 1 9
Nettokostnad, % fördelning

Revision

Kommunstyrelse

Barn- och
utbildningsnämnd

Socialnämnd

Miljö- o byggnadsnämnd

Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag avviker med 2,6 miljoner kronor för samtliga år. Social-
nämndens budgetförslag avviker med 9,3 miljoner kronor för 2019, 8,2 miljoner kronor för både 2020 och 
2021. Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag avviker med 300 tusen kronor för 2021. 

Budgetberedningen har tagit ställning till nämndernas budgetförslag och föreslår ett visst tillskott till barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden för 2019 och 2020. Samtidigt minskas centrala budgetmedel 
som finns på finansförvaltningen. 

Budgetberedningens förslag innebär:
• Socialnämnden tilldelas ytterligare 5 miljoner kronor i budgetram för 2019. Tillskottet minskar till 2,5 

miljoner kronor 2020 och noll kronor 2021. 
• Barn- och utbildningsnämnden tilldelas ytterligare 1,6 miljoner kronor i budgetram för 2019. Tillskottet 

minskar till 1,6 miljoner kronor 2020 och noll kronor 2021. 
• Miljö- och byggnadsnämndens överskridande i förhållande till budgetram avslås. 
• Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden åläggs att under december 2018 till kommunstyrel-

sen återkomma med av nämndens fastställd driftbudget inom tilldelad ram. 
• Övriga nämnders driftbudgetförslag fastställs enligt nämndernas förslag

Netto  (tkr) B U D G E T    2 0 1 9 P L A N Å R     2 0 20 P L A N Å R     2 0 21

KF:s Nämndens Budgetbe- KF:s Nämndens Budgetbe- KF:s Nämndens Budgetbe-

NÄMND / STYRELSE ram- budget redningens ram- budget redningens ram- budget redningens

beslut förslag förslag beslut förslag förslag beslut förslag förslag

Revision 720 800 800 720 800 800 720 800 800

Kommunstyrelse 94 706 94 626 94 626 95 299 95 219 95 219 96 082 96 002 96 002

Barn- och utbildningsnämnd 230 999 233 599 232 599 233 836 236 436 234 636 236 875 239 475 236 875

Socialnämnd 228 837 238 095 233 837 228 865 237 032 231 365 229 720 237 928 229 720

Miljö- o byggnadsnämnd 4 265 4 265 4 265 4 250 4 250 4 250 3 734 4 036 3 734

HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 559 527 571 385 566 127 562 970 573 737 566 270 567 131 578 241 567 131
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INVESTERINGSPLAN Sammanställning av investeringsobjekten (tkr) 

Det finansiella målet för investeringsverksamheten 
är att år 2024 ska investeringarna täckas av avskriv-
ningar och årets resultat under en sjuårsperiod. 
Efter genomgång av investeringsbehoven, blir de 
totala investeringarna 247 miljoner kronor för åren 
2015-2021. Avskrivningarna för perioden är 145 
miljoner kronor och resultatet åtta miljoner kronor. 
För att uppnå målet krävs en återhållsamhet när 
det gäller  investeringarna och högre resultatnivåer 
under de kommande åren.  

Det pågår planering för ett antal större investerings-
projekt under 2019 och 2020. De återfinns under 
budgetposten Kommunstyrelsens disponibla inves-
teringsmedel. Planerade projekt 2019 är bland annat 
investering i bibliotekslokaler i Lenhovda, repara-
tion av muren vid Badebodaån i Åseda, reparation 
av dämmet i Änghultasjön och Bruksdammen, nytt 
industriområde i Åseda samt förändring av social-
kontorets lokaler i Lenhovda. 

Likviditeten beräknas minska med närmare 14 mil-
joner kronor under 2019 och ytterligare något under 
2020.

Kommunstyrelsen 2019 2020 2021

Inventarier, kommunledning 100 100 100

Maskinell utrustning 150 150 150

IT Tele och bredband 500 500 500

Disponibla medel ks 18 000 20 000 20 000

Idrott och fritid 250 250 250

Inventarier, biblioteken 150 150 150

Gator och vägar 1 800 1 800 1 800

Belysningsanläggning 200 200 200

Disponibla medel TU 4 000 4 000 4 000

25 150 27 150 27 150

Barn- och utbildningsnämnden

Inventarier 1 424 1 424 1 424

Inventarier , gymnasieskolan 204 204 204

Inventarier, komvux 62 62 62

Inventarier, kulturskolan 16 16 16

1 706 1 706 1 706

Socialnämnden

Inventarier, socialkontor 70 70 70

Inventarier, äldreomsorg 330 330 330

Inventarier, oms funkt.hindrade 995 95 95

Tekniska hjälpmedel 150 150 150

Inventarier hemsjukvård 100 100 100

Nytt verksamhetssystem 1 000 0 0

2 645 745 745

TOTALT 29 501 29 601 29 601
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RESULTATPLAN

Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 133 396 133 709 133 941 135 875

Verksamhetens kostnader -689 709 -705 168 -710 811 -712 459

Avskrivning av anläggningstillgångar -22 690 -22 704 -23 436 -24 170

TOTALA NETTOKOSTNADER -579 003 -594 163 -600 306 -600 754

Kommunens skatteintäkter 392 356 410 074 423 430 440 018

Inkomstutjämning 126 064 124 670 129 518 133 571

Kostnadsutjämning 16 327 23 453 23 709 23 893
Regleringsavgift 1 504 4 222 6 730 7 180
Kommunal LSS utjämning -6 571 -5 954 -6 019 -6 066
Vår del av 10 miljarder till välfärden 19 200 13 940 9 680 0
Kommunal fastighetsavgift 16 523 16 558 16 558 16 558

Finansiella intäkter 400 400 400 400
Finansiella kostnader -200 -200 -200 -200

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -13 400 -7 000 3 500 14 600

I verksamhetens kostnader ingår utöver 
vad som finns i nämndernas och kommun-
styrelsens ramar:

2019 2020 2021
Löneökningsmedel 21 414 32 889 44 739
Pensioner 15 700 16 200 16 700
Kompetensutvecklingsfond 0 300 500
Personalbefrämjande insatser 1 000 1 000 1 000
Kvalitetshöjande insatser 0 500 500
Omstruktureringsåtgärder 0 500 1 000
Kostnadssänkande åtgärder -8 000 -20 000
Summa 38 114 43 389 44 439
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FINANSIERINGSPLAN

Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021

Årets resultat -13 400 -7 000 3 500 14 600
Planenliga avskrivningar 22 690 22 704 24 346 24 170
Förändring av pensionsavsättning 6 000 2 200 2 200 2 200
Förändring av övriga avsättningar 0 -2 000 -4 000 -7 000

Internt tillförda medel 15 290 15 904 26 046 33 970

Försäljning av anläggningstillgångar 20 000 0 0 0
Upptagande av nya lån 0 0 0 0

Summa tillförda medel 35 290 15 904 26 046 33 970

Investeringar i anläggningstillgångar 37 000 29 501 29 601 29 601
Minskning av långfristiga skulder 0 0 0 0

Summa använda medel 37 000 29 501 29 601 29 601

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -1 710 -13 597 -3 555 4 369

LÅNESKULD 0 0 0 0
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BALANSPLAN

Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021

Materiella anläggningstillgångar 280 000 286 797 292 962 298 393
Finansiella anläggningstillgångar 15 400 15 400 15 400 15 400

Diverse omsättningstillgångar 83 000 83 500 84 000 84 500
Likvida medel 90 000 76 403 72 848 77 217

Summa tillgångar 468 400 462 100 465 210 475 510

Eget kapital 270 500 263 500 267 000 281 600

Avsättningar 67 000 67 200 65 400 60 600

Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 130 900 131 400 132 810 133 310

Summa eget kapital och skulder 468 400 462 100 465 210 475 510

Soliditet, % 57,7 57,0 57,4 59,2
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KOMMUNSTYRELSE

Ordförande är
Åke Carlson (C)

Kommunchef 
vakant

Förvaltningschef för 
samhällsserviceför-
valtningen är
Anna Liedholm

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

Kommunstyrelseförvaltningen är från och med 
2018 uppdelad i kommunledningsförvaltning och 
samhällsserviceförvaltning. Kommunledningsför-
valtningen innefattar kansli, personalkontor, ekono-
miavdelning samt IT- och upphandlingsavdelning. 
Samhällsserviceförvaltningen innefattar avdelning-
arna för teknik, kost, arbetsmarknad och etablering 
samt kultur och fritid.  

Kommunstyrelsens driftbudgetförslag inryms inom 
de av kommunfullmäktige fastställda budgetramar-
na. Nettokostnadsökningen exklusive löneökningar 
under planperioden är cirka 3,6 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 3,9 procent. Löneökningsmedlen 
finns från och med 2018 centralt och fördelas ut till 
nämnderna efter genomförd lönerevision. 

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen kommer under 2019 
att arbeta med Kommunfullmäktiges uppdrag att ta 
fram förslag på åtgärder som minskar kommunens 
kostnader med 20 miljoner kronor fram till år 2021. 

Den nya målstrukturen beslutades av Kommun-
fullmäktige i oktober. Arbetet med implementering 
kommer igång på allvar under 2019.  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2016 om 
utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg. Planering för att från och med 
den 1 januari 2019 bedriva räddningstjänst i annan 
regi pågår. Eftersom det i dagsläget är oklart vilka 
förändringar i verksamhet och kostnader utträdes-

beslutet medför, behålls budgetmedel för rädd-
ningstjänst oförändrat i Kommunstyrelsens budget-
förslag. 

Budgeten för allmänna val förstärks 2019 då det är 
val till europaparlamentet. 

Inom IT- och upphandlingsavdelningen utökas be-
manningen med 0,75 årsarbetare. 

Driftavtalet med UppCom avseende IT, drift och 
växeltelefonitjänster är uppsagt för omförhandling.  
Byte av IT-miljö från Novell till Microsoft genomförs 
under senhösten 2018, vilket möjliggör Single Sign 
On samt en mer personalanpassad digital arbetsyta 
för medarbetaren. Bytet till Microsoft medför även 
bättre möjligheter att samarbeta med andra kommu-
ner och myndigheter.   

Samhällsserviceförvaltningen

Inom samhällsserviceförvaltningen finns ansvaret 
för de lokaler som kommunen äger. Det innefattar 
industrilokaler, tomma lokaler och övriga lokaler. 
Många av dem hyrs ut till externa hyresgäster. Till 
följd av avslutade hyreskontrakt och tillkommande 
tomma lokaler ökar nettokostnaderna för lokaler. 
Uppvidingehus som förvaltar de kommunala fast-
igheterna har haft en utökad underhållsbudget för 
2017 och 2018, 2,9 miljoner kronor per år. Från och 
med 2019 återgår underhållsbudgeten till tidigare 
nivå, 2,4 miljoner kronor. 

Kostenheten budgeteras med en nettokostnad som 
är +/- 0. Anpassning av kostnaderna behöver göras 
kontinuerligt i förhållande till antalet sålda por-
tioner. Avveckling av asylboenden, minskat antal 
platser inom äldreomsorgen samt försöksverksam-
het med tillredning av lunch på Björkåkra förskola 
i Åseda gör att antalet portioner minskar. Kom-
munstyrelsens arbetsutskott har i augusti 2018 gett 
förvaltningen i uppdrag att utreda kommunens 
kostverksamhet avseende ekonomi, kvalitet och 
brukarnöjdhet. 

Avdelningen för arbetsmarknad och etablering 
bildades i januari 2017 då ansvaret flyttades från 
Kultur- och fritidsavdelningen. Etableringsenhetens 
verksamhet finansieras med intäkter från Migra-
tionsverket. Mottagandet av nyanlända har mellan 
2014 och 2017 varit mellan 160 och 190 personer år-
ligen. De minskade flyktingströmmarna till Sverige 
har medfört minskat mottagande under 2018, fram 
till sista juli har 58 personer mottagits i kommunen. 
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EKONOMI Verksamheten för ensamkommande barn och unga 
finansieras med intäkter från Migrationsverket. 
Under 2018 har verksamheten genomgått stora 
förändringar, då myndighetsutövningen har flyt-
tats till socialförvaltningen och verksamheten har 
förvandlats från HVB till stödboende. Verksamheten 
förändras hela tiden då antalet barn som anvisats till 
kommunen är lågt, samtidigt som barnen som finns 
i verksamheten idag blir äldre och därmed skrivs ut 
ur verksamheten. 

Inom kultur- och fritidsavdelningen pågår plane-
ring för nya bibliotekslokaler i Lenhovda. I 2017 års 
budget- och verksamhetsplan beslutades om en suc-
cessiv höjning av vissa bidrag till föreningar, bland 
annat verksamhets- och anordningsbidragen, bidrag 
till hästsporten och för samlingslokaler. Ökningen 
genomförs fram till 2019, därefter är bidragsnivå-
erna oförändrade. 

Inom den tekniska verksamheten pågår en översyn 
av riktlinjer för de olika verksamhetsområdena. 
VA- och renhållningsverksamheterna ska finansieras 
med taxor och budgeteras med ett nollresultat.

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2 018 2 019 2 020 2 021

Politisk verksamhet och kansli 16 421 17 042 17 382 17 469

Ekonomiavdelning 23 275 24 474 24 479 25 090

Personalavdelningen 6 738 6 618 6 654 6 690

IT och upphandlingsavd 6 804 7 111 7 161 7 190

Ledn Samhällsserviceförvaltning 3 697 3 913 3 870 3 602

Kostavdelningen 104 0 0 0

Avd för Etabl o Arb.markn 2 545 2 513 2 513 2 513

Kultur och fritidsavd 18 218 18 408 18 526 18 630

Teknisk avdelning 15 354 15 347 15 434 15 618

Totalt 93 156 95 426 96 019 96 802

Beslutad ram 95 426 96 019 96 802

Differens 0 0 0
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND  
Ordförande är 
Torbjörn Gustafsson (C)
  

Tf. förvaltningschef är
Niclas Bjälkenborn

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för för-
skola, förskoleklass, kulturskola, grundskola, 
skolbarnsomsorg, särskola, gymnasieskola, vuxen-
utbildning samt svenska för invandrare. 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag 
är 2,6 miljoner kronor över de av Kommunfullmäk-
tige beslutade budgetramarna. 

Under planperioden ökar nettokostnaderna med 
15,8 miljoner kronor (7 procent). Intäkterna ökar 
med 1,6 miljoner kronor, (5 procent) och kostnader-
na med 17,4 miljoner kronor (6,8 procent).   

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

• Utveckling av antalet barn och elever i kom-
munen. Budgeten bygger på ett antagande av 
barn- och elevutvecklingen. Större avvikelser 
i förhållande till antagandet kan påverka det 
ekonomiska utfallet i positiv eller negativ inrikt-
ning.  

• Det förekommer att elever har stora behov av 
extra stöd för att klara sin utbildning. Ibland kan 
det bli mycket kostsamt, och bli svårt att inrym-
mas i den ordinarie budgeten. 

• Nya krav från staten kan påverka både verk-
samhet och ekonomi. En osäkerhetsfaktor är de 
förväntade intäkterna från Skolverket. 

• Osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättning-
arna från Migrationsverket täcker nämndens 
kostnader för asylverksamheten. 

• Kostnader för elever i fristående skolor och 
andra kommuner samt intäkter för elever i Upp-
vidinge kommun som är skrivna i andra kom-
muner. 

Förvaltningsgemensamt

Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltnings-
gemensamt minskar med 2,9 miljoner kronor under 
planperioden. 

Verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt för-
stärks med en förvaltningsadministratör och en spe-
cialpedagog. Den särskilda undervisningsgruppen 
som infördes i budget 2018 kommer inte att startas 
och budgeten för ändamålet har tagits bort. Budge-
ten för riktade resurser till barn i behov av särskilt 
stöd utökas, främst till fristående verksamheter. 

Förskola

Nettobudgeten för förskoleverksamheten ökar 
med 5,8 miljoner kronor, 12,8 procent. I Åseda ökar 
antalet barn och det planeras för uppstart av två nya 
avdelningar. Hyra och personalkostnader för dessa 
uppgår till 2,6 miljoner kronor.  Under hösten 2018 
har kommunen tagit över en förskola från extern 
regi. 

F-klass

Budgeten för F-klass ökar med cirka 300 tusen 
kronor, 8,7 procent under perioden. Antal elever i 
F-klass minskar något i början av perioden. 

Fritidsverksamhet

Budgeten för fritidsverksamheten ökar med 384 
tusen kronor, 5,9 procent. Antal barn i egen regi 
ökar till följd av att kommunen har tagit över en 
verksamhet från extern regi. Det totala antalet barn i 
verksamheten är stabilt under perioden.  

Grundskola och grundsärskola 

Nettobudgeten för verksamhetsområdet ökar med 
7,9 miljoner kronor, 8,8 procent, under planperio-
den. Tillbyggnad av Åsedaskolans lokaler planeras. 
Budgeten för grundsärskolan förstärks med 1,5 
miljoner kronor. Antalet elever minskar något, det 
är särskilt antalet asylelever som minskar till följd 
av att Migrationsverket avvecklar boenden i kom-
munen. 
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Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieverksamhetens nettobudget ökar med 2,5 
miljoner kronor, 5,7 procent. Antal gymnasieelever 
kommer att vara relativt stabilt under perioden. 
Antal elever i gymnasiesärskolan ökar från sex till 
sju. Kostnaderna för elevresor har ökat, budgeten 
förstärks med 400 tusen kronor till följd av det.  

Kulturskola

Kulturskolans nettobudget ökar med 370 tusen 
kronor, 11 procent. Inga större förändringar av verk-
samheten planeras.  

 
Vuxenutbildning

Vuxenutbildningens nettobudget ökar med 58 tusen 
kronor. 1,1 procent. Det är osäkert hur bidragsläget 
kommer att vara under 2019. Huruvida yrkesvux 
utbildningar kommer att bedrivas 2019 och framåt 
beror helt på både efterfrågan och möjligheterna att 
finansiera dessa.

SFI och asyl

SFI-verksamhetens nettobudget är förstärkt med 
1,2 miljoner kronor under planperioden. Intäkterna 
från Migrationsverket minskar till följd av att färre 
personer med ersättning tas emot i kommunen. 

Asylverksamhetens nettobudget är oförändrat 
noll kronor, då kostnaderna förväntas täckas av 
ersättningar från Migrationsverket. Dock finns en 
stor osäkerhet i vilken utsträckning ersättningarna 
täcker nämndens kostnader. 

EKONOMI

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021

Politisk verksamhet 744 763 782 802

Förvaltningsgemensamt 23 654 23 907 22 341 20 802

Förskoleverksamhet 45 035 48 673 49 710 50 848

F-klass och fritidshem 9 697 9 808 10 085 10 367

Grundskoleverksamhet 90 616 94 711 96 629 98 591

Gymnasieverksamhet 44 586 45 236 46 174 47 132

Kulturskola 3 343 3 525 3 618 3 714

Vuxenutb, SFI, asyl 6 037 6 976 7 097 7 219

Totalt 223 710 233 599 236 436 239 475

Beslutad ram 230 999 233 836 236 875

Differens 2 600 2 600 2 600
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SOCIALNÄMND
Ordförande är
Thomas Lindberg (C)

Förvaltningschef är
Annie-Lie Jarhult

Thomas Lindberg

Socialnämndens ansvar är att ha verksamheten 
igång dygnet runt och året runt. Vare sig det är dag, 
kväll, natt eller helg ska verksamheten planeras och 
genomföras. Brukaren/vårdtagaren har rätt till sin 
insats oavsett sjukdom eller andra problem.

Socialnämndens driftbudgetförslag är 9,3 miljoner 
kronor över de av kommunfullmäktige fastställda 
ramarna för 2019, och 8,2 miljoner kronor för 2020 
och 2021.

Nettokostnaden för perioden ökar med 13,3 miljo-
ner kronor i förhållande till 2018 års budget vilket 
motsvarar en procentuell ökning på 5,9 procent. 

Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget

• Nya ärenden. Förändrade omvårdnadsbehov, 
förändrade externa och interna förutsättningar 
påverkar hela tiden ekonomin.

• Integration. Den ökade flyktingströmmen till 
kommunen de senaste åren medför ökade 
kostnader för socialförvaltningen, främst inom 
individ- och familjeomsorgen, men kan under 
planperioden även omfatta andra avdelningar 
inom förvaltningen.

• Behovet i resursfördelningssystemet inom äld-
reomsorgen motsvarar 110,8 årsarbetare år 2018. 
Budgeten för 2019 har utökats till den nivån. Be-
hovet inom äldreomsorgen är svårt att förutse.  

• IT. utveckling – Digital utveckling i dagens sam-
hälle på att kommuners service alltid ska vara 
tillgänglig beräknas öka. Behovet av den fysiska 
närvaron är inte lika nödvändig för att kunna 
styra vissa funktioner.

• Lokaler – Kostnaden för förändring av loka-
lerna för korttidsboendet Videbo och för vakt-
mästargruppen är inte klar när budgetförslaget 
behandlas.  Det finns även en oklarhet i vad som 
händer med lokaler för individ- och familjeom-
sorg, administration, ledning och även etable-
ringen. 

Ledning och administration

Inom verksamhetsområdet ledning och administra-
tion utökas personalen med ledningsstöd och en 
socialt ansvarig samordnare. Nämnden har i bud-
getramen tillförts resurser för en verksamhetsut-
vecklare under 1,5 års tid. 

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens driftbudget ökar 
med 800 tusen kronor, 2,1 procent, under planpe-
rioden. Framförallt har budget för försörjningsstöd 
ökat med anledning av att kostnaden har ökat. De 
största kostnadsposterna är personal och place-
ringar. 

En stor osäkerhet är det som alltid kring placeringar 
och hur försörjningsstödet kommer att påver-
kas av konjunkturförändringar. Samhällsbilden 
i stort har genererat större behov av individ- och 
familjeomsorgens tjänster, bland annat den ökade 
psykiska ohälsan bland barn och unga, missbruk, 
försörjningsstöd och kvinnofridsärenden samt våld 
i nära relationer. Ökat antal ärenden påverkar också 
personalsituationen både inom myndighetsutöv-
ningen och i behandlargruppen. 

Vård och omsorg 

Driftbudgeten för vård och omsorgs ökar med 
12,4 miljoner kronor, 8,5 procent.   

Socialnämnden har beslutat att starta ett hemgångs-
stödjande team som ska avlasta hemtjänsten och 
underlätta för att ta hand om utskrivningsklara från 
centrallasarettet. I verksamheten ingår även kort-
tidsplatser och växelvård. Teamet består av 10,5 års-
arbetare undersköterskor, två specialistundersköter-
skor, en samordnare, en chef och en resurspool på 
9,55 årsarbetare. Undersköterskorna i teamet antas 
reducera hemtjänsten med motsvarande varför 
resursfördelningsbudgeten har minskats med 10,5 
årsarbetare. 

En chef inom äldreomsorgen finansieras idag av 
statliga stimulansmedel, från och med 2019 är kost-
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EKONOMI

naden budgeterad i nämndens budgetförslag. An-
talet biståndshandläggare ökar från 4,5 till 6 årsar-
betare. Nattbemanningen på Solgården utökas med 
anledning av föreläggande från Inspektionen för 
Vård och Omsorg. Resursfördelningsbudgeten inom 
äldreomsorgen har utökats med fyra årsarbetare för 
att motsvara nuvarande behov. LOV-företaget inom 
särskilt boende utökar antalet platser från 16 till 20 
platser, därmed ökas budgeten med 3,8 miljoner 
kronor. 

Enligt tidigare beslut i socialnämnden halveras 
budget för dagverksamheten år 2019 för att vara helt 
avvecklad 2020. 

Under 2018 har omsorgen om funktionsnedsatta 
fått kraftigt ökat vårdbehov och personalbudgeten 
har utökats med 8,6 årsarbetare för att möta beho-
vet. Under våren 2018 har en behovsmätning ge-
nomförts av revisionsföretaget PWC. Resultatet av 
mätningen visar att personalbemanningen har varit 
låg i förhållande till behovet.  

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021

Gemensamma kostnader 17 555 16 918 16 701 17 051

Individ- och familjeomsorg 38 257 38 924 38 997 39 057

Vård och omsorg 145 763 158 562 157 574 157 983

Hälso- och sjukvård 23 061 23 691 23 760 23 837

Totalt 224 636 238 095 237 032 237 928

Beslutad ram 228 837 228 865 229 720

Differens 9 258 8 167 8 208

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdsverksamheternas driftbudget 
ökar med 800 tusen kronor, 3,4 procent. Budgetök-
ningen avser normala kostnadsuppräkningar. Inga 
större förändringar i verksamheten planeras. Det 
finns en utmaning i att rekrytera sjuksköterskor.
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MILJÖ - OCH BYGGNADSNÄMND  
Ordförande är
Ingemar Hugosson (C)

Förvaltningschef är
Karin Holst

EKONOMI

Sju ledamöter fattar beslut i enlighet med miljö- 
balken, plan - och byggnadslagen, livsmedelsför-
ordningarna med flera lagstiftningar. 

Miljö- och byggnadsnämndens budgetförslag är 
inom den beslutade ramen för 2019 och 2020. Inför 
2019 har kommunfullmäktige tillfört medel i nämn-
dens budgetram för införande av ett modernt diarie- 
och registerprogram. Inför 2021 minskar budget-
ramarna vilket gör att det finns behov av fortsatt 
effektiviseringsarbete eller utökade budgetramar för 
att klara de kommande åren.

Vi har under 2018 att infört en ny bygglovsorga-
nisation med en byggnadsadministratör och en 
byggnadsinspektör, och samtidigt renodlat förvalt-
ningssekreterartjänsten. Vi har under året inte haft 
möjlighet att jobba med annat än de detaljplaner 
som varit aktuella. Men hoppet finns att det kom-
mande året ska ge utrymme även för eget planar-
bete, det vill säga utan direkt beställare.

Den största framtidsfrågan är vindkraftsutbygg-
naden i kommunen. Utbyggnaden kommer att 
utgöra den största förändringen av samhällsbilden 
i modern tid i Uppvidinge. Om det rent arbetsmäs-
sigt kommer att utgöra en lika stor fråga för oss 
under uppbyggnadsskedet som tiden innan återstår 
att se. 

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021

Politisk verksamhet 462 528 509 519

Bygglovsverksamhet 493 426 407 230

Detaljplanering 582 545 546 546

Kart- mätning - GIS 705 789 791 792

Miljö- och hälsoskydd 1 976 1 894 1 913 1 864

Agenda 21 32 32 32 32

Miljöundersökande analyser 50 51 52 53

Totalt 4 300 4 265 4 250 4 036

Beslutad ram 4 265 4 250 3 734

Differens 0 0 302
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Ordförande:       
Kjell Danielsson (S)
      
Ledamöter:  
Rune Ohlsson (S)
Benny Jarhall (S)   
Per Ragnarson (C)
Ann-Sofie Birgersson (C)

REVISION

EKONOMI 

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

Revisionen ska bedrivas på ett sådant sätt att till-
gängliga resurser för revisionsarbetet utnyttjas så att 
bästa effektivitet nås under beaktande av risk och 
väsentlighet.

Revisorerna ska bedriva sitt arbete i nära samverkan 
med nämnder och styrelse. Kommunen ska uppfatta 
revisionen som en resurs. Arbetssättet styrs av revi-
sionen och 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 
• Uppföljning av revisionsprojekt sker antingen 

genom skriftväxling eller genom kontakt med 
berörd nämnd. 

Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda 
revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva 
väljer och anlitar i den omfattning som behövs. De 
sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av 
kommunal verksamhet som fordras för att kunna 
fullgöra uppdraget. Uppvidinge kommuns reviso-
rers sakkunnige biträde är PWC.

Revisionen beslutar om sina granskningsinsatser 
efter en bedömning av väsentlighet och risk. Under 
2019 kommer bland annat följande granskning att 
genomföras.

• Granskning av delårsrapport
• Granskning av årsredovisning

Revisionens budget ingår i kommunstyrelsens drift-
budget. 

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021

Kostnader 720 800 800 800

Netto 720 800 800 800
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMND EKONOMI 

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

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken 
och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över 
förmyndares, gode mäns och förvaltares verksam-
het.  Tillsynen över nämndens verksamhet utövas 
av Länsstyrelsen.

Årligen fastställs storleken av gode mannens och 
förvaltarens arvode, som i många fall betalas av 
huvudmannens tillgångar. I de fall huvudmannens 
tillgångar eller inkomster understiger 2,65 basbe-
lopp, betalas arvodet av kommunen. 

Överförmyndarkansliet i Nybro administrerar den 
verksamhet som nämnden står för. På onsdagar 
varannan vecka finns personal på kommunled-
ningskontoret i Åseda. Nämnden noterar att trycket 
på verksamheten ökar i och med nya läkarintyg, 
svårigheter med att rekrytera ställföreträdare samt 
krav från andra myndigheter. 

Ordförande:   
Kenneth Petersson (C) 
  
Uppvidinge kommuns 
ledamot  är                   
Ann- Sofie Birgersson (C).

Handläggare i Uppvidinge: 
Marita Haraldsson 
Annelie Alm

Ingår i budget för Kommunstyrelsen.

Överförmyndarnämnden har äskat om förstärkning 
med resurser motsvarande en tjänst på 50 procent 
av heltid samt en mindre förstärkning av IT-kostna-
derna, vilket innebär en total förstärkning med 319 
tusen kronor. För Uppvidinge kommuns del inne-
bär det ökad kostnad på 67 tusen kronor från och 
med 2019. 

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021

Kostnader 835 903 919 936

Netto 835 903 919 936
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VALNÄMND
Ordförande: 
Roland Cronholm (C)

Vice ordförande:
Ann-Charlotte Kakoulidou 
(S)

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

KRISLEDNINGSNÄMND

VERKSAMHET UNDER PLANPERIODEN

VERKSAMHET 

Ordförande:
Åke Carlson (C)

Vice ordförande:
Niklas Jonsson (S) 

Åke Carlson

EKONOMI 

Medel är budgeterade på kansliet. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt samman-
träde den 27 mars 2007 att inrätta en krislednings-
nämnd. Inga planerade verksamhetsförändringar 
under budget- och planperioden.

EKONOMI 

Medel är budgeterade på kansliet

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.Under 2019 genomförs val till Europaparlamentet. 
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LÖNESAMVERKAN HUL 
Ordförande är
Ingrid Hugosson (C)

Verksamhetsledare är
Cecilia Karlsson

Högsby, Uppvidinge och Lessebo kommuner har 
gått samman i en gemensam nämnd kallad Löne-
samverkan HUL. HUL ska ansvara för lön, pen-
sions- och försäkringsadministration.

Uppvidinge kommun är värdkommun. 

EKONOMI 

Lönesamverkan HUL administrerar cirka 3 800 
löner per månad för de tre kommunerna och för 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg, UppCom AB 
och AB LesseboHus. Verksamheten är placerad i 
Åseda och består av fem ordinarie medarbetare.

Ingrid Hugosson (C), Uppvidinge kommun är ord-
förande och övriga ledamöter är Ingemar Svanström 
(C) Högsby kommun samt Monika Widnemark (S) 
Lessebo kommun. 

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

Det har nu gått 2,5 år sedan införandet av perso-
nalsystemet Visma Personec P. I avtalet med Visma 
Enterprise AB finns ett grundpaket samt optioner. 
Grundpaketet innehåller de primära funkt¬ionerna 
i personalsystemet. Optionerna avropas var för 
sig och vid driftsstarten 2016 var vikariehantering, 
rekrytering samt utökade funktioner inom några 
moduler avropade. Optionerna för rehabilitering, 
arbetsmiljö och arbetsskada avropades under hösten 
2017 och kommer successivt att införas i respek-
tive kommun under 2019. Utbildningskostnaderna 
kommer fortfarande att vara en stor kostnad med 
tanke på införandet av nya program.

Inför produktionsstarten av Visma Personec P år 
2016, kopplades de tre kommunernas katalogtjäns-

VERKSAMHET 

FÖRÄNDRINGAR 2019 - 2021

ter samman i en och samma databas för personal-
systemet. Under 2017 infördes identitetshantering 
i Högsby och Lessebo kommuner, där personal-
systemet skapar nya användare till datanätverket i 
samband med nyanställningar. 

HUL:s verksamhet budgeteras med en nettokostnad 
som är +/- 0. Verksamheten finansieras med intäkter 
från respektive kund. Kostnaden per lönespecifika-
tion debiteras till självkostnadspris

Driftredovisning, tkr Budget Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021
Intäkter -4 769 -4 872 -4 984 -5 100

Kostnader 4 769 4 872 4 984 5 100

Netto 0 0 0 0

Budgetförslaget visar att kostnaderna ökar med ca 
103 tkr i förhållande till förgående år. Ökningen 
beror på att det nya personalsystemet behöver 
underhållas med versionsuppdateringar och nya 
servrar. Därutöver tillkommer ökade kostnader för 
underhåll av system, detta på grund av att under-
hållen är förlagd till helger (åtta helger per år). 

Priset per lönespecifikation beräknas till 102 kronor 
2019, en ökning med 2 kronor i förhållande till före-
gående år, 104 kronor 2020 och 107 kronor 2021.  

Per uppdragstagare och år

2019 2020 2021

Uppvidinge kommun 1 724 1 764 1 805

UppCom AB 20 20 21

Lessebo kommun 1 630 1 667 1 706

Lessebohus 27 27 28

Högsby kommun 1 269 1 298 1 328

RÖK 202 207 212

Totalt 4 872 4 984 5 100
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Kommunledningsförvaltningen   •   ekonomiavdelningen

Box 59, 364 21 Åseda         Telefon 0474-470 00

www.uppvidinge.se
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Silja.savela@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Silja Savela SASA 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2018-11-02 
Referens 

KS 2018-000328 

  

 

Taxor och avgifter inom vård- och omsorgsavdelningen 
år 2019 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa taxor och avgifter 

inom vård- och omsorgsavdelningen år 2019 enligt socialnämndens förslag  

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 

enlighet med kommunallagen. Socialnämnden bereder för 

kommunfullmäktige ärendet taxor och avgifter inom verksamhetsområdet 

för vård och omsorg.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för taxor och avgifter 2019 

Höjning av taxor 2019 tabell 

Beslut 20180000292-SN-§ 113 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Överförmyndarnämnden ansökan om medel 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar överförmyndarnämndens äskande om utökning 

av budgetmedel med 67 000 kronor från Uppvidinge kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Den gemensamma överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde i 

augusti beslutat om att äska och fastställa förstärkning med resurser 

motsvarande en tjänst på 50 procent av heltid samt en mindre förstärkning 

av IT kostnaderna med 25 000 kronor, vilket innebär en total förstärkning 

med 319 000 kronor.  

Fördelning av kostnaden mellan kommunerna blir:  

Nybro 140 000 kronor 

Emmaboda  64 000 kronor 

Torsås  48 000 kronor 

Uppvidinge  67 000 kronor 

  

Ekonomiska konsekvenser 

Ökad kostnad för Uppvidinge kommun med 67 000 kronor. Finansieras 

inom kommunstyrelsens budgetram.    

Beslutsunderlag 

Överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll, 2018-08-23, § 34 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef 2018-11-02  

Beslutet skickas till 

Överförmyndarnämnden, Nybro kommun 

Ekonomichef   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Medfinansiering Åseda folkets park, Boverket 2019 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Föreslå Kommunstyrelsen besluta om medfinansiering om 30 

procent av fortsatt upprustning av Åseda Folkets Park under 

förutsättning att föreningen erhåller bidrag för densamma från 

Boverket. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen tillsammans med ekonomichef att 

återkomma till kommunstyrelsen med en detaljerad 

finansieringsplan efter det att Boverket har beslutat i ärendet.   

  

Sammanfattning av ärendet 

Åseda folkets park ansökte 2018 investeringsbidrag till allmänna 

samlingslokaler 2018 från Boverket. Kommunens medfinansiering 

beslutades till ett maximalt belopp om 728 625 kronor. Endast en del av 

projektet beviljades av Boverket 2018 och kommunens slutgiltiga 

medfinansiering uppgick till 539 000 kronor. 

Åseda Folkets park kommer att ansöka på nytt för 2019. Ansökan berör 

upprustning av stora Rotundan vad gäller fönsterbyte samt utbyte och 

målning av utvändig panel. I teaterbyggnaden ska man installera fönster 

längs lånsidorna och installera fläktar för temperaturstyrning. Utvändigt i 

parken ska man byta ut belysning och avverka träd.  

Projektet beräknas till 837 813 kronor inklusive moms. 

En fortsatt upprustning skulle ge parken nya möjligheter att ytterligare 

förbättra sitt erbjudande att vara en attraktiv teater-, konsert-, fest- och 

samlingslokal i Åseda, och i Uppvidinge. Säsongen förlängs med nya 

isolerglas och attraktiviteten att hyra lokalen och erbjuda evenemang i 

lokalen ökar.  

Investeringsbidrag från Boverket kan lämnas med högst 50 procent av 

kostnaden för projektet och det förutsätter kommunal medfinansiering. 

Föreningens egen insats blir då 20 procent. Kommunens medfinansiering är 

30 procent och hamnar på maximalt 251 344 kronor. 

Ansökan kommer att skickas in till Boverket av föreningen Åseda Folkets 

park innan den 1 december 2018 och besked om bidrag förväntas komma i 

mitten av maj 2019.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Bidrag ryms ej inom Kultur- och fritidsavdelningens budget för 

investeringsbidrag i samlingslokaler.   

Beslutsunderlag 

Kostnadskalkyl Åseda folkets park upprustning 2019 

Tjänsteskrivelse 2018-10-24 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Samhällserviceförvaltningen 

Ekonomichef 

Åseda Folkets park   

 

 

Förvaltningeschef  Avdelningschef 

Anna Lidholm  Per Gjörloff 
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Ansökan från Augusta Johansson och Aina Holmers 
fond  

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut är att avslå inkommen ansökan.   

Sammanfattning av ärendet 

Bokcirkeln Bokslukarna har verkat i Åseda sedan år 2000. I den senast lästa 

boken, ”Mellan fyrarna” av Peter May, väcktes intresset att uppleva fyrar 

och dess miljöer. Bokcirkeln ansöker nu om ett bidrag om 10,000kr ur 

Augusta Johansson och Aina Holmers fond.  

Stiftelsens syfte är att stödja kulturevenemang i Åseda församlingsområde. I 

donationsurkunden anges att utdelande ur fonden görs på avkastningen 

minus 10% som förs till stiftelsens kapital. Eftersom ingen aktiv förvaltning 

sker, avger fonden ingen utdelbar avkastning. Därför kan, enligt nuvarande 

stadgar, inte utdelning ske.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser   

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Stiftelsens stadgar  

Beslutet skickas till 

Bokslukarna 

Kultur- och fritidsavdelningen   

 

 

Kultur- och fritidschef 

Per Gjörloff 
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Samlingsärende - Föreningsbidrag för 
pensionärsföreningar år 2018 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna följande fördelning av 

föreningsbidrag 2018 

Älghults PRO 10 811SEK 

PRO Lenhovda 15 452SEK 

PRO Åseda 13 595SEK 

PRO Nottebäck 10 702SEK 

Lenhovda Herråkra SPF  3 167SEK 

SPF Åseda-Nottebäck 5 733SEK 

  

Sammanfattning av ärendet 

Varje år delar Uppvidinge kommun ut föreningsbidrag till olika föreningar. 

Budgeten för verksamhetsåret 2018 uppgår till 87 000 kronor. 

Ansökningsperioden tog slut den 30 april och det har inkommit åtta 

ansökningar om föreningsbidrag till Kultur- och fritidsavdelningen. 

Socialnämnden antog den 11 maj 2017 riktlinjer för föreningsbidrag. I 

riktlinjerna framgår att ”föreningar som har kommunmedborgare över 65 år 

som främsta målgrupp för föreningens verksamhet och där det frivilliga 

arbetet är ett viktigt inslag” är villkoret för att bevilja bidrag till föreningen. 

Bidraget storlek begränsas också i riktlinjerna till 0,12 % av prisbasbeloppet.  

År 2018 är summan 54,60 kronor per medlem i föreningen som 

kommunstyrelsen kan föreslå beviljas till respektive förening. 
 
 

Förening Sökt belopp Antal medlemmar Förslag till beslut 
PRO Älghult 10 800 198 10 811 

PRO Lenhovda  283 15 452 

PRO Åseda  249 13 595 

PRO Nottebäck 10 000 196 10 702 

SPF Lenhovda, 
Herråkra 

 
 

 
58 

 
3 167 

SPF Åseda, 
Nottebäck 

 
 

 
105 

 
5 733 

 

TOTALT: 59 460SEK 
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Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för föreningsbidrag till pensionärsföreningar   

Beslutsunderlag 

Ansökningshandlingar  

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen   

 

 

 

 

Förvaltningschef   Avdelningschef 

Anna Lidholm   Per Gjörloff 
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Utbildning av nyvalda och omvalda politiker 

Personalavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avsätter 265 000 kr från medel för utvecklingssatsningar 

till utbildning för nyvalda och omvalda politiker  

Sammanfattning av ärendet 

I början av mandatperioden är det av stor vikt att nyvalda och omvalda 

politiker får kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald. 

Uppvidinge kommun avser därför att samla samtliga politiker, inklusive 

ersättare, till en utbildningsdag i början av 2019 med Jan Turvall som 

föreläsare. Utbildningen syftar till att ge de grundläggande kunskaper som 

krävs för att klara uppdraget som förtroendevald. Ur innehållet:  

 Kommunala kompetensen 

 Kommunal organisation 

 Kommunala befogenheter 

 Vilka regler gäller för förtroendevalda? 

 Sammanträdestekniska regler – vad gäller? 

 Protokollet – vad gäller för detta? 

 Vem ansvarar för sammanträdet och protokollet? 

 Uppgifter för nämnder och förvaltningar 

 Regler för ekonomi och revision 

 Rollfördelningen mellan tjänstemän och förtroendevalda – vem gör 

vad? 

 Regler för kommundirektörer och delegationsbeslut 

 Struktur 

 Nyheter i nya kommunallagen 

 Förslag som EJ genomförts 

 Styrelsens roll 

 Fullmäktiges roll 

 Delegation 

 Vad kan prövas? Av vem? I vilka instanser? Och när? 

 Offentlighet och sekretess – vad gäller?  

 Inkomna och upprättade handlingar – allmänna och/eller offentliga? 

 Vad är mitt ansvar som politiker? 

 Hur utövar jag mitt uppdrag och styr den verksamhet jag ansvarar 

för? 
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 Vilka är mina rättigheter och skyldigheter som politiker? 

 Krav på serviceskyldighet 

 Tydligare motivering av beslut 

 Snabbare underrättelse om beslut 

 Myndighetens utredningsansvar 

 Dröjsmålstalan – nytt institut 

 Rättelse – myndigheters möjligheter/skyldigheter att ompröva och 

ändra sina egna beslut 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för utbildning samt arvode inkl sociala avgifter till nyvalda och 

omvalda politiker är totalt ca 365 000 kronor. 100 000 kronor finns avsatt i 

budget för utbildning av politiker med anledning av valet 2018. 265 000 

kronor föreslås tas från medel för utvecklingssatsningar.   

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-23, personalchef 

  

Beslutet skickas till 

Personalchef 

Ekonomichef 

Kommunsekreterare   

 

 

 

Cecilia Bülow 

Personalchef 
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Kommunens revisorer  

 

  

Yttrande över revisionsrapport om kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen 

Kommunallagens 6 kapitel, 9§ fastställer att kommunstyrelsen ska i årliga 

beslut för varje sådant bolag som avses i 10 kap. 2§ pröva om den 

verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående år varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska 

den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen inte bedriver sin uppsiktsplikt 

utifrån vad som är stadgat i kommunallagen, kommunstyrelsens 

reglemente och bolagspolicy. Det finns ingen spårbarhet i 

kommunstyrelsens protokoll och beslutsunderlag över att bolagen har 

lämnat över handlingar enligt gällande bolagspolicy. 

 

Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att uppsiktsplikten inte 

har fullgjorts enligt kommunallagens 6 kapitel, 9§. 

 

Kommunstyrelsen kommer att vidtaga följande åtgärder: Granskningsintyg 

har begärts in från Uppmod AB, AB Uppvidingehus och Uppcom AB som 

ska visa om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Utifrån granskningsrapporterna kommer kommunstyrelsen årligen att 

sammanfatta sina iakttagelser av uppsikten över bolagen i beslut. Besluten 

skall överlämnas till kommunfullmäktige med i förekommande fall förslag 

till åtgärder. 

 

 

Åke Carlson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Enligt kommunallagen 6 kap ska kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens bolag. 

Från och med år 2013 har uppsiktsplikten förstärkts ytterligare avseende de kommunala 

bolagen. Detta innebär att kommunstyrelsen årligen ska pröva om den verksamhet som 

bedrivits av helägda kommunala bolag under föregående kalenderår har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet.   

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys uppmärksammat hur kommunstyrel-

sen bedriver sin uppsiktsplikt avseende kommunens bolag. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga-or 
Har kommunstyrelsen en ändamålsenlig uppsiktsplikt över kommunens bolag? 

1.3. Revisionskriterier 
 Kommunallagen 

 Kommunstyrelsens reglemente 

 Bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag 

1.4. Kontrollmål 
 Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig systematik 

 Uppsiktsplikten bedrivs enligt fastställd systematik 

 Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån sin uppsiktplikt över bolag 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avser kommunens bolag. 

1.6. Metod 
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Följande dokument ligger 

till grund för granskningen: 

 Kommunstyrelsens protokoll år 2017 och 2018 till och med april. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll år 2017 och 2018 till och med april 

 Kommunstyrelsens reglemente, kommunfullmäktige § 22 2011 

 Bolagsordning för UppMod AB, kommunfullmäktige § 44 2014 

 Bolagsordning för AB Uppvidingehus, kommunfullmäktige § 44 2014 

 Bolagsordning för UppCom AB, kommunfullmäktige § 44 2014 

 Särskilt ägardirektiv för UppMod AB, kommunfullmäktige § 44 2014 

 Särskilt ägardirektiv för AB Uppvidingehus, kommunfullmäktige § 70 2014 

 Bolagspolicy för Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige § 44 2014 
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Följande personer har intervjuats: 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

Ledamot kommunstyrelsen 

Ledamot kommunstyrelsen 

Ekonomichef 

VD AB Uppvidingehus 

Ordförande i AB Uppvidingehus 

VD UppCom AB 

Ordförande i UppCom AB 

 

Följande har återkopplat med eventuella synpunkter på rapporten, ekonomichefen och 

kommunstyrelsens vice ordförande.  
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Lagstiftning och kommunens styrdokument 
2.1.1. Kommunallagen om bolag 

I kommunallagens 10 kap stadgas följande om kommunala bolag: 

2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller lands-

tinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Med ett delägt kommunalt bolag av-

ses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller landstinget bestämmer till-

sammans med någon annan. 

 

3 § Om en kommun eller ett landsting med stöd av 1 § lämnar över skötseln av en kom-

munal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige  

 

1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 

3. Utse samtliga styrelseledamöter, 

4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 

fattas, 

5. Utse minst en lekmannarevisor, och 

6. Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privata utförare. 

 

2.1.2. Uppsiktsplikten enligt kommunallagen 

I kommunallagens 6 kap stadgas styrelsens uppgift 

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets an-

gelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämn-

ders verksamhet.  

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juri-

diska personer som avses i 10 kap. 2–6 §§ och sådana kommunalförbund som kommu-

nen eller landstinget är medlem i. 

9 § Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva 

om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna för-

slag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm#K10P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm#K10P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm#K10P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm#K10P2
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Kommunallagen är en ramlag och förarbetena ger inga tydliga anvisningar om innehållet i 

uppsiktsplikten. Detta innebär att det åligger respektive kommun att utforma uppsikts-

pliktens innehåll och hur den ska genomföras i praktiken. Kommunallagen betonar vikten 

av styrningen av den kommunala verksamheten oavsett juridisk form.  

Det ska således inte ha någon betydelse om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bo-

lagsform eller annan form.  Det förekommer ofta att det finns personunion mellan leda-

möter i kommunstyrelsen och bolagen men detta fråntar inte kommunstyrelsen skyldig-

heten att utöva uppsikt över bolagen.  

Av författningskommentarerna framgår att styrelsen har en särskild ställning i och med 

att den har en ledande och samordnande roll. Uppsikten är i praktiken begränsad till att 

lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i de fall det anses nödvändigt se till att full-

mäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. Kommunstyrelsen ska även ha 

uppsikt över den verksamhet som bedrivs i kommunala hel- och delägda företag. För att 

hantera denna uppgift utfärdas i praktiken ägardirektiv för de kommunala bolagen där 

kommunstyrelsens rätt till insyn skrivs in.  

Kommunstyrelsen har således sammanfattningsvis en skyldighet att utöva löpande upp-

sikt. Det åligger kommunstyrelsen att bestämma hur uppsiktsplikten ska formaliseras. 

2.2. Uppsiktsplikten i Uppvidinge kommuns styrdo-
kument 

2.2.1. Kommunstyrelsens reglemente 

I § 6 i kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

Fortlöpande följa verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efter-

levnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen. 

Tillvarata kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i. 

2.2.2. Bolagsordningar 

Uppvidinge har tre bolag, Uppmod AB (moderbolag), AB Uppvidingehus och UppCom 

AB. Samtliga bolagsordningar har samma struktur och rubriker. Respektive bolags verk-

samhetsföremål och ändamål med bolagets verksamhet beskrivs. 

I samtliga bolagsordningar framgår att ”bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Upp-

vidinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas”.  

Vidare framgår kommunstyrelsens inspektionsrätt. ”Kommunstyrelsen i Uppvidinge 

kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt in-

spektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej mö-

ter på grund av författningsreglerad sekretess”. 
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2.2.3. Ägardirektiv 

För samtliga bolag finns särskilda ägardirektiv. I dessa beskrivs: 

1. Syfte 

2. Vision och verksamhetsmål 

3. Ekonomiska krav 

4. Uppföljning 

2.2.4. Bolagspolicy för Uppvidinge kommun 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en bolagspolicy. Den innehåller följande delar: 

Inledning – ägaridé  

De kommunala bolagen är till för att bedriva kommunal verksamhet 

Moderbolagets styrelse har rollen som koncernstyrelse. Dokumentet ska tydlig-

göra vilka frågor som ankommer på koncernstyrelsen, såväl i relation gentemot 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, men även gentemot respektive bo-

lagsstyrelse. 

Om tveksamhet uppstår i frågor som berörs av denna policy ska kommunstyrel-

sen konsulteras. 

Definitioner 

Vad som reglerar bolagens verksamhet, bolagspolicy, bolagsordning, ägardirek-

tiv och eventuella avtal mellan kommunen och respektive bolag. 

Övergripande ledning 

Ledningsfunktioner 

Kommunstyrelsen ska för att främja effektivitet i kommunkoncernen se till att 

samordningen av verksamheten i bolagen och kommunen fungerar. 

Även frågor som ska avgöras i kommunfullmäktige beskrivs, bland annat ex-

emplifieras vad som är principiellt viktiga frågor. 

Avkastningskrav 

Koncernnyttan 

Ägardirektiv 

Policydokument 

Av ägaren – kommunfullmäktige och kommunstyrelsen – fattade policybeslut 

syftar att lägga fast koncerngemensamma värderingar och uppnå ett gemen-

samt agerande i hela kommunkoncernen. Dessa policybeslut ska därför följas av 

bolagen, antas av respektive årsstämmor och vara utgångspunkten för interna 

riktlinjer i de olika bolagen. 

Styrelsearbete 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt arbete. Om styrelsen kommer fram till att det 

finns brister ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren – 

kommunen. 



Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen 
 

Juni 2018      7 av 11 
Uppvidinge kommun 
PwC 

 

 

Information om bolagsstyrning och bolagets interna kontroll 

Bolagen ska årligen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. 

Denna ska innehålla intern kontroll, utvärdering av styrelsearbetet och vilka 

ärenden som lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande. 

Samordnad revision 

Personalfrågor 

Informationsskyldighet och löpande rapporter 

Bolagen ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. Bolagen 

ska till kommunstyrelsen snarast överlämna följande handlingar: 

 Protokoll från årsstämman 

 Bolagets årsredovisning 

 Granskningsrapport 

 Underlag för sammanställning av koncernredovisning enligt separat in-

struktion 

 Redovisning av bolagets verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållan-

den 

Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar för bolagens arbete med budget och års-

redovisning. Bolagen ska därmed följa kommunkoncernens process för verk-

samhets- och ekonomistyrning. 

 

2.3. Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig syste-
matik 

2.3.1. Iakttagelser 

Som beskrivs ovan så är det upp till kommunstyrelsen att formalisera hur uppsiktsplikten 

ska bedrivas. Utöver vad som stadgas i kommunstyrelsens reglemente, bolagsordningar, 

ägardirektiv och bolagspolicy har inte kommunstyrelsen formaliserat hur uppsiktsplikten 

ska bedrivas.  

Kommunstyrelsen har idag dialogmöten med nämnder och bolag vid två tillfällen per år. 

Vid dessa tillfällen ges en allmän beskrivning av bolagens verksamhet.  

Respektive bolags ordförande kallas till ordförandeträffar som kommunstyrelsens ordfö-

rande kallar till. Det förekommer också presidieträffar till vilka bolagens ordförande och 

vice ordförande kallas till. 

Ekonomikontoret kommunicerar med bolagen i samband med delårsrapport och årsredo-

visning för att upprätta den sammanställda redovisningen och texter till årsredovisning-

en. Rapporteringen som sker till hela kommunstyrelsen avseende bolagen är i samband 

med kommunstyrelsens behandling av delårsrapport och årsredovisning där bolagens 

ekonomi och verksamhet redovisas på ett likande sätt som för nämnderna.  
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Vi har inte i vår granskning funnit att kommunstyrelsen fattat något årligt beslut enligt 

kommunallagens 6 kap. § 9, där det stadgas att ” Styrelsen ska i årliga beslut för varje 

sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har 

bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen 

finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgär-

der”. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att uppsiktplikten inte är föremål för någon tydlig systematik, utöver det som 

sker i samband med upprättandet av delårsrapport och årsredovisning där bolagen ingår i 

den sammanställda redovisningen och verksamhetsberättelser samt de dialogmöten som 

äger rum.  

Både lagstiftning och reglemente uttrycker att det är kommunstyrelsen som ska ha en 

uppsikt över bolagen. Vi kan inte i vår granskning se att det bedrivs någon systematisk 

uppsikt över kommunens bolag.  

Något beslut enligt kommunallagen 10 kap § 9 har inte kommunstyrelsen fattat.   

2.4. Uppsiktsplikten bedrivs enligt fastställd syste-
matik 

2.4.1. Iakttagelser 

Enligt bolagspolicyn ska ett antal dokument snarast överlämnas till kommunstyrelsen. Vi 

har inte i vår granskning funnit att dessa dokument har anmälts eller redovisats för kom-

munstyrelsen, förutom att delar ingår i samband med upprättandet av kommunens de-

lårsrapport och årsredovisning. 

I samband med dialogmötena sker redovisningen utifrån generella utgångspunkter. 

Enligt bolagspolicyn ska styrelsen upprätta en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor. 

Vi har i vår granskning inte funnit att kommunstyrelsen behandlat någon sådan rapport.  

De kommunala bolagen ska följa de regler som kommunfullmäktige beslutat om avseende 

intern kontroll. För år 2017 har bolagen inkommit med sin granskningsrapport till kom-

munstyrelsen. Dessa behandlades i kommunstyrelsen, § 38 2018. 

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte bedriver sin uppsiktsplikt utifrån vad som är stad-

gas i kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente och bolagspolicy. Det finns ingen 

spårbarhet i kommunstyrelsens protokoll och beslutsunderlag över att bolagen lämnat 

över handlingar enligt gällande bolagspolicy. 

Vi noterar att någon avstämning av efterlevnaden av bolagsordning, särskilda ägardirektiv 

eller bolagspolicyn inte sker. Den särskilda bolagsstyrningsrapport som respektive sty-

relse ska upprätta bör redovisas för kommunstyrelsen och vara en del i det underlag som 

styrelsen behöver för att kunna bedöma om bolaget bedrivit sin verksamhet enligt kom-

munallagens 10 kap § 9. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm#K10P2
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Reglerna för intern kontroll efterlevs på ett systematiskt sätt. 

2.5. Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån sin 
uppsiktplikt över bolag 

2.5.1. Iakttagelser 

Vi har inte i vår granskning funnit att kommunstyrelsen vidtagit några åtgärder utifrån 

den uppsikt de haft gentemot bolagen.  

2.5.2. Bedömning 

Vi kan inte bedöma kontrollmålet då vi i vår granskning inte funnit att kommunstyrelsen 

vidtagit några åtgärder med anledning av sin uppsiktplikt. 
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3. Bedömningar 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppsiktsplikt över kommu-

nens bolag. Vi grundar vår bedömning på kommunstyrelsen som helhet inte har någon 

systematik i hur uppsiktsplikten ska bedrivas. Vidare har styrelsen inte fattat något årligt 

beslut enligt kommunallagens 10 kap § 9, där stadgas att ” Styrelsen ska i årliga beslut för 

varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget 

har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kom-

munala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om sty-

relsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 

åtgärder”. 

Det finns delar i kommunstyrelsens arbete som är en del i uppsiktsplikten. Men arbetet 

behöver stärkas och systematiseras. I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ligger att säker-

ställa att bolagens verksamhet bedrivs enligt de beslut och riktlinjer som kommunfull-

mäktige lagt fast. Vidare behöver spårbarheten i kommunstyrelsens uppföljning av bola-

gen öka. Idag är det en begränsad spårbarhet i kommunstyrelsens handlingar och proto-

koll. Det är endast i samband med kommunstyrelsens behandling av delårsrapport och 

årsredovisning som det finns en spårbarhet i styrelsens uppsikt över bolagens verksam-

het. 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Uppsiktsplikten är föremål för en 

tydlig systematik 

 

Ej uppfyllt  

Vi bedömer att uppsiktplikten inte är föremål 

för någon tydlig systematik, utöver det som 

sker i samband med upprättandet av delårs-

rapport och årsredovisning där bolagen ingår i 

den sammanställda redovisningen och verk-

samhetsberättelser samt de dialogmöten som 

äger rum.  

Både lagstiftning och reglemente uttrycker att 

det är kommunstyrelsen som ska ha en uppsikt 

över bolagen. Vi kan inte i vår granskning se 

att det bedrivs någon systematisk uppsikt över 

kommunens bolag.  

Något beslut enligt kommunallagen 10 kap § 9 

har inte kommunstyrelsen fattat.   

 

Uppsiktsplikten bedrivs enligt 

fastställd systematik 

Ej uppfyllt  

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte bedriver 

sin uppsiktsplikt utifrån vad som är stadgas i 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm#K10P2
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 kommunallagen, kommunstyrelsens regle-

mente och bolagspolicy. Det finns ingen spår-

barhet i kommunstyrelsens protokoll och be-

slutsunderlag över att bolagen lämnat över 

handlingar enligt gällande bolagspolicy. 

Vi noterar att någon avstämning av efterlevna-

den av bolagsordning, särskilda ägardirektiv 

eller bolagspolicyn inte sker. Den särskilda 

bolagsstyrningsrapport som respektive styrelse 

ska upprätta bör redovisas för kommunstyrel-

sen och vara en del i det underlag som styrel-

sen behöver för att kunna bedöma om bolaget 

bedrivit sin verksamhet enligt kommunalla-

gens 10 kap § 9. 

Kommunstyrelsen vidtar åtgärder 

utifrån sin uppsiktplikt över bo-

lag 

Ej bedömt 

Vi kan inte bedöma kontrollmålet då vi i vår 

granskning inte funnit att kommunstyrelsen 

vidtagit några åtgärder med anledning av sin 

uppsiktplikt. 

3.2. Rekommendationer 
 Dokumentera hur uppsiktsplikten ska genomföras i praktiken, exempelvis via ett års-

hjul när olika aktiviteter ska genomföras mellan kommunstyrelsen och bolag.  

 Spårbarheten i kommunstyrelsens protokoll behöver öka vad avser hur kommunsty-

relsen bedrivit sin uppsiktsplikt. 

 Säkerställ att hela kommunstyrelsen ges den information som krävs för att de ska 

kunna känna att de fullgjort sitt uppdrag avseende uppsiktsplikten gentemot de kom-

munala bolagen. 

 Kommunstyrelsen fattar beslut enligt kommunallagens 10 kap § 9 där kommunstyrel-

sen uttalar sig om huruvida bolagen bedrivet verksamheten enligt de fastställda kom-

munala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 I samband med dialogmöten bör redovisningen från bolagens sida ske utifrån de upp-

drag som kommunfullmäktige har gett respektive bolag. 

 Vi rekommenderar att bolagens styrelseprotokoll anmäls till hela kommunstyrelsen. 

Eventuell sekretessprövning får ske i särskild ordning.  

2018-06-18   

   

Pär Sturesson 

Uppdragsledare/projektledare 
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Motion om att införa fastighetsnära insamlingssystem 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besvara motionen med 

hänvisning till vad som redovisas nedan.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 13 april 2018 lämnade Patrik Davidsson (C) in en motion om 

fastighetsnära insamlingssystem. I denna föreslår han att kommunstyrelsen 

ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa 

ett fastighetsnära insamlingssystem.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-24, § 44, att 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Tekniska utskottet beslutade vid sitt sammanträde 2018-0925, § 20, att 

utreda bildandet av en gemensam organisation inom kommunal 

avfallshantering mellan Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. 

Kommunstyrelsen har utsett Niklas Jonsson (S) och Patrik Davidsson (C) att 

företräda Uppvidinge kommun i den politiska styrgruppen.  

Syftet med utredningsuppdraget är att utreda förutsättningarna för en 

gemensam organisation för en hållbar avfallshantering i de samverkande 

kommunerna och dess hushåll och verksamheter. Utredningen kommer att 

genomföras under perioden oktober 2018 - april 2019.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att motionärens förslag omhändertas 

inom ramen för den pågående utredningen om samverkan inom kommunal 

avfallshantering.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet genererar inga ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-26 

Motion från Patrik Davidsson (C) 2018-04-13  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Patrik Davidsson   
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Sammanfattning 

Detta PM sammanfattar PM Gemensam organisation inom Avfall, 2018-04-03 som redogör för 

underlag för ställningstaganden om bildande av gemensam organisation inom avfall mellan Vetlanda, 

Sävsjö, Aneby och Uppvidinge.  

Samverkan inom VESUAT + Nässjö har och är nyttigt men det krävs en utveckling för att säkerställa 

kompetensförsörjning, avfallsförebyggande och framtida infrastruktur inom avfallshantering. Detta 

PM anger förutsättningar till detta mellan Aneby, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge. 

Samtliga kommuner har i stort sett en väl fungerande avfallsverksamhet baserat på optisk sortering 

av mat- och restavfall och i övrigt traditionell hantering av förpackningar och tidningar samt 

grovavfall och farligt avfall. Det avfallsförebyggande arbetet behöver sannolikt, liksom i många 

kommuner, stärkas framöver. Kunderna är mestadels nöjda även om det finns utmaningar i service 

kring grovavfall och farligt avfall i Sävsjö och Uppvidinge. FTI:s återvinningsstationer är ett problem 

avseende städning och tömning av behållare och det påverkar sannolikt övrig avfallshantering 

negativt.  

Inom EU och Sverige finns en ökande ambition att förebygga avfall och för detta krävs resurser och 

handlingskraft. Detta är ett viktigt utvecklingsområde, där ex andra kommuner i Sverige går samman 

om avfallsförebyggande tjänster som är delfinansierade mellan kommuner och dess avfallsenheter. 

Regeringen har nu föreslagit att år 2025 ska fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar 

vara huvudregel med 60 % uppnått år 2021. Remiss pågår inför eventuellt beslut om förordning. 

Många kommuner i Sverige har eller kommer införa fastighetsnära insamling oavsett ex 

kommunerna inom SÅM (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo), June Avfall & Miljö (Jönköping, 

Habo och Mullsjö) och Södra Småland Avfall & Miljö (Växjö, Markaryd, Lessebo, Tingsryd och 

Älmhult).  

Även matavfallets insamling och omhändertagande är en viktig regional fråga att hantera. 

Matavfallet är en central del i insamlingssystemet och dess avsättning är en del i att se matavfallet 

som en resurs som kan vara viktig i den regionala cirkulära ekonomin där pedagogisk koppling till 

hushåll, samutnyttjande av anläggningar och självförsörjning av biogödsel och drivmedel är viktiga 

beståndsdelar. Här krävs samordning mellan många olika aktörer och starka avfallsparter är 

gynnsamt.  

Det har också öppnats bättre möjligheter att samverkan mellan kommuner och avfallsverksamheter 

via avtal, ex via Hamburgsundantaget som intogs i LOU 2017-01-01 och uppdatering av 

kommunallagen som väntas träda i kraft 2018-07-01. Det öppnar möjligheter att samordna 

kompetens och infrastruktur under vissa förutsättningar. 

Sammantaget bedöms det finnas förutsättningar att bilda gemensam organisation mellan Aneby, 

Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge. Detta bygger på att samsyn finns inom den framtida inriktningen 

med utveckling av avfallssystem och omhändertagande av avfall. Det finns några saker som bör 

diskuteras mellan parterna, främst  

• Hur tänker kommunerna med den framtida avfallshanteringen 

• Hur kan en eventuell gemensam organisation utformas för att hantera möjligheter och risker 

på bästa sätt, ex för att hantera lokala konsekvenser (främst i Aneby) 

• Närliggande samverkansorganisationer (SÅM, June Avfall & Miljö, KSRR, Södra Småland Avfall 

& Miljö) 
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• Hur drivs frågan vidare 

Det bör dock särskilt noteras att avtalssamverkan, även om den är administrativt och juridiskt ordnad 

på ett bra sätt, har mycket svårt att uppnå samma fördelar (effektivitet, utveckling) som en 

gemensam organisation som är styrd och dimensionerad för att uppnå gemensamma mål. 

Bakgrund 

Lagar och myndighetskrav 

Avfallshanteringen styrs till stor del av EU:s ramlagstiftning, nationell miljölagstiftning och nationella 

miljömål.  

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det 

hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande 

renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av 

avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.   

Såväl renhållningsordning som avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige. Avfallsplanen ska bland 

annat ange kommunens mål med avfallshanteringen i syfte att uppnå EU:s avfallsdirektiv och de 

nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. 

Juridiska förutsättningar 

Aktiebolag 

Aktiebolag styrs av aktiebolagslagen och bolagets huvudsakliga syfte styrs upp av en bolagsordning. 

I bolag med flera parter inblandade upprättas normalt ett aktieägaravtal som reglerar parternas 

inbördes förhållanden och ett ägardirektiv som anger de mål och riktlinjer som bolaget ska verka 

utifrån.  

Kommunerna ger bolaget uppdrag att ombesörja kommunernas avfallsverksamhet. 

Kommunalt ägda bolag är alltid en del av kommunernas verksamhet och bolagets verksamhet ska 

vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler med beaktande av de 

kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna.  

Uppgifter i bolag behöver inte vara densamma, så länge dem är kompetensenliga. 

Kommunsamverkande bolag ägs normalt utifrån kommunstorlek med vissa intervall, ex ägarnivåer. I 

bolag där det inte bedöms uppstå vinster eller förluster (taxefinansierat) kan ibland lika ägande 

tillämpas.  

Kommunalförbund 

Kommunalförbund styrs av kommunallagen och dess regler om kommunalförbund. En 

förbundsordning upprättas som styr förbundets verksamhet, den ska vara antagen av 

medlemskommunernas fullmäktige. Förbundet bildas när fullmäktige beslutat därom.  

Normalt övertar kommunalförbundet kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken, 

även om det går att tilldela förbundet olika uppgifter så länge dem är kompetensenliga. 

Förbundet ska i lämplig omfattning samordnas med kommunernas verksamheter och verksamheten 

ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler med beaktande av de 

kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna. 
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Befintliga kommunalförbund har gemensam ekonomi med gemensam taxa. Detta kvarstår även efter 

dom som anger att kommunfullmäktige i kommun måste besluta om normgivande beslut såsom 

avfallstaxa. Detta kan också tolkas som att särredovisning ska tillämpas. Befintliga förbund har 

fortfarande kvar gemensam ekonomi och taxa, däremot överlåter de formellt till kommunernas 

fullmäktige att besluta om den gemensamma taxan.  

Kommunallagen 

Proposition på ny Kommunallag, som föreslås träda ikraft 1 juli 2018, finns framme.  

Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen 

som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan. Genom 

avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan 

kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och extern 

delegering är ett viktigt led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta dagens 

och framtida utmaningar. 

De viktigaste syftena är; 

• Kommuner ska få en generell möjlighet att träffa avtal om att dess uppgifter ska utföras av 
en annan kommun.  

• Kommuner ska kunna uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på 
kommunens vägnar. Sådan delegation omfattas av samma regler som gäller för anställda i 
den egna kommunen. 

• Att det i kommunallagen ska förtydligas att styrelsen ska utöva uppsikt över och rapportera 
till fullmäktige vilken avtalssamverkan kommunen ingår i. 

• Styrelsen ska utöva uppsikt över och rapportera till fullmäktige vilken avtalssamverkan 
kommunen ingår i. 

Utmaningar och utveckling 

Samverkan 

Av Sveriges 290 kommuner är för närvarande ca 118 organiserade i egen förvaltning och 54 i egna 

bolag (inom kommun). Resterande 118 kommuner är organiserade i samverkansform (>40 %) och 

denna trend ökar för varje år.  Det finns också ett antal egna förvaltningar som ingår i gemensamma 

avfallsbolag avseende drift, ex SÖRAB.  

I figur 1 och 2 framgår samverkansformer och dess fördelning enligt följande följande (ca); 

• 8 i gemensam nämnd 

• 46 i kommunalförbund 

• 64 i samägda bolag  

Växjö, Lessebo, Markaryd, Tingsryd och Älmhult har beslutat att bilda ett gemensamt avfallsbolag, 

med start 2018-01-01. Kommunerna som ingår i bolaget avses utveckla fastighetsnära insamling via 

flerfackssystem. Viktiga motiv är kompetensförsörjning, bättre miljö och säkerställande av substrat 

till Växjö biogasanläggning.  

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har bildat kommunalförbund, Samverkan Återvinning Miljö 

(SÅM) med verksamhetsstart 2018-01-01. Medlemskommunerna avses införa FNI via flerfackssystem 
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(Vaggeryd ska besluta om system 2018). Säte är i Skillingaryd. Det kan finnas förutsättningar att ingå i 

SÅM, även med olika insamlingssystem.  

Jönköping, Habo och Mullsjö har beslutat bilda gemensamt avfallsbolag, June Avfall och Miljö AB 

med verksamhetsstart 2018-01-01. Habo och Mullsjö avser att införa samma system som Jönköping, 

FNI via flerfackssystem. Att ingå i bolaget kräver system flerfack. Dock finns förutsättningar att 

samverka kring matavfall, biogas och avsättning kommunikation.  

Det finns potential i samverkan kring matavfall, transporter, kommunikation och upphandlingar 

mellan alla dessa parter och övriga kommuner, vilket också inletts genom samverkan Småland.  

 

 

Figur 1. Karta avfallsorganisationer Småland 2017 

 

Avfallsförebyggande 

Grundläggande för avfallshanteringen är att största möjliga miljö- och samhällsnytta ska eftersträvas 

i alla steg. Man kan förväntas sig, från såväl EU som nationellt, att styrmedel införs för att uppnå 

målen och lyfta avfallshanteringen högre upp i den så kallade avfallstrappan, se nedan. 

Avfallshanteringen fokuserar allt mer på att förebygga att avfall uppkommer och ökad 

återanvändning. Detta kräver helt andra typer av arbetssätt för kommunerna med mer inriktning på 

kommunikation, attityder och beteende. Avfall som inte uppkommer innebär att kostnaden inte 

uppstår är viktigt i sammanhanget. Här finns fler aktörer än avfallsorganisationen som måste 

samarbeta.  

Förpackningar och tidningar 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har idag ansvaret för att samla in tidningar och 

förpackningar för återvinning.  

Mängden förpackningar och returpapper som läggs i soppåsen är hög och soppåsen för en villaägare i 

Kommunerna Aneby, Vetlanda, Sävjsö och Uppvidinge bestod i genomsnitt av 51-55 % förpackningar 

och tidningar vid senaste plockanalysen (2016).  
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Regeringen har i mars 2018 skickat ut en promemoria på remiss där mer fastighetsnära insamling av 

förpackningar och tidningar är målsättningen. Förslaget syftar till att det ska vara lätt att göra rätt 

och förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel och att producenterna får fullt 

betalningsansvar genom tillståndspliktiga insamlingssystem. Under ett sådant system får 

kommunerna samla in förpackningsavfall och returpapper endast om de har avtal med det 

tillståndspliktiga systemet. 

I promemorian anges bland annat att från och med den 1 april 2025 ska insamlingssystemen 

transportera bort returpapper och hushållens förpackningsavfall av de vanligast förekommande 

materialen (papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall) från alla bostadsfastigheter. För 

att ge aktörerna tid att bygga ut systemet och höja servicegraden så kommer kraven på servicenivå 

gällande borttransport från bostadsfastigheter från den 1 januari 2021 fram till den 1 april 2025 att 

gälla minst sextio procent av alla bostadsfastigheter. 

Gemensam organisation Vetlanda, Sävsjö, Aneby och Uppvidinge 

Demografi 

Avståndet mellan kommunerna bedöms främst vara relevant kopplat till pendlingsresor för personal 

(sannolikt till Vetlanda), kundtjänst, gemensam service återvinningscentraler, insamling av mat- och 

restavfall (och ev förpackningar och tidningar framledes) och omlastning för transport till 

slutbehandling av hushållsavfall.  

Kundtjänst är alltmer sällan kopplat till fysiska besök och mer och mer inriktad mot telefon, web 

platser eller sociala medier. Däremot har lokalkännedom en viktig funktion men med dagens system 

med koordinater och GPS funktioner kopplat till insamling och kundtjänst bedöms detta vara ett 

mindre problem.  

Gemensam service återvinningscentraler, såsom Vetlanda och Sävsjö har, begränsas dock och det 

sannolika är att såväl Uppvidinge som Aneby måste ha kvar sina återvinningscentraler. Detta är det 

normala vid alla samägda bolag och förbund. 

Ägarförhållanden och styrning 

Avfallsverksamheten i Vetlanda och Sävsjö ingår i Njudung som även innefattar vatten och avlopp, 

fjärrvärme, elhandel, elnät och fiber. Att bryta ut avfall bedöms vara mindre betydande för Njudung.  

I Aneby är avfall i kommunalt bolag tillsammans med vatten och avlopp samt fjärrvärme. 

Konsekvensen kan vara betydande för detta bolag kopplat till mindre fördelningsgrund för lokaler 

och gemensam administration. Dessutom har bolaget gemensamt verksamhetssystem.  

I Uppvidinge är avfall i kommunledningsförvaltning under en teknisk avdelning och konsekvenserna 

bedöms vara av mindre omfattning om avfall lyfts ut.  

Organisation och verksamhet 

Ett gemensamt bolag/förbund skulle med nuvarande förhållanden omfatta ca 16 tjänster avseende 

hushållsavfallet med en omsättning på ca 50 mkr. Till detta har Vetlanda 11 st som arbetar med 

verksamhetsavfall/förorenad mark.  

Aneby och Uppvidinge har mycket begränsade resurser för att utveckla verksamheten och 

sårbarheten är stor kopplad till vissa tjänster. Vetlanda och Sävsjö har bättre förutsättningar men 

även där är utmaningarna likartade.  
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Sett till de utmaningar som finns, se kapitel ”Utmaningar och utveckling”, är detta en av de mest 

betydande faktorerna i bedömningar om samverkan.  

Gemensam organisation medför också ökade förutsättningar till egen regi insamling, även om Aneby 

har en geografisk åtskillnad som försvårar.  

För att möta de framtida behoven med mer avfallsförebyggande arbete, mer fastighetsnära 

insamling av förpackningar och tidningar, bättre källsortering och ett bättre helhetsgrepp på 

matavfall som resurs krävs kompetens och resurser, ex inom planering/utredning, projektledning och 

kommunikation. Med en gemensam organisation ökar förutsättningarna till detta genom att fler 

personer kan arbeta inom avfall, det blir lättare att rekrytera då man får kollegor och det finns 

utvecklingsmöjligheter inom organisationen och dessutom minskar sårbarhet vid sjukdom, semester 

och då personal slutar.   

Kunderna kan påverkas positivt av en gemensam organisation om den förmår höja service som en 

följd av ökad kompetens och resurser att utveckla avfallsverksamheten. Det avser främst bättre 

förutsättningar att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar och 

kommunikation där delade resurser kan ge bättre förutsättningar.  

Effektivitet 

Vetlanda och Sävsjö har redan gemensam organisation (Njudung) och Aneby och Uppvidinge är två 

mindre kommuner så de ekonomiska resurserna ökar inte markant med en gemensam organisation.  

Effektiviteten är beroende av att viss administration kan samordnas, ex med Njudung (naturligtvis 

med bra villkor), såsom IT, ekonomi och HR.  

Fördelarna med gemensamma inköp är i princip som idag, där en hel del redan samordnas.  

Generella synergier bör kunna utvecklas i det skede införande av fastighetsnära insamling av 

förpackningar och tidningar införs, ex kopplat till insamling, omlastning, transport och avlämning av 

förpackningarna och tidningarna.  

Sammantaget är dock effektivitet inte drivkraften vid eventuellt bildande av gemensam organisation 

mellan berörda parter, utan det handlar mer om att skapa möjligheter att utveckla 

avfallsverksamheten med bibehållen effektivitet (avgifter är redan låga och kommer sannolikt att 

höjas i takt med utvecklingen oavsett gemensam organisation).  
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Uppdrag om motion om genomlysning av den 
kommunala organisationen 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma med förslag till beslut senast i juni 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Bjarne Svensson (S) lämnade in en den 13 november 2017 om genomlysning 

av den kommunala organisationen. 

I motionen föreslår Bjarne: 

 ”Att en inventering görs av befintlig organisation inom samtliga 

verksamhetsområden. 

 Att en analys av ovanstående görs i syfte att optimera den 

sammanvägda kommunala verksamheten och lägga fram förslag på 

eventuella justeringar.  

 Att ovanstående genomförs med Delaktighet som ledord. ”  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2017, § 134, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-01-26 

Motion om genomlysning av den kommunala organisationen, 2017-11-13  

Beslutet skickas till 

Kommunchefen   

 

 

Kommunsekreterare 

Christoffer Mowide 
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§ 134 Dnr 2017-000403  

Anmälan av motion om genomlysning av den 
kommunala organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Bjarne Svensson (S) lämnade in en den 13 november 2017 om genomlysning 
av den kommunala organisationen. 

I motionen föreslår Bjarne: 

 ”Att en inventering görs av befintlig organisation inom samtliga 
verksamhetsområden. 

 Att en analys av ovanstående görs i syfte att optimera den 
sammanvägda kommunala verksamheten och lägga fram förslag på 
eventuella justeringar. 

 Att ovanstående genomförs med Delaktighet som ledord. ”  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige överlämnar 
motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Motion om genomlysning av den kommunala organisationen, 2017‐11‐13 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 

september, 29 oktober, 26 november, 17 december 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen 

12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 15 

oktober, 12 november, 3 december 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

29 januari, 26 februari, 26 mars, 16 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 1 oktober, 

29 oktober, 19 november 

Kommunstyrelsens personalutskott 

24 januari, 21 mars, 22 maj, 26 september, 5 december 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

5 februari, 23 april, 18 juni, 27 augusti, 26 november 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

26 februari, 23 april, 24 september, 26 november 



Kommunledningsförvaltningen · Kansli 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-470 29  

mikael.daxberg@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska fastställa sammanträdesplan 

för 2019. 

Beslutet skickas till 

Nämnderna 

 

Mikael Daxberg     

kommunsekreterare   
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Kommunalt partistöd för år 2019 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande belopp i partistöd betalas ut: 

Sverigedemokraterna 97 143 kr 

Vänsterpartiet 32 857 kr 

Socialdemokraterna 161 429 kr 

Moderaterna  58 571 kr 

Landsbygspartiet 32 857 kr 

Centerpartiet  97 143 kr 

Miljöpartiet  19 107 kr 

 

Partistöd betalas inte ut till Kristdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalt partistöd får varje år delas ut av kommunfullmäktige enligt 

kommunallagen. Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun beslutade om 

regler för kommunalt partistöd den 26 augusti 2014. Enligt reglerna är de 

partier som är representerade i kommunfullmäktige berättigade till stöd 

under förutsättningen att respektive parti lämnar in en redovisning om vad 

partistödet använts till samt ett granskningsintyg som intygar att 

redovisningen stämmer. 

 

Redovisningen som skulle lämnas in senast den 30 juni 2018 gällde vad 

partistödet för år 2017 använts till. Nedanstående partier är berättigade till 

kommunalt partistöd i Uppvidinge kommun enligt reglerna för kommunalt 

partistöd: 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

Socialdemokraterna 

Moderaterna 

Landsbygspartiet oberoende 

Centerpartiet 

Kristdemokraterna 
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Kristdemokraterna uppfyller kravet för representation i kommunfullmäktige 

men har inte lämnat in redovisning av partistöd eller granskningsintyg och är 

därför inte berättigade kommunalt partistöd för år 2019.  

 

Vid uträkning av partistödet har den aktuella budgetsumman om 500 000 

kronor använts som referenspunkt. Eftersom sju partier finns representerade i 

kommunfullmäktige blir det 7 143 kronor i grundstöd. Det finns 35 mandat i 

kommunfullmäktige och mandatstödet blir därför 12 857 kronor per mandat.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 att inte betala ut partistöd till 

Miljöpartiet pga att redovisning inte lämnats in. Reglerna för partistöd 

medger att medel kan betalas ut nästkommande år om redovisning lämnats 

in. Miljöpartiet har lämnat in ansökan för verksamhetsåret 2016.  

Beslutsunderlag 

Beräkning partistöd 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 

Mikael Daxberg    

kommunsekreterare     



Partistöd 2019

10% av 500000

50 000 delas på 7 Per mandat Totalt Mandat Fri Pg Bg

M 7 143          51 429        58 571      4 1222 56029457

S 7 143          154 286      161 429    12 1224 9384991

LBPO 7 143          25 714        32 857      2 1229 5587704

C 7 143          90 000        97 143      7 1221 5173-0620

V 7 143          25 714        32 857      2 1225 5009-9670

KD 7 143          12 857        20 000      1 1226 8169 5732809099

SD 7 143          90 000        97 143      7 1228 8169-5 943634597-0

MP -              -              -             0 1227 9024 3426358

Summa 50 001        450 000      500 001    35

Kontering

500 000      Ansvar 11

50 000 -       Slag 45351 OBS Periodisera kostnad på tolv månader! 

450 000      Verksamhet 122

Fri Se respektive.

Attest:



(Kontot som gäller)
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Annullering av avsiktsförklaring Höglandets 
Räddningstjänstförbund samt ansökan om återinträde i 
Höglandets Räddningstjänstförbund 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

----------- 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-10-30,§ 120, att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen, med uppdraget att: 

1. Utreda vilken kostnadsminskning, jämfört med dagens nivå, det skulle 

bli för Uppvidinge kommun, vilket troligen måste göras i en ny 

förbundsordning. 

2. Utreda vilken utfästelse de två övriga kommunerna kan göra.        

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-30 inkom en 

undertecknad ansvarsförbindelse från de två övriga medlemskommunerna 

i Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) Tingsryd och Lessebo. I 

ansvarsförbindelsen förpliktigar sig Tingsryd och Lessebo med bindande 

verkan en förändrad kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna som 

motsvarar max 200 000 kronor i ökade kostnader för vardera Tingsryd och 

Lessebo, bilaga.  

Ansvarsförbindelsen är villkorad av att denna kostnadsfördelning ligger 

fast under de två närmaste mandatperioderna.  

 

För Uppvidinge kommuns del innebär ansvarsförbindelserna en 

motsvarande årlig kostnadsminskning om max 400 000 kronor under 8 år.    

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet genererar en årlig kostnadsminskning om max 400 000 kronor för 

medlemsskapet i RÖK under 8 år.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-05 

Ansvarsförbindelse från Tingsryd och Lessebo som inkom 2018-10-30  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-11-05 
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Ekonomichef Silja Saleva 

Personalchef Cecilia Bülow  

 

 

Samhällsservicechef 

Anna Liedholm 
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§ 120 Dnr 2018-000177  

Annullering av avsiktsförklaring Höglandets 
Räddningstjänstförbund samt ansökan om återinträde i 
Räddningstjänsten östra Kronoberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ska: 

1. Utreda vilken kostnadsminskning, jämfört med dagens nivå, det skulle 

bli för Uppvidinge kommun, vilket troligen måste göras i en ny 

förbundsordning. 

2. Utreda vilken utfästelse de två övriga kommunerna kan göra.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-26, § 73 att anta en avsiktsförklaring 

att söka medlemskap i Höglandets räddningstjänstförbund, HRF. 

Uppvidinge kommun har även beslutat att träda ur medlemskapet i 

Räddningstjänsten östra Kronoberg.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) med instämmande av Åke Axelsson (S), Mikaela Gross 

(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag:  

1. att upphäva beslutet om utträde ur Räddningstjänsten östra Kronoberg 

samt att  

2. återta beslutet om avsiktsförklaring mot Höglandets 

räddningstjänstförbund 

Patrik Davidsson (C) med instämmande av Anders Ljungkvist (SD), Kent 

Helgesson (LBO), Christina Lindqvist (KD), Ingemar Hugosson (C), Ingrid 

Hugosson (C), Mattias Karlsson (SD) yrkar på återremittering. 

Kommunstyrelsen ska: 

1. Utreda vilken kostnadsminskning, jämfört med dagens nivå, det skulle 

bli för Uppvidinge kommun, vilket troligen måste göras i en ny 

förbundsordning. 

2. Utreda vilken utfästelse de två övriga kommunerna kan göra.  

Beslutsgång 

Proposition 
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Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras under 

sammanträdet eller återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet 

ska avgöras under sammanträdet. 

Votering begärs 

Ordföranden fastställer följande voteringsproposition: JA för att ärendet 

avgörs under sammanträdet. NEJ för att ärendet återremitteras. 

JA: Mikael Thelander (M), Anders Käll (M), Margareta Schlee (M), Carl 

Krekola (M), Niklas Jonsson (S), Bodil Fager Bergqvist (S), Peter Danielsson 

(S), Marie Hammarström (S), Susanne Karlsson (S), Jan Wernström (S), 

Ingela Holgersson (S), Jim Johansson (S), Åke Axelsson (S), Lars-Eric 

Hammarström (S), Peter Ekman (S), Mikaela Gross (V), Matthias Sjöberg 

(V), Peter Skog Lindman (S) 

NEJ: Patrik Davidsson (C), Ingrid Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C), 

Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Ingemar Hugosson (C), Magnus 

Gustafsson (C), Christina Lindqvist (KD), Mattias Karlsson (SD), Simon 

Bring (SD), Rickard Revelj (SD), Anders Ljungkvist (SD), Kerstin Ljungkvist 

(SD), Per Danhall (SD), Robert Fredriksson (SD), Kent Helgesson (LBO), 

Lennart Lundahl (LBO)  

Omröstningsresultat 

JA: 18 st röster. NEJ: 17 st röster. 

Kommunfullmäktige beslutar med en minoritetsåterremiss återremittera 

ärendet till kommunstyrelsen.        

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Förteckning över delegationsbeslut 

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Carina Lindau, handläggare abonnentfrågor tekniska avdelningen 

 

Vad? När? Delegation? 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

18017 

2018-07-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

18018 

2018-08-09 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

18019 

2018-09-05 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

18020 

2018-09-13 3.4 

 

2018-09-19 

  



 

 

 

 

 

 

Till kommunstyrelsen 13/11 

 

 

 

Meddelanden till kommunstyrelsen den 13 november  2018: 

1. Protokoll MBN 2018-09-27, § 120 

2. Delårsbokslut 2018, SN § 104 

3. Verksamhetsberättelse SN jan-aug 2018 

4. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning SN 

5. Internkontroll SN, protokoll § 116 

6. Handlingsplan intern kontroll SN protokoll § 117 

7. Protokoll Lönenämnden 181009 §18 

8. Protokoll Lönenämnden 181009 §17 

9. Protokoll kommunala pensionärsrådet 2018-09-25 

10. Beslut nätkoncession markkabel för Karskruv Nät AB, Energimarknadsinspektionen 

11. Information bredbandsutbyggnad Uppvidinge landsbygd 

12. Protokoll 2018-10-03 RÖK 

13. Nyhetsbrev nr 5, Kommunassurans 

14. Budget 2019 samt verksamhetsplan 2020-2021, protokoll 2018-10-25 § 132 MBN 

15. Månadsrapport januari-september 2018, protokoll 2018-10-25 § 131 MBN 

 

 


