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Sammanfattning 

 
Kommunen förväntas uppnå balanskravet 

Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun 

ett positivt resultat på drygt 28 miljoner 

kronor. Det motsvarar en budgetavvikelse på 

22 miljoner kronor, varav minus 12 miljoner 

kronor hänförs till nämnderna som vägs upp av 

positiv avvikelse för centrala medel med 33 

miljoner kronor.   Resultatet för motsvarande 

period år 2015 var 2 miljoner kronor. Prog-

nosen för år 2016 indikerar ett positivt 

helårsresultat på drygt 8 miljoner kronor, 

vilket är knappt 3 miljoner kronor sämre än 

budget. Nämnderna prognostiserar underskott 

(-31 mnkr) och gemensam finansiering över-

skott (+28 mnkr) vid årets slut. Jämfört med 

föregående uppföljning i juli har prognosen 

förbättrats med över 20 miljoner kronor, vilket 

framförallt är hänförbart till gemensam finan-

siering. De prognostiserade negativa budgetav-

vikelserna för nämnderna för året och förut-

sättningar i övrigt ställer krav på fortsatta 

prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska 

vara i balans. 

 

Nämnderna har fortsatta budgetavvikelser 

De större budgetavvikelserna finns inom 

utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 

samt nämnden för individ- och familjeomsorg. 

Inom utbildningsnämnden avser de största 

avvikelserna lokalkostnader inom förskolan 

och grundskolan. Beträffande omsorgs-

nämnden återfinns de större avvikelserna inom 

verksamhetområdena äldreomsorg och funk-

tionsstöd. Nämnden för individ- och 

familjeomsorg har framförallt högre kostnader 

än budgeterat för försörjningsstöd. Åtgärder 

behöver vidtas för att nå en ekonomi i balans, 

på såväl kort som lång sikt. 

 

Målen för god ekonomisk hushållning 

förväntas delvis uppfyllas 

Sammantaget är bedömningen efter åtta 

månader att kravet på god ekonomisk 

hushållning delvis kommer att uppfyllas för år 

2016.  Kommunstyrelsens arbete med att 

utveckla målstyrningen fortsätter. Största 

utmaningen framöver kvarstår som tidigare, 

det vill säga att stärka den ekonomiska 

ställningen för att möjliggöra fortsatt 

långsiktig hållbar utveckling inom samtliga 

målområden. 

 

De kommunala bolagen  

Bolagen och räddningstjänstförbundet redo-

visar efter åtta månader ett utfall som i stort är 

i nivå med motsvarande period 2015. Samtliga 

bolag har prognostiserat positiva resultat för 

2016 förutom Räddningstjänstförbundet.  

 

Stora utmaningar väntar 

Kommunen står inför stora utmaningar med en 

fortsatt obalans i vissa av nämndernas eko-

nomi för år 2016 tillsammans med ansträngda 

budgetförutsättningar inför 2017 med mycket 

begränsat utrymme för kostnadsökningar. 

Kommunkoncernens stora utmaning under de 

närmast kommande åren är att vidta åtgärder 

för att kunna möta såväl oförutsedda händelser 

som att skapa utrymme för behovet av en ökad 

offentlig konsumtion, exempelvis genomfö-

rande av större nödvändiga investeringar. 
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Förvaltningsberättelse 
Delårsrapporten för augusti delas in i två delar, en förvaltningsberättelse och en del för de finansiella 
rapporterna. Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av kommunens förväntade utveckling, 
god ekonomisk hushållning, helårsprognos, resultat för perioden, placerade pensionsmedel, inve-
steringar, medarbetare och miljöredovisning. Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska 
inriktningar och mål ingår i avsnittet om god ekonomisk hushållning. Den sammanställda redovis-
ningen (kommunkoncernen) redovisar utfall för årets första åtta månader. Helårsprognos redovisas 
för kommunen respektive för de olika bolagen var för sig 

 

Översiktlig finansiell analys 
 

Fortsatta krav på prioriteringar och 

budgetföljsamhet 
Alvesta kommun har en verksamhet med drygt 

1 500 anställda och en omsättning på cirka 1,3 

miljarder kronor. Kommunens ekonomi ska 

utvecklas så att dagens generation inte överför 

obalanserade kostnader eller skulder till 

kommande generationer. Ekonomin är en 

restriktion för verksamhetens omfattning på 

kort och lång sikt. Kommunen prognostiserar 

ett totalt positivt resultat för år 2016, men det 

är fortsatt negativa budgetavvikelser för vissa 

nämnder, dock en förbättring jämfört med år 

2015.  Den del av det statliga tillfälliga flykt-

ingstödet som tillfördes 2016 på 32 miljoner 

bidrar till att minska kommunens ekonomiska 

obalans under 2016.  

 

Nämnderna hade 2015 en kraftig netto-

kostnadsökning som mattas av under 2016.  

Budgetförutsättningarna inför 2016
1
 innebär 

fortsatta effektiviseringskrav men även ökade 

resurser för exempelvis ökat antal elever i 

skolan och nytt LSS-boende. Det budgeterade 

resultatet för 2016 är 11,5 miljoner kronor. 

Resultatkravet för år 2016 innebär att 

verksamheternas nettokostnader får förbruka 

max 99,4 procent av skatter, generella 

statsbidrag och kommunalekonomisk utjäm-

ning. Budgetförutsättningarna för år 2016 

innebär att verksamheternas nettokostnader får 

öka med 32 miljoner kronor i förhållande till 

utfall 2015, det motsvarar en ökning med 3,0 

procent. Prognosen för år 2016 innebär en 

nettokostnadsökning med 51 miljoner kronor 

                                                 

 
1
 Mål & Budget 2016 med plan 2017-2018, 

fastställt av fullmäktige 2015-06-16, § 99.  

jämfört med utfall 2015, vilket motsvarar en 

ökning med 4,8 procent. Det motsvarar en 

negativ budgetavvikelse med drygt 19 miljoner 

kronor, varav nämnderna svarar för minus 32 

miljoner kronor som delvis vägs upp av 12 

miljoner kronor i positiv avvikelse för centrala 

medel. 

 

Nämndernas ekonomiska obalans och en 

fortsatt för hög nettokostnadsökning i för-

hållande till budgetförutsättningarna, ställer 

krav på fortsatta prioriteringar för att eko-

nomin långsiktigt ska vara i balans. Den stora 

utmaningen under de kommande närmaste 

åren är att vidta åtgärder så att en tillräcklig 

resultatnivå skapas för att kunna möta såväl 

oförutsedda händelser som att skapa utrymme 

för behovet av exempelvis genomförande av 

större nödvändiga investeringar. 

 

Fokus attraktiv kommun 
Arbetet fokuserar även fortsättningsvis på att 

skapa förutsättningar för att Alvesta kommun 

ska upplevas som attraktiv kommun att bo och 

leva i.  

 

De senaste årens arbete med att anpassa 

kommunens verksamhet till ökat antal invå-

nare och en kommun i utveckling fortsätter. 

Det innebär bland annat att möjliggöra för fler 

bostäder i kommunen genom fortsatta inve-

steringar i nya bostadsområden och industri-

områden. Arbetet med att successivt renovera 

och energieffektivisera fritidsanläggningarna 

fortsätter. 

 

 Utvecklingsarbetet med ”Attraktiv arbets-

givare” för att kunna behålla personalen och 

möta rekryteringsbehoven löper vidare. 
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Prioriterade uppgifter är även att fortsätta 

arbetet med att vidta åtgärder för att skapa en 

långsiktig ekonomi i balans, förenkla och 

effektivisera såväl verksamhet som ärende-

processer. 

 

Balanskravet bedöms uppfyllas  
Enligt kommunallagen ska kommunernas 

ekonomi vara i balans, det vill säga årets intäk-

ter ska överstiga dess kostnader. Detta är ett 

lägre krav än god ekonomisk hushållning. 

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 

ska inte medräknas i avstämningen.  Balans-

kravet uppfylls för Alvesta kommun per 31 

augusti 2016 och bedöms även uppfyllas för 

helåret. Prognos för helårsresultatet på 8,6 

miljoner kronor för kommunen justerat med 

realiserade vinster vid försäljning av anlägg-

ningstillgångar ger ett resultat enligt balans-

kravet på 8,1 miljoner kronor. Kommunen har 

inga negativa resultat från tidigare år att 

återställa. 

 
Balanskravsavstämning UtfallPrognos

Miljoner kronor Jan-aug Helår

2016 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 28,4 8,6

Justeringar

avgår realisationsvinster vid försäljning av 

materiella anläggningstillgångar -0,5 -0,5

tillkommer realisationsförluster 0 0,0

Årets balanskravsresultat 27,9 8,1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtiden innebär stora ekono-

miska utmaningar  
Det krävs fortsatta prioriteringar och åtgärder 

för att skapa en ekonomi i balans och en god 

ekonomisk hushållning de närmaste åren. 

Planerade investeringar för de närmaste åren 

ökar också behovet av en stabil ekonomi.  

 

Budgetförutsättningarna år 2017 med plan 

2018-2019
2
 innebär stora ekonomiska utma-

ningar för Alvesta kommun. De innebär bland 

annat att nämndernas kostnadsnivå för de 

kommande åren måste hålla sig på i stort sett 

samma nivå som för år 2016 (exklusive 

löneökningar), för att kunna finansieras och ge 

utrymme för planerade resultatnivåer (2017:12 

mnkr, 2018:12 mnkr och 2019:7 mnkr).  

 

 
 

De ekonomiska förutsättningarna för åren 

2017-2019 har ytterligare försämrats enligt 

SKL:s senaste skatteunderlagsprognos i 

augusti 2016
3
. Prognosen innebär en 

försämring med 15-20 miljoner kronor för 

respektive år i planperioden. Med anledning av 

de försämrade förutsättningarna, föreslår kom-

munstyrelsen
4
 att de ekonomiska förutsätt-

ningarna för 2017 återigen ska aktualiseras 

                                                 

 
2
 Kommunfullmäktige, KF § 105, 2016-06-20. 

Förutsättningarna för skatteintäkter, utjämning och 

generella statsbidrag utgår ifrån SKL:s prognos i 

april 2016. 
3
 Cirkulär 16:7, 2016-02-26, Sveriges Kommuner 

och Landsting.  
4
 Kommunstyrelsen, KS § 102, 2016-09-13. 
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utifrån ny skatteunderlagsprognos från SKL i 

som kommer i början på oktober 2016.  

 

Ekonomin är en restriktion för verksamhetens 

omfattning på kort och lång sikt. För att stärka 

kommunens ekonomiska ställning är det 

viktigt att bryta trenden att kostnaderna ökar 

mer än intäkterna. Det finns en stor osäkerhet 

vad gäller förväntade intäkter, exempelvis vad 

det gäller ersättning från Migrationsverket och 

statens generella statsbidrag. Det är även en 

svårbedömd kostnadsutveckling i kommu-

nerna, exempelvis med avseende på kommu-

nens kostnader till följd av flykting-

mottagandet. 

 

Kommunkoncernens stora utmaning under de 

närmast kommande åren är att vidta åtgärder 

för att kunna möta såväl oförutsedda händelser 

som att skapa utrymme för behovet av en ökad 

offentlig konsumtion, exempelvis genomfö-

rande av större nödvändiga investeringar.
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God ekonomisk hushållning  
 

Mål och resultat 
Enligt kommunallagen ska kommuner i 

budgeten ange mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning, vilket innebär dels 

finansiella mål för ekonomin och dels mål för 

verksamheten. Kommunfullmäktige har i Mål 

och budget 2016 beslutat planera utifrån tre 

strategiska inriktningar, ekonomi, verksamhet 

och arbetsgivare/medarbetare. Den strategiska 

inriktningen för verksamhet är i sin tur indelad 

i sex stycken fokusområden. För respektive 

område finns mål och resultatmått.  

 

I huvudsak används resultatmått som är 

framtagna och sammanställda för att de ska 

kunna jämföras med övriga kommuner i 

landet. Genom Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) deltar Alvesta kommun 

tillsammans med andra kommuner i ett 

riksomfattande nätverk, kommunens kvalitet i 

korthet (KKiK). Syftet är bland annat att 

förbättra resultatstyrningen av verksamheten, 

utifrån ett medborgarperspektiv. Totalt inom 

projektet finns ett 40-tal mått inom områdena; 

tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 

information, effektivitet och kommunen som 

samhällsutvecklare. 

 

Vid bedömning och avstämning av resultat och 

måluppfyllelse inom respektive område, är 

resultatmåtten som beslutats av fullmäktige 

viktiga indikatorer eller tecken på resultat. 

Måtten kompletteras med annan relevant 

information för en sammantagen bedömning 

av måluppfyllelse inom respektive område.  

 

Statistik för år 2016 avseende resultatmått från 

KKiK finns tillgäng först efter årsskiftet 

2016/2017. I delårsrapporten redovisas prog-

nostiserad måluppfyllelse för året. Prognosen 

baseras på nämndernas bedömningar efter åtta 

månader. Sammantaget är bedömningen att 

verksamhetsmålet i huvudsak uppfylls. I 

kommande avsnitt redogörs mer ingående för 

måluppfyllelse för de olika fokusområdena. 

 

 

 

 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagens krav om god ekonomisk 

hushållning fokuserar på hushållning samt att 

öka långsiktigheten i den ekonomiska och 

verksamhetsmässiga planeringen. En god 

ekonomisk hushållning innebär för Alvesta 

kommun att antagna mål i Mål och Budget 

2016
5
, inom samtliga tre områden; ekonomi, 

verksamhet och arbetsgivare/medarbetare, ska 

uppfyllas. För år 2016 görs följande bedöm-

ning av måluppfyllelsen vid årets slut: 

 

 Det ekonomiska målet bedöms sannolikt 

uppfyllas.  

 Verksamhetsmålen uppfylls delvis. 

 Det personalpolitiska målet uppfylls 

delvis.  

 

Sammantaget är bedömningen att kravet på 

god ekonomisk hushållning i sin helhet 

uppfylls delvis för år 2016.  Kommun-

styrelsens arbete med att utveckla målstyr-

ningen fortsätter. Största utmaningen framöver 

kvarstår som tidigare, det vill säga att stärka 

den ekonomiska ställningen för att möjliggöra 

fortsatt långsiktig hållbar utveckling inom 

samtliga målområden.  

 

I kommande avsnitt redogörs mer ingående för 

måluppfyllelsen för de olika områdena. 

 

 

 

                                                 

 
5
 Mål & Budget 2015 med plan 2016-2017, fastställt av 

fullmäktige 2014-12-16, § 121. 
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Område Mål/fokusområden Prognos på måluppfyllelsen

Ekonomi
Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,4 procent av 

skatter och kommunalekonomisk utjämning 2016.

Alvesta kommun ska vara attraktiv

-       Bra skolor/goda ungdomsmiljöer

-       Attraktivt boende/ökad inflyttning

-       God infrastruktur

-       Starkt näringsliv

-       Ett rikt kulturliv

-       God social omsorg och vård

Attraktiv arbetsgivare/medarbetare

Verksamhet

Arbetsgivare/ 

medarbetare  
 

Symboler för måluppfyllelse: 
Grönt/V=Uppfyllt 

Gult/!= Delvis uppfyllt 

Rött/X= Ej uppfyllt 
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Finansiellt mål bedöms sannolikt uppfyllas 

 
 

Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,4 procent av skatter och 

kommunalekonomisk utjämning 2016. 
 

 

 

Resultatmått enligt Mål och budget 2016 

Prognos  

Måluppfyllelse 

2016 

Resultat 

2015  

Resultat 

2014 

Verksamhetens nettokostnad får år 2016 inte överstiga 

99,4 procent av skatter, kommunal ekonomisk 

utjämning och generella statbidrag. 

 

Uppfylls 

sannolikt 

 

102,7 

 

101,2 

 
Vid en utvärdering om det ekonomiska resul-

tatet är förenligt med det ekonomiska över-

skottsmålet fullmäktige beslutat, görs bedöm-

ningen att målet sannolikt kan uppfyllas för år 

2016. 

 

 
 
Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som 

lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att 

leva upp till kravet om god ekonomisk hushåll-

ning måste resultatet överstiga denna minimi-

nivå. Kommunfullmäktige har fastställt att 

verksamheterna inte får förbruka mer än 99,4 

procent av de gemensamma intäkterna år 2016. 

Nyckeltalet utifrån helårsprognosen är 100,4 

procent. För 2015 var värdet 102,6 procent.  

 

Per augusti är värdet bara 97,5 procent. Den 

låga procenten beror delvis på att löne-

ökningarna för kommunals avtal 2016 ännu 

inte har fått genomslag på kostnaderna. 

Avtalet blev klart först i slutet av augusti, 

vilket innebär att det är först i oktober som den 

retroaktiva löneökningen från och med maj får 

effekt på kostnaderna. Den låga kostnadsnivån 

per augusti, innebär att nämndernas kostnader 

bedöms öka relativt mycket under hösten för 

att uppnå den nivå som förväntas vid årets slut. 

 

Viktigt för kommunens ekonomi är även hur 

den årliga förändringen av verksamhetens 

nettokostnad utvecklar sig i relation till de 

gemensamma intäkterna, det vill säga skatte-

intäkter och kommunalekonomisk utjämning 

samt generella statsbidrag.  

 

 
 
Prognosen för 2016 visar att intäkterna ökar 

mer än nettokostnaderna
6
. Nettokostnadernas 

förväntade ökning år 2016 uppgår till 4,8 

procent jämfört med intäkternas ökning på 7,2 

procent. Intäkternas stora ökning beror på att 

kommunen erhållet tillfälligt flyktingstöd 

under 2016 med 32 miljoner kronor. Om inte 

det generella statsbidraget hade kunnat 

                                                 

 
6
 Verksamhetens nettokostnad är för år 2013 och 2015 

justerad med jämförelsestörande post, återbetalning AFA-

premier, år 2013 med 16,6 mnkr och år 2015 med 8,3 

mnkr. 
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tillföras 2016, hade ökningen av intäkterna 

istället varit 4,1 procent.  

 

Den kraftiga ökningen av de gemensamma 

intäkterna hjälper till att minska gapet till 

nettokostnaderna, men inte tillräckligt för att 

överstiga nettokostnaden. Nettokostnadernas 

kraftiga kostnadsökning har mattats av, vilket 

är positivt. En ytterligare avmattning av 

ökningen är nödvändig för att inrymmas i 

budgetförutsättningarna för åren 2017-2019. 
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Verksamhetsmålen bedöms delvis uppfyllas vid årets slut 

 

 

Alvesta kommun ska vara attraktiv 

 

 

Fokusområde: Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 

 

Fokusområde: Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 

Alla elever ska nå så bra resultat som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

Kommunen ska erbjuda många, attraktiva, hälsofrämjande, drogfria och kreativa 

mötesplatser. Bejaka ett mångkulturellt samhälle 

Resultatmått enligt Mål och budget 2016 

Prognos  

Måluppfyllelse 

2016 

Resultat 

2015  

Resultat 

2014 

Hur många får förskoleplats när de önskar? 

Bibehålla och om möjligt förbättra resultatet från 

2014, 43%. Riket 67% 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

Uppfylls 

 

33% 

 

43% 

Hur många av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella 

proven i svenska och matematik? 

Förbättra resultatet från 2014, 62%. Riket 68%. 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Uppfylls ej 

 

62% 62% 

Andel elever i åk 8 som har positiv syn på skolan. 

Bibehålla resultatet från 2014 med 78%. Riket 2014, 

76%. 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Uppfylls 

 

 78% 

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år. 

Förbättra resultatet från 2014, 78,5%. Riket 78,3%. 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Bedömning kan 

inte göras 

 

82% 78% 

 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
Utbildningsnämnden bryter ned mål för 

fokusområdet. Till målen som utbildnings-

nämnden har satt upp finns också mål och 

aktiviteter som utbildningsförvaltningen har 

satt upp för att uppnå kommunfullmäktiges 

verksamhetsmål. 

 

Nya lokaler inom förskolan 

Det pågår ett intensivt arbete för att uppnå en 

god lokaltillgång på olika förskoleområden. 

Under de senaste åren har både Lekbacken och 

Aringsgården färdigställts. Analyser görs 

löpande över hur lokaltillgången ser ut. En stor 

utmaningen är att många nyanlända önskar 

datum för placering strax efter ansökan gjorts. 

 

Ökade insatser språk och matematik 

Personal på förskolor och skolor erbjuds 

kompetensutvecklingsinsatser inom språk-, 

skriv- och läsutveckling via centrala barn- och 

elevhälsan. Varje läsår erbjuds frivilliga 

utbildningar. Från och med höstterminen 2016 

har Skolverket introducerat ett obligatoriskt 

bedömningsstöd för årskurs 1 i matematik och 

svenska. Bedömningen är att måluppfyllelsen 

för ämnet svenska landar på att ca 65 procent 

av eleverna klarar alla delprov. För ämnet 

matematik är motsvarande siffra ca 45 procent. 

 

Fokus på värdegrundsarbete 

Det pågår ständigt värdegrundsdiskussioner i 

verksamheterna, bland personalen och tillsam-

mans med barnen och eleverna. Enkäter 

genomförs under våren i förskolor och skolor 

och dessa analyseras av respektive enhet för 

ett fortsatt värdegrundsarbete. Chefers 

förhållningssätt och en gemensam god värde-

grund i personalgruppen är av stor vikt för 

fungerade och trygga verksamheter. Varje 

enhet har sin Årliga plan för att främja 
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likabehandling och förebygga diskriminering 

och kränkande behandling och denna ska 

kommuniceras och följas.  

 

Elevenkät om synen på skolan 

Elevenkäten genomfördes under våren 2016 

och rapporterades till SKL:s öppna jämförelser 

i mitten av juni. Återrapporteringen från SKL 

är ännu inte gjord men bedömningen är att 

eleverna sammantaget har en god syn på 

skolan. 

 

Fullfölja gymnasiet 

Beträffande hur stor andel som fullföljer gym-

nasiet så är det svårt att göra en bedömning om 

målet uppnås eller inte. 

 

Utreda stadsförnyelse och fysisk integration 

Kommunstyrelsen har beslutat ge 

förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för stadsförnyelse 

och fysisk integration av Rönnedal, Västra 

Rönnedal och övriga närliggande kvarter. 

Utredningens slutsatser ska förankras i 

fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet bedöms delvis uppfyllas.  
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Fokusområde: Attraktivt boende/ökad inflyttning 

 

Fokusområde: Attraktivt boende/ökad inflyttning  

Kommunen ska erbjuda många attraktiva och valbara bostäder. 

Ökad miljömedvetenhet vid byggande, goda livsmiljöer. 

Resultatmått enligt Mål och budget 2016 

Prognos  

måluppfyllelse 

2016 

Resultat 

2015 

Resultat 

2014 

Medborgarna vill rekommendera vänner och bekanta 

att flytta till kommunen Förbättra resultatet från 2013 

på 49 (jämförande kommuner 63) 

SCB:s Medborgarindex NRI, Medborgar-

undersökning 2015. 

 - 

(Mätning görs 

vartannat 

 år.) 

52 

 

- 

(Mätning 

görs 

vartannat 

 år.) 

 

Hur medborgarna ser på möjligheterna att hitta bra 

boende, olika boendeformer och trivsam bebyggelse. 

Förbättra resultatet från 2013 på 49 (jämförande 

kommuner 63) 

SCB:s Medborgarindex NRI, Medborgar-

undersökning 2015. 

- 

(Mätning görs 

vartannat 

 år.) 

49 - 

(Mätning 

görs 

vartannat 

 år.) 

 

 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
 

Bostadsförsörjningsprogram på gång 

Ett bostadsförsörjningsprogram är klart för 

antagande i Kommunfullmäktige. Bostads-

försörjningsprogrammet pekar på att det 

behövs ett tillskott av 85-95 nya bostäder per 

år de kommande 10 åren. Under samma period 

behövs nya detaljplaner för 45-55 bostäder per 

år. Till bostadsförsörjningsprogrammet ska 

handlingsplan utarbetas, i syfte att klargöra hur 

programmet ska genomföras.  

 

 

 

 

 

Behov av tillgängliga bostäder 

En förutsättning för ökad inflyttning är att det 

finns tillgängliga bostäder. Det har konsta-

terats att det under flera år funnits för få lediga 

lägenheter i Alvesta kommun. Detta i sin tur 

gör att flyttkedjorna fungerat undermåligt och 

på så vis har en låsning uppstått på bostads-

marknaden. Flera strategiskt viktiga detalj-

planer är under framtagande i Alvesta bland 

annat grusplanen vid Ica, Tingsbacken, Västra 

Rönnedal och fler etapper på Spåningslanda. I 

Moheda pågår detaljplaner för både en- och 

flerfamiljshus. I Vislanda finns redan flera 

planer med byggrätt för bostäder.  

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet bedömas delvis uppfyllas.  
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Fokusområde: God infrastruktur 

 

Fokusområde: God infrastruktur 

Dubbelspår till Växjö 

Minskad tung trafik i Alvesta centrum 

Fler cykelvägar 

Resultatmått enligt Mål och budget 2016 

Prognos  

måluppfyllelse 

2016 

Resultat 

2015 

Resultat 

2014 

God tillgång på kommunikationer 

Bibehålla värdet i jmf med 2013 års 

medborgarundersökning i delfrågan,  

Nöjd Region Index. Medborgarundersökning 

Mätning görs 

vartannat år. 

67 Mätning 

görs 

vartannat 

år.  

 

Resultat och händelser inom fokusområdet 
 

Möjlighet till dubbelspår 

Förvaltningen för samhällsplanering tillsam-

mans med Växjö kommun och Region 

Kronoberg utreder möjligheterna för dubbel-

spår till Växjö. Samarbetet ska resultera i en 

rapport som beskriver olika möjligheter för 

kapacitetshöjning mellan Växjö-Alvesta.  

 

Förbättrad infrastruktur 

Tillsammans med Trafikverket pågår en ÅVS 

(åtgärdsvalsstudie) som utreder väg 126 

sträckning genom Alvesta tätort samt utreder 

förutsättningarna för triangelspår mellan 

Stambanan och Kust till kust. Samråds-

versionen av fördjupad översiktsplan Alvesta 

tätort innehåller flera åtgärder som syftar till 

förbättrad infrastruktur. 

 

Utveckla cykelstråken 

Region Kronoberg har initierat ”Cykla i gröna 

Kronoberg” en cykelvägplan för hela länet. 

Förvaltningen håller på att identifiera viktiga 

cykelstråk som kan utveckla kommunen. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet bedöms delvis uppfyllas. 
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Fokusområde: Starkt näringsliv 

 

Fokusområde: Starkt näringsliv  

Utbildning efter näringslivets behov 

Attraktiva centrum och handelsplatser 

Kombinerat resecentrum med restauranger, barer, utställningar, konst/hantverk 

Resultatmått enligt Mål och budget 2016 

Prognos  

måluppfyllelse 

2016 

Resultat 

2015 

Resultat 

2014 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 

företagsklimatet i kommunen? 

Resultat i medel i jmf med riket. 

Ranking KKiK, mätmetod Insikten (SKL) 

Bedömning 

saknas 

eftersom 

SKL:s 

utdataverktyg, 

tillfälligt, är ur 

funktion tom 

oktober 2016. 

65 Mätning 

görs 

vartannat 

år. 

 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
 

Framåt i mätning om företagsklimatet 

Alvesta kommun går starkt framåt i Svensk 

Näringslivs mätning om företagsklimatet i 

Sverige. Kommunen klättrar tredje mest i 

Sverige och förbättrar sig med 82 platser i 

rankingen till plats nummer 139. Generellt i 

Sverige sjunker betygen från näringslivet i 

mätningen. Alvesta kommun och Kronobergs 

län går mot strömmen och förbättrar sina 

omdömen. Kronoberg placerar sig som näst 

bästa län i landet.  Alvesta kommun förbättrar 

sina omdömen i nästan alla frågor jämfört med 

förra året. Bäst omdöme ges när det gäller 

vägnät, tåg och flyg, allmänhetens attityder 

och konkurrens från kommunens verksam-

heter. Alvesta placerar sig i topp på plats tre i 

rankingen när det gäller infrastruktur (vägnät, 

tåg- och flygförbindelser). Lägst omdöme får 

upphandling och tillgång till relevant kompe-

tens för företagen. Alvesta kommun förbättrar 

sig mest gällande kommunens information, 

dialog med kommunledningen och tjänste-

männens och politikernas attityd. 

 

 

 

Insatser riktade till näringslivet 

Näringslivskontoret har bland annat startat upp 

frukostträffar, varit ute på fler företagsbesök, 

lanserat ett nytt nyhetsbrev och sociala medier 

riktade till näringslivet. I framtagandet av 

fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 

pågår diskussioner med näringsidkarna hur 

fysisk planering av det offentliga rummet kan 

påverka och stärka centrumhandeln. 

 

Uppdrag att upprätta detaljplan för 

industriändamål 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge 

förvaltningen för samhällsplanering i uppdrag 

att upprätta förslag till detaljplan för industri-

ändamål söder om väg 25, Orrakullen. 

Uppdraget innebär planläggning av 100 hektar 

mark. 

 

Tågstopp färdigställda 

Tågstoppen i Moheda och Vislanda har 

inneburet förändringar i den fysiska miljön för 

båda tätorterna. Projekten har färdigställts och 

syftat till att stärka de interna sambanden i 

centrumkärnorna. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet bedöms uppfyllas. 
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Fokusområde: Ett rikt kulturliv 

 

Fokusområde: Ett rikt kulturliv 

Samverkan i större grad med ideella föreningar 

Fler medborgare ska vara delaktiga i det utökade kulturutbudet i kommunen 

Kulturhus 

Resultatmått enligt Mål och budget 2016 

Prognos  

måluppfyllelse 

2016 

Resultat 

2015 

Resultat 

2014 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i 

kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 

Bibehålla resultatet,  

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Uppfylls 

 

11 timmar 11 timmar 

Antal utlån på kommunens bibliotek ska bibehållas 

jmf med föregående år 

Uppfylls ej 

 

151 978 st 158 168 st  

 

Resultat och händelser inom fokusområdet 
Utbildningsnämnden har brutit ut mål för 

fokusområdet. Som en konsekvens av det har 

utbildningsförvaltningen i sin tur arbetat med 

mål och aktiviteter. På samma sätta har kultur- 

och fritidsavdelningen arbetat med mål och 

aktiviteter kopplat till fokusområde. 

 

Aktiviteter inom skolan 

Grönkullaskolan har ett pågående samarbete 

med Internationella vänner, vilket är ett 

samarbetsprojekt för att få nyanlända elever i 

fritidsaktiviterer, i samverkan med före-

ningslivet. Högstadieskolorna har aktiva före-

ningar inom Skol IF. Förutom att aktiviteter 

arrangeras för elever i årskurs 7-9, har före-

ningarna aktiviteter för de yngre eleverna i 

grundskolan. Fritidsklubb ska öppnas inom 

kort på Grönkullaskolan. 

 

Aktiviteter inom kultur och fritid 

 Mångkulturellt tält på Alvesta Yran; 

mat och musik från många olika länder 

visades upp. Publiken var cirka 7-800 

besökare under dagen.  

 Musikriket; konsertserie om fyra kon-

serter 

 Sagobygden; fem berättarföreställ-

ningar 

 Alvesta Folkfest; samverkan mellan 

25-30 olika föreningar, kulturaktörer, 

tre olika förvaltningar i kommunen 

samt Region Kronoberg skapade en 

kulturfestival för över 2 000 besökare. 

 Kulturrundan; samverkan mellan kom-

mun och föreningslivet 

 Smålands kulturfestival; Fem unika 

evenemang som upprättas i bland 

annat Huseby, Moheda, Torpsbruk och 

utställningshallen i Alvesta 

 Utställningshallen; Över 20 000 

besökare per år i cirka 10-12 

utställningar 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet bedöms uppfyllas. 

. 
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Fokusområde: God social omsorg och vård 

 

Fokusområde: God social omsorg och vård 

Trygghet och stöd med individen i centrum 

Verka för ett självständigt liv 

Jämlikhet och jämställdhet 
Resultatmått enligt 

Mål och budget 2016 

Prognos  

måluppfyllelse 2016 
Måluppfyllelse 2015 

Hur många olika 

omsorgspersonal 

besöker i genomsnitt en 

äldre person med 

hemtjänst under 14 

dagar. Målet är att 

bibehålla resultatet från 

2014 (15 för Alvesta och 

riket avseende personer 

med minst 2 besök/dag). 

Kommunens kvalitet i 

korthet (KKiK). 

Prognosen är att målet uppfylls för 

2016 

År 2015: 

13 (Alvesta) 

15 (Riket) 

Kommunens hemtjänst 

ska vara på bibehållen 

nivå 

Jmf kostnaden per 

brukare/nöjdhet med 

övriga kommuner i 

KKiK 

Prognosen är att kostnadsparametern 

inte uppfylls för 2016. 

Prognosen är att nöjdhetsparametern 

uppfylls för 2016. 

Kostnad/brukare: 344 452 kr (2015)  

Kostnad i riket: 271 474 kr (2015)  

Nöjdhet: Alvesta:89 % Riket:91% 

(2015) 

  

Kommunens omsorg på 

äldreboendena ska vara 

på bibehållen nivå 

Jmf kostnaden per 

brukare/nöjdhet med 

övriga kommuner i 

KKiK 

Prognosen är att kostnadsparametern 

inte uppfylls för 2016. 

Prognosen är att nöjdhetsparametern 

uppfylls för 2016. Prognosen är att 

väntetiden till särskilt boende tydligt 

har förbättrats. 

Väntetid på plats: Alvesta 120 dagar, 

riket 57 dagar (2015) 

Kostnaden/brukare: 816 000 kr (2015)  

Riket 823 381 kr (2015)  

Nöjdhet: Alvesta: 87 % Riket: 83 % 

(2015) 

  

Andel ungdomar som 

haft utredning/insats 

som inte återkommit till 

socialtjänsten inom ett år 

efter avslutad 

utredning/insats. 

Bibehålla nivån från 

2014 på 83%. Riket 

77%. 

Kommunens kvalitet i 

korthet (KKiK). 

Prognosen är att målet uppfylls för 

2016 

85% 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
 

Optimera personalbemanningen 

För att åstadkomma ökad kontinuitetet för 

brukare med hemtjänst i ordinärt boende måste 

en aktiv planering och styrning ske av 

personalresursen. Med hjälp av Time Care 

Bemanningsakademi är arbete inlett med att 

optimera personalbemanningen utefter bruk-

arens identifierade behov. Förväntad effekt av 

planeringsmetoden är nöjdare brukare, bättre 

arbetsmiljö och en effektivare verksamhet. 

Planeringsmetoden förväntas successivt kunna 

införas med start hösten 2016.  
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Minska sjukfrånvaron 

Olika åtgärder är initierade för att kunna nå en 

minskad sjukfrånvaro så att en bättre 

arbetsmiljö och en lägre kostnadsnivå kan nås. 

Dessutom bedöms en bättre kontinuitet kunna 

nås då verksamheten kan bedrivas med en 

högre andel tillsvidareanställd personal i 

förhållande till timanställda. 

 

Nya tekniska lösningar 

Prövning av nya tekniska lösningar pågår som 

exempelvis tillsyn nattetid via kameror och 

läkemedelsautomat. De tekniska lösningarna 

medför att brukare kan få en ökad självständi-

ghet samtidigt som det är kostnadseffektivt. 

 

Nutrition 

Projekt pågår med att få en förbättrad nutrition 

och måltidsordning på särskilt boende samt 

uppsökande verksamhet hos äldre personer i 

ordinärt boende för bedömning av deras 

fallrisk och undernäring. 

 

Trygg och säker hemgång 

Ett tvärprofessionellt team ”trygg och säker 

hemgång” startades sommaren 2015. Detta 

team arbetar med rehabiliteringsinsatser för att 

ge brukare med omfattande insatser möjlighet 

att efter sjukhusvistelse kunna komma direkt 

hem till sin bostad. Åtgärden förväntas ge god 

trygghet för brukare och en lägre totalkostnad 

för den sammanlagda omsorgsperioden. 

 

Myndighetskontor inrättas 

Under hösten kommer ett myndighetskontor 

att inrättas. Målsättningen är en organisation 

som gynnar brukaren, säkerställer rättsäker 

behovsbedömning, är ekonomiskt effektiv 

samt säkerställer kvaliteten.  

 

Införa behovsbedömning 

Under hösten påbörjas införandet av IBIC 

(individens behov i centrum). Det är ett 

arbetssätt som syftar till att stärka brukarnas 

medverkan i behovsbedömningen 

 

Ökade kostnader äldreomsorgen 

Alvesta kommun har en integrerad verksamhet 

för äldreomsorgen, vilket betyder att personal 

arbetar såväl med hemtjänst i ordinärt boende 

som i särskilt boende. Mellan åren 2009 och 

2014 hade Alvesta kommuns äldreomsorg en 

lägre kostnad än vad strukturen motiverar men 

för 2015 var kostnaden högre än vad 

strukturen motiverar. Denna kostnadsutveck-

ling har ännu inte kunnat dämpas. Prognosen 

är att målet inte kommer att nås. På sikt 

kommer arbetet med behovsanpassad beman-

ning och en god arbetsmiljö att generera en 

effektivare verksamhet. 

 

Kortare väntetider särskilt boende 

Tillskottet av tolv lägenheter för särskilt 

boende årsskiftet 2014/2015 samt teamet trygg 

och säker hemgång har medfört att väntetiden 

och kön till de särskilda boendena kunnat 

reduceras. Även en ökad omsättning av 

lägenheter i särskilt boenden har bidragit till 

att väntetiden på lägenheter har kunnat 

reduceras. Prognosen är att väntetiden till 

särskilt boende avsevärt har minskat och att 

målet kommer att nås för 2016. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Förvaltningen arbetar systematiskt med kvali-

tetsarbetet genom bland annat dokumentation, 

genomförandeplaner, avvikelsesystem och 

klagomålshantering för att säkerställa att 

kvaliteten är god. Arbete pågår för att öka 

andelen brukare som är delaktiga i upp-

rättandet av genomförandeplanen. Den 

sammanlagda bedömningen är att brukarnas 

nöjdhet kommer att vara på likvärdig nivå i 

jämförelse med tidigare år och genomsnittet i 

riket. Prognosen är att målet kommer att nås.  

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet bedöms delvis uppfyllas.  
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Personalpolitiskt mål bedöms delvis uppfyllas 
 
Strategisk inriktning  

Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 

 

- delaktighet 

- kompetensutveckling 

- god hälsa 

- hög sysselsättningsgrad 

- allas lika värde 

Samverkansavtal. 

Alla har en individuell utvecklingsplan 

Minskad sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska öka 

Utöka jämställdheten i lönesättning. 

 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
 

Samverkansavtal 

Under våren har överläggningar genomförts 

med fackliga parter för att diskutera möjlig-

heten till att införa ett samverkansavtal i 

kommunen. Överläggningarna fortsätter under 

hösten.  Går ännu inte att bedöma om målet 

uppnås under 2016. 

 

Alla har en individuell utvecklingsplan 

Chefer har till uppgift att i samband med 

utvecklingssamtalen göra en individuell 

utvecklingsplan för medarbetarna. Utveck-

lingssamtalen hålls under hösten.  

 

Minskad sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har fortsatt att öka och var efter 

sju månader 6,1 procent eller 21,5 dagar i snitt 

per medarbetare. Målet har inte uppnåtts. 

 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska 

öka 

Efter årets sju första månader är den genom-

snittliga sysselsättningsgraden i kommunen 

90,6 procent, vilket är en ökning med 0,5 

procent jämfört med årsskiftet. Omsorgsför-

valtningen har ökat med 0,8 procent, övriga 

förvaltningar har mindre förändringar. Målet 

bedöms kunna uppnås. 

 

Utöka jämställdheten i lönesättningen 

Under 2015 genomfördes en lönekartläggning 

enligt diskrimineringslagen. De osakliga löne-

skillnaderna som då upptäcktes har det gjorts 

handlingsplaner för och tagits hänsyn till inför 

årets löneöversyn. Denna översyn är ännu inte 

färdig och ny mätning kommer att göras i 

slutet av året. Går inte att bedöma om målet 

uppnås under 2016. 
 

Bedömd måluppfyllelse  
Bedömningen är att det personalpolitiska 

målet, kopplat till ovan angivna resultatmått, 

kommer delvis att uppfyllas år 2016. 
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Helårsprognos 
 

 Helårsprognos bolagen/kommunalförbund 
I delårsrapporten per 31 augusti upprättas ingen helårsprognos på koncernnivå. Kommunens och 

respektive bolags helårsprognos sammanfattas nedan.  

 

Miljoner kronor 

 

Budget 

2016
7
 

Prognos 

2016
8
 

Utfall 

2015 

Alvesta kommun 11,5 8,6 2,0 

Alvesta kommunföretag AB 0,1 0,1 -0,3 

AllboHus Fastighets AB 4,0 11,5 -17,5 

Alvesta Energikoncern 8,5 8,5 15,4 

varav Alvesta Energi AB 6,0 6,0 10,6 

         Alvesta Elnät AB 2,0 2,0 4,2 

        Bredband i Värend AB 0,5 0,5 0,5 

Alvesta Renhållnings AB 0,5 0,5 2,8 

Alvesta Utveckling AB 0,1 0,1 0,1 

Värends 

Räddningstjänstförbund
9
 

-1,0 -0,7 -1,7 

Samtliga resultat är före dispositioner och skatt, d.v.s. verksamhetsresultat 

 

                                                 

 
7
 Av respektive styrelse fastställd budget. 

8
 Prognostiserat resultat för 2016, exklusive koncerninterna elimineringar. 

9
 Avser förbundet som helhet. 

Alvesta Kommunföretag AB 

Moderbolaget i koncernen Alvesta kommun-

företag förvaltar dotterbolagen och bedriver 

ingen egen verksamhet. Alvesta kommun-

företag AB prognostiserar ett resultat på 0,1 

miljoner kronor enligt ägardirektivet. 

 

AllboHus Fastighets AB 

Resultatet för helår 2016 prognostiseras till 

11,5 miljoner kronor. Resultatet består av 

driftresultat på 5,5 miljoner kronor, varav 4,0 

miljoner kronor enligt bolagets ägardirektiv. 

Därtill kommer 6 miljoner kronor i resultat 

från försäljning av aktier i dotterbolag till följd 

av försäljning av fastigheten Ages Hus i 

Moheda, Moheda 4:185, via så kallad 

paketering. Det är mycket höga förväntningar 

på nyproduktion och en planerad förtätning i 

kvarteret Björklövet beräknas tillskapa ytter-

ligare cirka 50 lägenheter. 

 

 

Utöver krav på nyproduktion finns ett mycket 

stort ansvar att förvalta vårt befintliga bestånd 

och vid behov, även renovera. Det är en stor 

utmaning att kunna renovera gamla fastigheter 

utan att samtidigt tvingas förhandla upp 

hyrorna till nivåer som få kan, eller vill betala. 

Inom kvarteret Björklövet renoveras nu de 

befintliga lägenheterna enligt nya principer. 

För att behålla så mycket som möjligt av 

gamla byggnadskomponenter, sker renove-

ringen varsamt. Samtidigt säkerställs bygg-

nadernas funktion, värde och säkerhet. Reno-

veringen beräknas vara klar i slutet av året. 

 

Alvesta Energikoncern 

Det prognostiserade årsresultatet för Alvesta 

Energi efter finansiella poster för 2016 är 6,0 

miljoner kronor, jämfört med 2015 års utfall 

10,6 miljoner kronor. Alvesta Elnäts prognos-

tiserade årsresultat efter finansiella poster för 

2016 är 2,0 miljoner kronor, jämfört med 2015 

års utfall 4,2 miljoner. Det prognostiserade 

årsresultatet för BIVA Bredband i Värend AB 

(BIVA) efter finansiella poster för 2016 är 0,5 

miljoner kronor, som är i samma nivå som år 

2015. 
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Alvesta Renhållnings AB 

Budgeten för 2016 är lagd för ett positivt 

helårsresultat på ca 0,5 miljoner kronor och är 

i linje med det gällande ägardirektivet för 

bolaget. Bolaget följer lagd budget som pekar 

på ett resultat något över budget då bolaget 

normalt har ett bättre andra halvår intäkts-

mässigt.  

 

Nytt insamlingssystem av matavfall och 

hushållssopor, så kallad Optisk sortering, 

införs under 2017. Genomförandet inleds med 

informationsinsatser under slutet av 2016. 

Under hösten 2016 genomförs gemensam 

upphandling tillsammans med Växjö avseende 

mottagning och förbränning av hushållsavfall. 

 

Utbyte till miljövänligare fordon fortsätter. 

Nya sopbilar innebär förbättringar både i 

miljöhänseende (fossilfria drivmedel) och 

arbetsmiljö för personalen. 

 

Alvesta Utveckling AB 

Prognosen för hela 2016 är 0,1 miljoner 

kronor, vilket följer budget och tidigare 

prognoser.  

 

Under hösten planeras elrevision i en fastighet 

och den förväntas medföra en del reparationer 

och underhåll. De finansiella kostnaderna 

minskar på grund av en större amortering och 

omskrivning av ett lån till lägre ränta. Ett par 

andra utvecklingsprojekt som ansluter till 

bolagets nya och utvidgade uppdrag är under 

planering, t.ex. bevakning av bredbands-

utbyggnaden i kommunen. En stor hyresgäst i 

Vislanda lämnar sin lokal till årsskiftet så 

bolaget har kontaktat en mäklare som försöker 

sälja alternativt hitta en ny hyresgäst till 

fastigheten. Om fastigheten skulle stå outhyrd 

under en längre tid skulle det innebära stora 

förluster för bolaget. 

 

Värends Räddningstjänstförbund 

Prognosen för 2016 är minus 0,7 miljoner 

kronor, vilket är något bättre än budgeterat. 

Kostnader för rekrytering, marknadsföring och 

inte minst utbildningskostnader är kännbara 

för förbundet. Länsprojektet Räddsam 

Kronoberg tillsammans med övriga 

räddningstjänster i länet har kommit i gång på 

ett positivt sätt. Centrala projektet finansieras 

genom stöd från MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) under åren 

2015-2017. Inom nuvarande projekt och 

framtida drift räknar länets förbund och 

kommuner med positiva effekter inom såväl 

verksamhet, effektivitet och ekonomi.  

 

Under årets första åtta månader ligger antal 

utryckningar och typer av händelser något 

högre jämfört med samma period 2015. Under 

våren genomfördes ny utalarmering genom 

DRH (Dynamisk Resurs Hantering). Detta har 

inneburit en stor omställning för hela rädd-

ningstjänstens utryckande verksamhet. Föränd-

ringen som gjorts är den största på 30 år och 

det har krävt mycket kraft för att få ett väl 

fungerande system. Numera sker samarbete 

med gränslös utalarmering för styrkor och 

befäl i hela länet.  
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 Kommunens helårsprognos  
 

Helårsprognos kommunen
Budget Prognos 

Budget-

avvikelse 

mnkr  helår 

2016

helår 2016 helår 2016

per 31 augusti

Nämndernas nettokostnader 1 036,5 1 067,8 -31,3

Gemensamma nettokostnader 51,9 40,1 11,8

Sumnma nettokostnader 1 088,4 1 107,9 -19,5

Gemensam finansiering 1 086,9 1 084,6 -2,3

Tillfälligt flyktingstöd 13,0 31,9 18,9

Årets resultat/budgetavvikelse 11,5 8,6 -2,9  
 
Prognosen för kommunen, inklusive effekt 

tillfälligt statsbidrag flyktingstöd
10

, visar ett 

positivt resultat för 2016 med 8,6 miljoner 

kronor vilket är 3 miljoner kronor sämre än 

budget. Budgeterat helårsresultat är plus 11,5 

miljoner kronor. Prognosen har förbättrats 

jämförts med tidigare, vilket framförallt beror 

på bedömningen att vissa gemensamma anslag, 

så kallade strategiska åtgärder, inte kommer att 

förbrukas i så stor utsträckning.  

 

Totalt sett redovisar nämnderna en negativ 

budgetavvikelse med 31 miljoner kronor 

medan den gemensamma finanseringen 

(gemensamma nettokostnader och gemensam 

finansiering tillsammans) visar en positiv 

budgetavvikelse med 28 miljoner kronor.  I 

likhet med 2015 är det utbildningsnämnden 

och omsorgsnämnden som redovisar störst 

negativ avvikelse mot budget (-10 mnkr 

respektive -15 mnkr). Från och med maj 

månad visar även individ- och familje-

omsorgen en större avvikelse (-5 mnkr) i 

förhålland till nämndens budgetstorlek. I juni 

2016 beslutade kommunfullmäktige
11

 att till-

                                                 

 
10

 Av totalt erhållet 42,5 mnkr i tillfälligt 

flyktingstöd i december 2015, har 10,6 mnkr 

intäktsförs 2015 och resterande 31,9 mnkr år 2016. 

Flyktingstödet betraktas som ett generellt 

statsbidrag. 

 
11

 Kommunfullmäktige, KF § 105, 2016-06-20. 

föra 13 miljoner kronor till utbildnings-

nämndens budgetram. Finansering sker via det 

tillfälliga flyktingstödet, som vid årets början 

inte var budgeterat. Det gör att budgetom-

föringen inte innebär någon förändring av 

budgetavvikelsen totalt för kommunen. Det 

förbättrar nämndens negativa budgetavvikelse 

samt ger en lägre positiv budgetavvikelse för 

gemensam finansiering. Kommunstyrelsen 

föreslår
12

 fullmäktige att besluta om ram-

tillskott till omsorgsnämnden med 6 miljoner 

kronor på samma sätt.  Nämndernas helårs-

prognoser
13

 kommenteras mer i avsnitt längre 

fram.   

 

Gemensam finansiering  
Helårsprognosen för gemensam finansiering 

visar efter åtta månader en positiv budget-

avvikelse med 28 miljoner kronor, varav 19 

miljoner kronor är att hänföra till det tillfälliga 

flyktingstödet. I juni 2016 beslutade 

kommunfullmäktige att använda det tillfälliga 

flyktingstödet till budgetförstärkning till 

utbildningsnämnden, se kommentar i avsnittet 

ovan.  Flyktingstödets budget motsvarar till-

skottet till utbildningsnämnden.  

                                                 

 
12

 Kommunstyrelsen, KS § 105, 2016-09-13 till 

kommunfullmäktige 27 september. 
13

 Eventuell förändring av semesterlöneskuld har 

inte beaktats vid månadsbokslut och prognos. 
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Helårsprognos nämnderna Budget Prognos 
Budget-

avvikelse 

per augusti Budget 

helår 

2016

Prognos 

helår 2016

helår 2016

Miljoner kronor per 31 aug Budgetavv

+överskott i procent

-underskott

Kommunstyrelsen 88,7 89,1 -0,4 -0,5%

Överförmyndarnämnden 1,5 1,1 0,4

Utbildningsnämnden 512,0 522,4 -10,4 -2,0%

Nämnden för individ- och familjeomsorg 83,4 89,0 -5,6 -6,7%

Omsorgsnämnden 306,4 321,6 -15,2 -5,0%

Nämnden för samhällsplanering, SP 44,3 44,4 -0,1 -0,2%

Nämnden för myndighetsfrågor 0,2 0,2 0,0

Summa nämnderna 1 036,5 1 067,8 -31,3 -3,0%
 

 

Prognosen för gemensam finansiering totalt 

har förbättrats med tidigare, vilket framförallt 

beror på bedömningen att budgeten för vissa 

gemensamma kostnader inte kommer att 

förbrukas fullt ut i ännu större utsträckning än 

bedömningen tidigare. En förbättrad prognos 

har även gjorts för finansnettot.  Prognosen för 

skatteintäkterna har dock försämrats jämfört 

med tidigare enligt SKL:s prognos i augusti. 

Helårsprognosen visar negativ budgetavvikelse 

för kommunalskatt på nästan 20 miljoner 

kronor medan prognosen för kommunal-

ekonomisk utjämning är positiv, men inte i 

tillräcklig stor utsträckning för att väga upp 

skatten.  

 

Den positiva avvikelsen för finansiella intäkter 

går bland annat att hänföra till erhållen 

överskottsutdelning från Kommuninvest med 

2,9 miljoner kronor, som inte var budgeterad. 

Alvesta kommun betalade under 2015 in extra 

insatskapital till Kommuninvest, vilket innebär 

att full insatsnivå uppnåddes (900 kr per 

invånare). Det innebär att erhållen återbäring 

från Kommuninvest tillsvidare inte längre 

behöver användas till årlig insats utan istället 

tillgodoräknas som finansiell intäkt. Mer 

borgensavgift från kommunens bolag, bättre 

avkastning från förvaltade pensionsmedel och 

lägre räntekostnader än budgeterat bidrar även 

till den positiva avvikelsen för finansnettot. 

Finansnettot kommer i slutet av året även 

påverkas som en följd av att kommunen har 

upphandlat nya kapitalförvaltare för placerade 

pensionsmedel. Effekten för år 2016 är än så 

länge svår att bedöma eftersom köp och 

försäljning av fonder kommer göras både i 

slutet av år 2016 och i början av år 2017. 

 

Pensionskostnader förväntas vid årets slut bli 

högre än budget med 7,5 miljoner kronor, i 

enlighet med prognos från Skandia per augusti 

2016.  
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Nämnderna 
Nämnderna prognostiserar en negativ budget-

avvikelse på 31 miljoner kronor vid årets slut. 

Prognoserna efter åtta månader indikerar en 

ekonomisk obalans inom främst utbildnings-

nämnden, omsorgsnämnden samt för nämnden 

för individ- och familjeomsorgen. Prognosen 

totalt för nämnderna är i stort sett samma som 

per juli månad, men det har skett några 

förändringar för de olika nämnderna. Utbild-

ningsnämnden har en försämring med 1,5 

miljoner kronor medan omsorgsnämnden har 

en förbättring med 1,9 miljoner kronor. 

Nämnden för individ- och familjeomsorgen 

har den största avvikelse procentuellt sett, det 

vill säga budgetavvikelsen i kronor i 

förhållande till den totala budgeten.  

 

Helårsprognos nämnderna Budget Prognos 
Budget-

avvikelse 

per augusti Budget 

helår 

2016

Prognos 

helår 2016

helår 2016

Miljoner kronor per 31 aug Budgetavv

+överskott i procent

-underskott

Kommunstyrelsen 88,7 89,1 -0,4 -0,5%

Överförmyndarnämnden 1,5 1,1 0,4

Utbildningsnämnden 512,0 522,4 -10,4 -2,0%

Nämnden för individ- och familjeomsorg 83,4 89,0 -5,6 -6,7%

Omsorgsnämnden 306,4 321,6 -15,2 -5,0%

Nämnden för samhällsplanering, SP 44,3 44,4 -0,1 -0,2%

Nämnden för myndighetsfrågor 0,2 0,2 0,0

Summa nämnderna 1 036,5 1 067,8 -31,3 -3,0%
 

 

Nedan kommenteras helårsprognosen för respektive nämnd. 

 
Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Miljoner kronor  

Budget- 

avvikelse 

2016 

+överskott 

-underskott 

Prognos 

netto- 

utfall 

2016 

 

Bokslut 

netto-

utfall 

2015 

 

Kansli inklusive revision 0 17,3 17,3 

Ekonomi och upphandling 0 24,9 22,5 

Medlemsbidrag Värends räddningstjänst 0 15,4 14,7 

Personal +0,4 11,8 10,0 

IT och service -0,3 9,9 9,9 

Kultur och fritid -0,5 25,2 25,7 

Summa  -0,4 89,1 85,4 

 

Totalt för alla kommunstyresens verksamheter 

uppskattas i dagsläge helårsutfallet 2016 bli 

något högre än budeterat vilket resulterar i ett 

underskott om 0,4 miljoner kronor. Det totala 

underskottet består av både positiva och 

negativa resultat för respektive kommun-

styrelsens verksamhetsområden. 
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För Kansli samt Ekonomi- och upphandling, 

prognostiseras inga avvikelser mot budget i 

avseende på helåret. För Kultur- och fritids-

avdelningen prognostiseras ett underskott med 

minus 0,5 miljoner kronor. Främsta orsaken 

till den negativa avvikelen mot budget är 

minskade hyresintäkter lokaler från 

utbildningsförvaltningen, ökade underhålls-

kostnader för Virda bad- och sportcenter samt 

kostnader för ”Destination Åsnen”. För IT- 

och serviceavdelningen prognostiseras ett 

underskott med minus 0,3 miljoner kronor. Det 

uppskattade underskottet är svårt att bedöma i 

dagsläge, då avdelningen står inför föränd-

ringar av modeller för licenskostnader. 

Underskottet påverkas också av personal-

ärende och extraordinära personalkostnaderna 

under detta år. För Personalavdelningen 

prognostiseras en positiv budget avvikelse 

vilket minskar det totala underskottet för 

kommunstyrelsen för år 2016. 

 

Åtgärder för att nå en budget i balans 

För att uppnå budget i balans tar Kultur- och 

fritidsavdelningen fram en åtgärdsplan för 

2016. Den innebär bland annat restriktivitet för 

inköp inom verksamheterna. Insatser för att 

minska sjukskrivningstalen planeras. 

 

IT-  och serviceavdelningen har genomfört 

sparåtgärder, vilka resulterade i minskade 

kostnader för telefoni med fasta förbindelser. 

Besparingen uppgår netto till 0,3 miljoner 

kronor. 

 

 

Överförmyndarnämnden 

 

Överförmyndarnämnden 

 

 

 

Miljoner kronor 

Budget- 

avvikelse 

2016 

+överskott 

-underskott 

Prognos 

netto- 

utfall 

2016 

 

Bokslut 

netto-

utfall 

2015 

 

Nämnd och nämndadministration 0 0,3 0,3 

Överförmyndarverksamhet +0,4 0,8 1,4 

Summa  +0,4 1,1 1,7 

  

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett 

överskott motsvarande +0,4 miljoner kronor. 

Den positiva avvikelsen mot budget beror på 

att återsökt hos Migrationsverket ersättning för 

kostnader för ”god man” för kvartal 4, 2015 är 

redovisad under detta år. 
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Utbildningsnämnden 

 

Utbildningsnämnden 

 

 

Miljoner kronor 

 

Budget- 

avvikelse 

2016 

+överskott 

-underskott 

Prognos 

netto- 

utfall 

2016 

 

Bokslut 

netto-

utfall 

2015 

 

Nämnd och styrelseverksamhet 0,0 1,1 1,2 

Fritidsgårdar 0,0 5,6 5,2 

Musikskola 0,0 4,0 3,8 

Gemensam verksamhet -0,8 19,8 19,6 

Förskoleverksamhet -5,3 112,8 110,2 

Skolbarnsomsorg 0,9 14,4 15,1 

Grundskola -5,5 224,0 210,3 

Särskola och LSS-verksamhet 1,4 33,8 34,9 

Biblioteksverksamhet -0,2 9,7 9,7 

Gymnasie-/vuxenutbildning -0,9 97,2 88,6 

Summa  -10,4 522,4 498,5 

 

Vid årets slut förväntas en negativ avvikelse 

gentemot budget på 10,4 miljoner kronor, med 

de förutsättningar som är kända i dagsläget. 

Om andra fakta blir kända eller förutsätt-

ningarna ändras så kommer prognosen med 

stor sannolikhet att ändras. En budgetreglering 

på 13 miljoner kronor har kommit nämnden till 

del. Denna reglering har fördelats till köp av 

utbildning med 10 miljoner kronor och 

minskning av ett ospecificerat intäktskrav med 

3 miljoner kronor. 

 

De största avvikelserna finns inom verksam-

heterna förskola, grundskola och vuxenut-

bildning. Anledningen till stora förväntade 

avvikelser inom dessa verksamhetsområden är 

bland annat att lokaler är underbudgeterat och 

att verksamheten utökats genom exempelvis 

fler förskoleavdelningar. 

 

Även inom gemensam verksamhet återfinns 

negativ avvikelse som beror på lokalkostnader 

och modullösningar med kringkostnader som 

tillkommit efter budgetarbetet. 

 

Intäktsbudgeten höjdes med 4,9 miljoner 

kronor, men har efter budgetreglering justerats 

ned med 3 miljoner kronor. Dock är de 

förväntade intäkterna på 1,9 miljoner kronor 

ytterst osäkra. I prognosen är bedömningen 

gjord att intäkterna kommer in. 

 

 

Åtgärder för att nå en budget i balans  

På utbildningsnämndens sammanträde i juni 

2016 beslutades att vidta följande åtgärder för 

att nå en budget i balans; 

 Fortlöpande effektivisera verksamheterna. 

 Få fram ett användbart och transparent 

resursfördelningssystem för främst 

förskolor och skolor. 

 Ta fram ett underlag där jämförelser över 

tid, mellan kommuner och mellan 

verksamheter inom utbildningsförvaltning 

presenteras. 

 

Med dessa underlag ges en grund att utgå 

ifrån, inför de beslut som krävs för en budget i 

balans år 2017. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

 

 

Miljoner kronor  

Budget- 

avvikelse 

2016 

+överskott 

-underskott 

Prognos 

netto- 

utfall 

2016 

 

Bokslut 

netto-

utfall 

2015 

 

Nämnd och styrelseverksamhet 0,0 0,7 0,9 

Förvaltningskontor  2,0 14,6 10,5 

Barn, familj och vuxna, inkl Familjeenheten 0,7 35,8 40,1 

Ensamkommande flyktingbarn -0,4 -11,9 -6,9 

Försörjningsstöd -8,7 33,2 29,3 

Missbruk vuxna, inkl STOBE 1,1 9,1 10,3 

Arbetsmarknadsavdelningen  -0,3 7,5 7,8 

Summa -5,6 89,0 92,0 

 

Den största anledningen till förväntad negativ 

avvikelse med minus 5,6 miljoner kronor är att 

IFO-förvaltningen har nödgats justera prog-

nosen för försörjnings- och flyktingstöd. Även 

om man på goda grunder kan förvänta en 

minskad nivå över året är det ett faktum att 

nivån från slutet av 2015 är den högsta som 

varit och den kvarstod fortfarande in på 2016. 

Justeringen är ytterligare 3,1 miljoner kronor 

till ekonomiskt bistånd och 1,5 miljoner 

kronor till flyktingstöd, summa 4,6 miljoner 

kronor, och en minskning av intäkter med 4,4 

miljoner kronor jämfört med budget.  

 

Överskottet på förvaltningskontoret är det 

budgeterade överskottet på det nya HVB-

hemmet Äpplet som startats upp under 2016. 

 

De största förändringarna från 2015 är på 

avdelningarna förvaltningskontoret (-4,1 

miljoner kronor), där det inte kommer in några 

prestationsersättningar under 2016 utan Migra-

tionsverket har istället höjt schablonersätt-

ningarna för flyktingar. Barn o familj (+4,3 

miljoner kronor), kan uppvisa lägre place-

ringskostnader än under 2015 både på grund 

av färre placeringar men också tack vare att 

man jobbat med att få in egna familjehem 

istället för externa. Satsningen på 

hemmaplanslösningar bidrar till ett bättre 

resultat. Ensamkommande flyktingbarn (+5 

miljoner kronor), har förväntade högre 

kostnader än 2015 eftersom det har startats 

upp ett nytt HVB-hem under 2016. 

 

Åtgärder för att nå en budget i balans 

För att få ner kostnaderna på försörjnings- och 

flyktingstöd har ett arbete med att förändra 

arbetsmarknadsavdelningen påbörjats. Det har 

blivit tydligt att en förändring är nödvändig då 

det finns ett uppenbart utökat behov hos 

målgruppen inom området språksvaghet, 

psykisk ohälsa och missbruk. För att en 

förändring ska vara möjlig är det även fortsatt 

nödvändigt med ett nära samarbete mellan 

avdelningen för försörjningsstöd och arbets-

marknadsavdelningen.  

 

I syfte att sänka kostnaderna för kortsiktiga 

inackorderingar har det inrättats en tjänst som 

boendekoordinator. Uppdraget är att samordna 

och hitta både tillfälliga och permanenta 

lösningar för de som inte har eller riskerar att 

stå utan bostad. 
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Omsorgsnämnden 

 

Omsorgsnämnden 

 

 

 

Miljoner kronor  

Budget- 

avvikelse 

2016 

+överskott 

-underskott 

Prognos 

netto- 

utfall 

2016 

 

Bokslut 

netto-

utfall 

2015 

 

Nämnd -0,1 1,0 0,9 

Förvaltningskontor 0,7 7,7 6,7 

Äldreomsorg -12,4 252,1 248,8 

Funktionsstöd -3,2 60,9 57,8 

Summa  -15,2 321,7 314,3 

 

Omsorgsnämndens totala prognos 2016 

beräknas till minus 15,2 miljoner kronor, 

vilket är en förbättring med 1,9 miljoner 

kronor jämfört med juli avstämningen. Staben 

har haft en vakant tjänst samt sjukfrånvaro 

som inte har ersatts vilket ger en positiv 

prognos på 0,7 miljoner kronor. Nämnden 

beräknas överskrida sin budget med strax 

under 0,1 miljoner kronor. Kostnader för 

arvoden och konferenser etc ryms inte helt 

inom budgeten. Prognosen för funktionsstöd 

beräknas till minus 3,4 miljoner kronor. 

Äldreomsorgens prognos beräknas till minus 

12,4 miljoner kronor. 

 

För båda funktionsstöd och äldreomsorgen är 

det i huvudsak budgetminskningen som inte 

kan verkställas fullt ut. För äldreomsorgen 

handlar det om ökning av hemtjänstärenden, 

vak, enskilda personalkrävande ärenden, hög 

sjukfrånvaro, upplärning av ny personal, 

förändringsarbetet för att sänka kostnaderna 

med mera. För funktionsstöd beror det på 

personalkrävande situationer (hot och våld), 

höga kostnader för enskilda ärenden, 

sjukfrånvaro, upplärning av ny personal med 

mera.  

 

Förbättringen av prognosen sedan maj månads 

avstämning beror bland annat på ökade 

intäkter 0,5 miljoner kronor bestående av höjd 

maxtaxa, höjd måltidsersättning och bättre 

betalningsförmåga. Det beror även på att 

behovsanpassade scheman/årsarbetstid väntas 

sänka kostnaderna något ytterligare. Dessutom 

har vissa budgeterade tjänster inte kunnat 

tillsättas som planerat vilket ger ett visst 

överskott. En del av detta beror på svårigheter 

med rekrytering.  

 

För externa psykiatriplaceringar beräknas 

prognosen till minus 0,4 miljoner kronor. 

Ytterligare en placering avslutades sista 

augusti så i nuläget är det två placeringar kvar. 

För utskrivningsklara från Region Kronoberg 

finns ingen avsatt budget. Prognosen är att 

kostnaderna blir 1,1 miljoner kronor för 2016 

och då utgörs 1,0 miljoner kronor av ett enskilt 

ärende. Inkluderas även beräknade lönekost-

nader i detta ärende blir kostnaden totalt 1,5 

miljoner kronor 2016. För hjälpmedelsinköp är 

prognosen att de beräknas kosta 0,4 miljoner 

kronor mer än budgeterat. Detta eftersom 

större delen av inköpen ska ses som en 

driftkostnad istället för en investering, som de 

tidigare gjorts. 

 

Budgetreglering för de brukare som går över 

till omsorgsförvaltningen från utbildningsför-

valtningen vid 20 års ålder istället för 21 år 

som tidigare, har inte tagits med i prognosen, 

preliminärt 3 miljoner kronor. Likaså har inte 

heller ett förväntat tillfälligt budgettillskott på 

6 miljoner kronor efter beslut i kommunfull-

mäktige tagits med i prognosen.  

 

Åtgärder för att nå en budget i balans 

För att få budgeten i balans har omsorgs-

nämnden fattat beslut om åtgärder mot-

svarande 7,0 miljoner kronor, bland annat 

höjda måltidsavgifter, arbetskläder (kommer 

2017), ej delvis tillsätta pensionsavgångar, 

effektiviseringar inom funktionsstöd, behovs-

anpassade scheman, årsarbetstid, översyn 

grundbemanning, minska dyr extratid, högre 
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grad av behovsanpassade serviceinsatser. 

Arbete pågår även med att ställa om verksam-

heterna för att anpassa lönekostnaderna till 

2016 års budget. För återstående obalans är det 

framarbetat strategier och åtgärder som dels 

pågår sedan tidigare eller kommer inom kort 

att starta upp. Det avser bland annat följande: 

 

 Behovsanpassad bemanning 

 Myndighetskontor¸säkerställa 

rättssäkerheten i myndighetsbeslut 

 Trygg och säker hemgång – utökad 

avancerad vård och omsorg i hemmet 

genom team ”Trygg och säker 

hemgång”, hemsjukvård och hemtjänst 

natt 

 Minska andelen indirekt brukartid 

 E-teknik 

 Resursfördelning 

 Minska sjukfrånvaron med 3 dagar per 

anställd 

 Kvalitetsarbete genom IIP (Investor In 

People) 
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Nämnden för samhällsplanering 
 

Nämnden för samhällsplanering 

 

 

 

Miljoner kronor  

Budget- 

avvikelse 

2016 

+överskott 

-underskott 

Prognos 

netto- 

utfall 

2016 

 

Bokslut 

netto-

utfall 

2015 

 

Nämnd 0 0,8 0,8 

Förvaltningskontor 0 2,7 1,6 

Bygg och miljökontor +0,5 3,6 3,2 

Bostadsförbättring +0,2 1,5 1,8 

Färdtjänst 0 4,6 4,4 

Fysisk/teknisk planering 0 6,2 5,9 

Förvaltningsavtalet -0,2 -1,1 -1,1 

Teknisk administration/servicefunktion 0 4,0 3,6 

Gator/vägar, belysning, avfallshantering 0 15,8 18,3 

Parkförvaltning -0,7 6,3 5,5 

Summa (exkl VA-verksamhet) -0,1 44,4 44,0 

 

Nämndens prognos för 2016 blir 0,1 miljoner 

kronor högre än budget. Bygg och miljö 

lämnar en prognosförbättring med 0,5 miljoner 

kronor, bostadsförbättring ligger kvar med 0,2 

miljoner kronor. Utöver det tillkommer ett 

minskat resultat för det så kallade förvalt-

ningsavtalet med 0,2 miljoner kronor, på grund 

av högre uppvärmningskostnader samt 

reparationskostnader på Högåsen. Parkförvalt-

ningen prognostiserar en ökad kostnad med 0,7 

miljoner kronor som ska täcka avräkningen för 

2016 samt lönehöjningar. 

Åtgärder för att nå en budget i balans 

Förvaltnings- respektive parkavtalet är två 

verksamheter som förvaltas av Allbohus. Man 

ser idag över de avtal där kostnader inte 

matchar den budget som är förväntad. Varje 

kostnadsavsteg följs upp och ytterligare 

fördyring ska förhindras med en god dialog 

före insats. Förhandling pågår att återta 

parkskötsel i kommunal regi från april 2017.  

 

 
 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

 

 

Miljoner kronor 

Budget- 

avvikelse 

2016 
+överskott 

-underskott 

Prognos 

netto- 

utfall 

2016 

 

Bokslut 

netto-

utfall 

2015 

 

Nämnd 0 0,2 0,1 

Summa  0 0,2 0,1 

 

Nämndens prognos är att utfallet för 2016 blir 

i nivå med budget. 
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Resultat för perioden 

 

 

 Sammanställd redovisning 
 

Miljoner kronor 

 
Resultat

14
 

per 31 aug 

2016 

Resultat
16 

per 31 aug 

2015 
Alvesta kommun 28,4 1,7 
Alvesta kommunföretag AB -0,9 -0,5 
AllboHus Fastighets AB 25,1 19,5 
Alvesta Energikoncern 6,9 8,1 
varav Alvesta Energi AB 4,9 6,4 
         Alvesta Elnät AB 1,5 1,4 
        Bredband i Värend AB 0,5 0,3 
Alvesta Renhållnings AB 0,4 1,2 
Alvesta Utveckling AB 0,2 0,1 
Värends Räddningstjänst-

förbund
15

 
 

-0,2 

 

0,2 
Total sammanställd 

redovisning 

(kommunkoncernen)
16

 

 

63,3 

 

33,9 

Samtliga resultat är före dispositioner och 

                                                 

 
14

 Avser exklusive koncerninterna elimineringar. Förutom för den totala sammanställda redovisningen kommun 

och bolag. 
15

 Kommunens andel, ca 20 procent. 
16

 Resultat inklusive koncerninterna elimineringar. Se resultat- och balansräkningen i avsnittet Ekonomisk 

redovisning. 

skatt, d.v.s. verksamhetsresultat 

 

Alvesta kommunkoncern omfattar helägda 

Alvesta kommunföretag AB som i sin tur är 

helägare till fyra dotterbolag. Koncernen har 

inte förändrats i sin sammansättning under 

delårsperioden. Räddningstjänsten inom 

Alvesta respektive Växjö kommun samordnas 

i ett kommunalförbund. Alvestas andel i 

förbundet på cirka 20 procent ingår också i 

kommunkoncernen. Koncernens resultat för 

perioden januari till augusti 2016 är 63,3 

miljoner kronor.  

 

Alvesta kommun 
Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun 

ett positivt resultat på 28,4 miljoner kronor 

varav VA-verksamheten redovisar 1,1 miljoner 

kronor, ser mer i kommande avsnitt över 

kommunens resultat för perioden. 

 

Alvesta Kommunföretag AB 
Bolaget redovisar ett negativt resultat för 

perioden januari-augusti på grund av att 

koncernbidrag för innevarande år regleras först 

vid bokslutet. 

 

AllboHus Fastighets AB 
Resultatet för perioden januari-augusti 2016 

uppgår till 25,1 (19,5) miljoner kronor och är i 

överensstämmelse med planerat resultat för 

perioden. I periodens resultat ingår en 

engångsintäkt med 6 miljoner kronor för 

resultat från försäljning av aktier i dotterbolag 

till följd av fastighetsförsäljning via så kallad 

paketering. Årets planerade underhållsinsatser 

pågår för fullt och fortlöper enligt plan. 

Fortsatt låga räntenivåer samt låga vakanser på 

bostäder har påverkat resultatet positivt medan 

fortsatt ökad vattenförbrukning konstateras i 

delar av bostadsbeståndet. 
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Det största projektet under första halvåret 

2016 är färdigställandet och inflyttningen av 

de 24 nya lägenheterna på Högåsängen i 

Alvesta. Samtidigt pågår slutförandet av nästa 

etapp som innehåller ytterligare 12 lägenheter 

med beräknad inflyttning i december i år. De 

12 nya LSS-bostäderna på Taggvägen i 

Alvesta har fått sina hyresgäster. 

 

Alvesta Energikoncern 

 

Alvesta Energi AB 

Det ackumulerade resultatet efter finansiella 

poster för januari-augusti är 4,9 (6,4) miljoner 

kronor. Under våren avyttrades Ohs 

kraftstation till GW-kraft med en reavinst på 2 

miljoner kronor. Våren och sommaren har 

varit ovanligt varm vilket inneburit att 

försäljningen av fjärrvärme har varit låg. 

Försäljningen av processvärme till Vida i 

Alvesta och ATA i Moheda har upphört vid 

årsskiftet då dessa tog sina egna nya 

anläggningar i drift. Det nybyggda Vislanda-

badet är anslutet till fjärrvärmenätet och 

bassängerna kan nu kontinuerligt hållas varma 

med hjälp av biobaserad fjärrvärme.  

 

Fjärrvärmeproduktionen har gått utan 

driftstörningar och årstakten ligger på ca 100 

GWh (161 GWh), Minskningen beror på 

minskad försäljning av processvärme. Bränsle-

mixen har nått upp till 99,2 procent (99,2 %) 

biobränsle. Pågående projekt: 

 Ny pumpstation för fjärrvärme Vävaren i 

Alvesta 

 Förtätning av fjärrvärmeanslutningar 

 

Alvesta Elnät AB  

Ackumulerat resultat efter finansiella poster 

för januari-augusti är 1,5 (1,4) miljoner 

kronor. Ordinarie verksamhet har i stort följt 

planeringen. Tillgängligheten för våra elnäts-

kunder har varit fortsatt hög. Åtgärderna för 

att ytterligare öka driftsäkerheten i elnätet 

fortsätter och fokus har varit inriktat på 

underhållet av elnätets anläggningar. Den 

fleråriga handlingsplanen för att säkerställa de 

kund- och myndighetskraven som finns inom 

framtida leveranssäkerhet följs. Förfrågningar 

angående nyanslutningar i elnätet är relativt 

låg. Pågående projekt: 

 Ombyggnad elnät Forsa-Vret 

 

Bredband i Värend AB (Biva) 

Biva äger och förvaltar Alvesta Elnät AB:s del 

(10,3 %) av det regionala bredbandsbolaget 

WEXNET AB. Övriga ägare är Växjö, 

Lessebo och Tingsryd. Bivas ackumulerade 

resultat efter finansiella poster för januari-

augusti är 0,5 (0,3) miljoner kronor. 

 

Alvesta Renhållnings AB 
Resultatet per 31 augusti 2016 följer budget. 

Ett större anläggningsjobb har utförts under 

våren på Grimslöv ÅVC för att hårdgöra en 

upplagsyta samt sätta upp betongelement som 

avgränsning vid trädgårdsavfall/kompostyta. 

Bolaget har under det första halvåret köpt in 

ett antal nya containers och lastväxlarflak i 

olika storlekar för att ersätta äldre, uttjänta och 

trasiga. Bolaget har även under det andra 

kvartalet upphandlat och köpt in en ny sopbil 

som ersätter ett äldre fordon. Resultatet per 31 

augusti 2016 följer budget. 

 

Alvesta Utveckling AB 
Resultat för perioden januari-augusti är 0,2 

miljoner kronor, vilket följer planerna. Fastig-

hetsförvaltningen har fungerat bra under 

perioden och allt är fullt uthyrt. 

 

I april hade bolaget en informations- och 

utbildningsaktivitet för intresserade invånare 

och företagare om utveckling och möjligheter 

med solenergi: solfångare och solceller. Två 

seminarier lockade över 110 personer. Semi-

narierna arrangerades i samarbete mellan 

Alvesta Utveckling AB, Alvesta kommuns 

miljösamordnare samt Energikontor Sydost. 
 

Värends Räddningstjänstförbund 
Resultat för perioden januari-augusti är minus 

0,2 miljoner kronor. Av de budgeterade 

strategiska satsningarna för 2016 har förbundet 

använt hälften av budgeterat, en miljon. Den 

strategiska satsningen inom området inre befäl 

(IB) beräknas inte användas under 2016 (0,3 

mnkr). 
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Kommunens resultat för perioden 
 
Miljoner kronor 
 

 

Budget 

201608
17

 

 

Utfall  

201608 

Budget- 

avvikelse 

201608 
+överskott 
-underskott 

Kommunstyrelsen 59,4 60,9 -1,5 

Överförmyndarnämnden 1,0 0,6 0,4 

Utbildningsnämnden 341,3 347 -5,7 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 55,6 58,4 -2,8 

Omsorgsnämnden 205,8 212,9 -7,1 

Nämnden för samhällsplanering 
(skattefinansierat) 

29,5 24,7 4,8 

Nämnden för myndighetsfrågor  0,1 0,1 0 

Summa verksamheter 

skattefinansierat (nettokostnad) 
692,7 704,6 -11,9 

Gemensam finansering (nettointäkt) 698,6 731,9 33,3 

Utfall perioden skattefinansierat 5,9 27,3 21,4 

 
Nämnden för samhällsplanering (VA-
taxefinansierat), utfall nettointäkt 

0 1,1 1,1 

Summa verksamheter taxefinansierat 0 1,1 1,1 

Gemensamt utfall perioden (Skatte- 
och taxefinansierat) 

5,9 28,4 22,5 

 

                                                 

 
17

 Med budget 201608 avses 67 procent (8/12) av årsbudgeten, förutom för omsorgsnämnden vars personalbudget är 

periodiserad utifrån säsongsvariation.   

Efter åtta månader redovisar kommunen ett 

utfall på plus 28 miljoner kronor vilket är 

drygt 22 miljoner kronor bättre än budgeten 

för aktuell period. Nämndernas budgetav-

vikelse vägs upp av positiv budgetavvikelse 

för gemensam finansiering för perioden på 33 

miljoner kronor. Avvikelsen går framför allt 

att hänföra till tillfälligt flyktingstöd som inte 

är budgeterat. Den positiva avvikelsen beror 

också på att stor del av budgeten för löneök-

ningar 2016, kvarstår att utfördela eftersom 

effekten av Kommunals avtal ännu inte är klart 

samt på ännu ej nyttjade andra kommunöver-

gripande anslag (strategiska). 

 

Nedan kommenteras respektive nämnds 

resultat för perioden januari till augusti 2016. 

 

För perioden januari till augusti 2016 

redovisar kommunstyrelsens verksamheter en 

negativ budgetavvikelse motsvarande -1,5 

miljoner kronor och överförmyndarnämnden 

en positiv avvikelse med +0,4 miljoner kronor. 

Främsta orsaken till den negativa avvikelsen 

för kommunstyrelsen är att budget inte är 

periodiserad i jämförelse med utfallet av 

intäkter och kostnader. Dessutom finns det en 

eftersläpning vid interndebiteringar mellan 

förvaltningar. 

 

Nämnden för individ- och familjeomsorgs 

underskott på -2,8 miljoner kronor per augusti 

månad består till största del av försörj-

ningsstöd och flyktingstöd som totalt har -3,3 

miljoner kronor. 

 

Omsorgsnämndens utfall januari-augusti 2016 

är 212,5 miljoner kronor inklusive särskilt 

riktade statsbidrag. Periodens budgetavvikelse 

är minus 7,1 miljoner kronor. Till största delen 
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beror den negativa avvikelsen på att de 

effektiviseringar som måste göras för att få 

budgeten i balans inte har verkställts fullt ut. 

Åtgärder är inledda och effekten kan ses under 

senare delen av 2016 och under 2017. Hög 

sjukfrånvaro, personalkrävande enskilda ären-

den, introduktion av extrapersonal, vak med 

mera har lett till högre lönekostnader än 

budgeterat. Sommarperioden 2016 har däremot 

varit lugnare jämfört med 2015. Ett enskilt 

ärende har under perioden inneburit höga 

kostnader både på Central Lasarettet i Växjö 

och i personalkostnader, ca 1,0 miljoner 

kronor för perioden. 

 

Budgetavvikelsen hos nämnden för samhälls-

planering kommer att justeras under hösten när 

investeringen av Spåningslanda etapp 1 står 

färdigt och ska börja skrivas av, det samma 

gäller för VA-verksamheten (taxefinansierat). 
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Likviditet, lån och placeringar  
 
 

 

Likviditet, miljoner kronor Aug 2016 Utfall helår 2015 Aug 2015 
Kassa 0 0,1 0,1 
Bank (inkl. skattekonto) 1,9 14,1 -11,5 

Summa likviditet 1,9 14,5 -11,4 

 

Kommunen har per augusti 2016 en positiv 

likviditet med 1,9 miljoner kronor. Kommunen 

har ett koncernkonto tillsammans med de kom-

munala bolagen. Totalt för ”kommunkon-

cernen” uppgår likviditeten per augusti 2016 

till 125 miljoner kronor. Den positiva 

likviditeten vid årsskiftet 2015 berodde bland 

annat på det statliga tillfälligt flyktingstödet 

med 42 miljoner kronor som utbetalades i 

december 2015. 

 
 

Lån*, miljoner kronor Aug 2016 Utfall helår 2015 Aug 2015 
Ingående låneskuld 1.1*) 107 107 107  
Nyupplåning 0 0 0 
Amortering 0 0 0 

Skuld 107  107 107 
*) Både lång- och kortfristig del av lån. 

 

Lån har tagits för att finansiera gjorda och 

pågående investeringar, låneskulden uppgår 

till 107 miljoner kronor och är fördelad på tre 

lån. 

 
I april 2016 omsattes ett lån på 35 miljoner 

kronor. Nya lån kan komma att behövas de 

kommande åren för att finansiera planerade 

investeringar.   

 

Lån 1: 35 mnkr förfaller mars 2021 

Lån 2: 50 mnkr förfaller december 2016 

Lån 3: 22 mnkr förfaller oktober 2019 

  

   

Innehav pensionsplaceringar* 
miljoner kronor 

Aug 2016 Utfall helår 2015 Aug 2015 

Svenska räntepapper 117,5 116,7 116,6  
Svenska aktier/aktierelaterade 38,4 36,4 36,2 
Utländska aktier/aktierelaterade 76,5 75,9 75,6 
Likvidkonto 0,1 0,2 0,1 

Summa 232,5 229,2 228,5 

*Avser anskaffningsvärdet som är lika med bokfört värde. 

 

Kommunens kapitalförvaltning finns för att 

generera avkastning och bidra till att kunna 

betala framtida pensionskostnader. Placerade 

medel har anskaffats till ett värde på 232 

miljoner kronor per sista augusti 2016. 

Pensionsmedlen har per den sista augusti 2016 

ett marknadsvärde på 301 miljoner kronor. Det 

är en värdestegring med nästan 8 miljoner 

kronor jämfört med värdet den 31 december 

2015. Värdet på kapitalförvaltningen täcker 

per augusti 63 procent av den pensionsskuld 

som den ska matcha. Resterande del återlånas i 

verksamheten. 

 

Den absoluta avkastningen i portföljen för de 

första åtta månaderna 2016 uppgick till 2,6 

procent, vilket är något under avkastnings-

målet. Jämförelseindex (KPI+3%) var 2,7 

procent. Avstämning mot kommunens place-

ringspolicy visar att kapitalförvaltningen för 

perioden sker i enlighet med de krav som 

ställs. 
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Investeringar 
 
 

Investeringar, netto 
 

Miljoner kronor 
 

Budget 

2016 
inkl. ev. 

tilläggbudget 

Prognos  

Helår 

2016 
per 31 aug 

Utfall 
Jan-aug 

2016 

 

Bokslut 

2015 
nettoutfall 

Kommunstyrelsen 5,4 5,3 0,7 6,4 

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utbildningsnämnden 5,0 3,8 0,2 2,2 

Nämnden för individ- och 

familjeomsorg 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Omsorgsnämnden 5,9 2,3 1,0 2,0 

Nämnden för samhällsplanering,  
inkl. Nämnden för myndighetsutövning 
(skattefinansierat) 
Vatten och avlopp (taxefinansierat) 

19,1 

 

23,3 

19,1 

 

26,8 

4,1 

 

5,2 

13,8 

 

11,4 

Gemensam finansiering 25,0 25,0 24,0 0,0 

Summa  83,7 82,4 35,3 54,5 

     

 
Årets investeringsbudget uppgår till 84 

miljoner kronor. Under årets åtta första 

månader uppgår investeringsutgiften till drygt 

35 miljoner kronor. Prognosen är att 

investeringar för totalt 82 miljoner kronor 

kommer genomföras under året.  

 

Under resterande del av året kommer 

ytterligare investeringar att ske med drygt 47,1 

miljoner kronor vilket avser ett flertal 

investeringar inom kommunstyrelsen (4,6 

mnkr), utbildningsnämnden (4,8 mnkr), 

omsorgsnämnden (4,9 mnkr), nämnden för 

samhällsplanering (15 mnkr) och VA-

verksamheten (18,1 mnkr). 

 

Nedan redovisas investeringarna mer ingående 

för respektive nämnd. 

 

Kommunstyrelsen 
I juli 2016 avslutades projektet Vislandabadet 

som under byggtiden redovisats under 

Gemensam finansiering (se sist i avsnittet) 

men som från och med september kommer att 

överföras till kultur-och fritidsavdelningen 

som har budgetansvaret för investeringens 

driftkostnader. 

Årets investeringar på Virda Bad- och 

Sportcenter omfattar ett nytt kassasystem (0,2 

miljoner kronor) samt nytt reningssystem (0,4 

miljoner kronor) som ingår i anslaget för 

energibesparingsåtgärder. Ny båtbrygga har 

byggts i Hulevik (0,1 miljoner kronor) samt 

Hjortsberga badplats har handikappanpassats. 

Under hösten planeras renoveringar på valda 

delar på Virdavallen samt sporthallsdelen på 

Virda Bad- och Sportcenter. Kansliavdel-

ningen avser att utnyttja investeringsanslaget 

till att utöka användandet av läsplattor i den 

politiska administrationen samt till inventarier 

i caféet. 

 

I dagsläge prognostiseras att utfallet av 

kommunstyrelsens investeringar kommer att 

vara i nivå med budget. 

 

Utbildningsnämnden  
Nämndens investering avser utrustning till 

Vislandaskolan, Mohedaskolan och till 

förskoleområde Öster. 
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Nämnden för individ- och 

familjeomsorg 
Nämndens investering avser medel för inköp 

av möbler och kontorsinredning. 

 

Omsorgsnämnden  
En miljon kronor är avsatta till inventarier för 

det nya LSS-boendet men bedömningen är att 

bara drygt hälften kommer användas (0,6 

mnkr). Under året kommer investeringar göras 

för att iordningsställa omklädningsrum i och 

med nya lagkrav för arbetskläder (0,4 mnkr). 

Avsatta budgetmedel för trygghetslarm (2 

mnkr) och hjälpmedelstvätt (1 mnkr) kommer 

inte att utnyttjas 2016. Trygghetslarmen 

kommer att leasas istället för att köpas. För 

hjälpmedelstvätten pågår utredning om den 

tjänsten ska köpas från annan kommun. 

Bedömningen per augusti är att 0,7 miljoner 

kronor av avsatt investeringsbudget på 1 

miljoner kronor till hjälpmedel kommer 

användas under året. I övrigt avser 

investeringarna taklyft, trappklättrare, nya 

kontorsutrymmen, förbättring av innemiljöer 

med mera (0,6 mnkr). 

 

Nämnden för samhällsplanering  
I den skattefinansierade delen har mark 

förvärvats för 0,6 miljoner. Mark och tomter 

för 0,8 miljoner kronor har sålts. Vislanda 

tågstopp är slutfört för 1,4 miljoner och man 

väntar in ett bidrag på 1,1 miljoner. De två 

tilläggsbudgetarna Spåningslandavägen Etapp 

1 del 2 samt Cirkulationsplats Rönnedal har 

hittills kostat 1,3 miljoner kronor tillsammans. 

Hela Spåningslanda förväntas klart för att 

påbörja avskrivningar lite längre fram i höst. 

Hela projektet Spåningslanda, som legat på en 

förväntad investeringskostnad 36,4 miljoner 

kronor, beräknas bli ca 2 miljoner kronor 

billigare. Till det har man även flyttat 1,5 

miljoner kronor från 2015 från ej nyttjade 

medel i oavslutade projekt. 

 

På den taxefinansierade sidan kommer 

ombyggnaden av Moheda Avloppsverk 

slutföras redan 2016 istället för 2017. Detta 

gör att man förbrukar ca 9,5 miljoner kronor i 

investeringskostnad, mot budgeterade 5,3 

miljoner kronor för innevarande år. 

Investeringskostnader från 2015 på 9,3 

miljoner har skjutits fram till 2016. Utöver det 

kommer Silkesnäs VA-utbyggnad gå på ca 6,3 

miljoner kronor under 2016 med en intäkt 

under 2016-2017 på 2,1 miljoner kronor. 

Totalt blir det en prognosförändring på 3,5 

miljoner kronor och förvaltningen gör en 

översyn av investeringsplanen för att se vilka 

projekt man kan skjuta fram i tiden. 

 

Gemensam finansiering  
Under gemensam finansiering redovisas 

investeringar avseende Vislandabadet och 

projekteringskostnader för Äldrecenter Västra 

Rönnedal. Vislandabadet färdigställdes i juli 

2016. Fortsättning avseende Äldrecenter 

avvaktar ny utredning. 
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Medarbetare 
 

En av kommunens startegiska inriktningar är 

att vara en attraktiv arbetsgivare. Medar-

betarna ska upprätthålla hög kompetens inom 

alla verksamheter med medborgarnas behov 

och intresse i fokus. Insatserna för att behålla 

och utveckla medarbetarna är en viktigt för 

kommunen. Kommunal verksamhet är perso-

nalintensiv och personalkostnaderna utgör två 

tredjedelar av kommunens totala kostnader. 

Det är därför viktigt att följa upp och analysera 

personalsituationen.  
 

Personalutskott 
Kommunstyrelsens personalutskott ansvarar 

bland annat för policyfrågor inom personal-

området. Under året har beslut tagits om bland 

annat prioriteringar inför årets löneöversyn 

och olika förmåner för anställda. 

                                    

Feriearbeten 
302 ungdomar i åldern 16-18 år har 

feriearbetat under vardera tre veckor i sommar. 

Ferieplatserna fördelades enligt följande; 

kommunala verksamheter 214 platser, 

AllboHus 40 platser, Huseby 8 platser, 

idrottsföreningar 23 platser, ideella föreningar 

4 platser, Smålandsoperan 4 platser, försam-

lingshem 7 platser och Funkibator 2 platser.  

 

Löneöversyn 2016 
Löneöversynen genomfördes under tidig vår 

för alla anställda utom de som tillhör 

Kommunals avtalsområde. Denna löneöversyn 

genomfördes enligt planerna och ny lön 

betalades ut med aprillönen. I slutet på augusti 

slöts ett lokalt avtal om hanteringen av 

löneöversynen för Kommunals avtalsområde. 

Löneöversyn pågår och ny lön kommer att 

betalas ut i oktober månad. 

    

Nettoårsarbetare 
Antalet nettoårsarbetare för hela kommunen 

har ökat med drygt 66 nettoårsarbetare sedan 

årsskiftet. På förvaltningen för individ- och 

familjeomsorg har antalet nettoårsarbetare 

ökat med drygt 24 sedan årsskiftet. Detta beror 

på öppnandet av nytt boende. Utbildningsför-

valtningen har ökat med över 17 nettoårs-

arbetare och omsorgsförvaltningen har ökat 

med drygt 14 nettoårsarbetare sedan årsskiftet. 

Arbetsmarknadsenheten och kommunlednings-

kontoret har ökat med fyra nettoårsarbetare 

var.   

 

Sjukfrånvaron 
Antalet sjukdagar per anställd har ökat sedan 

årsskiftet. Efter årets sju första månader är 

antalet sjukdagar per anställd 21,55 vilket är 

0,7 dagar fler än vid årsskiftet. Jämfört med 

samma period 2015 har antalet dagar ökat med 

0,8 dagar. Utbildningsförvaltningen har ökat 

2,4 dagar per anställd, Omsorgsförvaltningen 

har en marginell minskning och förvaltningen 

för samhällsplanering samt kommunlednings-

kontoret har kraftigt minskat sin sjukfrånvaro. 

Under våren har ett systemstöd för 

rehabiliteringsarbetet införts inom omsorgsför-

valtningen. Systemet införs på övriga förvalt-

ningar under hösten.  

 

Sjukfrånvaro mäts också i procent av arbetade 

timmar. Vid årsskiftet låg kommunen på 5,97 

procent och efter sju månader är frånvaron 

6,08 procent.  Utbildningsförvaltningens sjuk-

frånvaro efter de sju första månaderna ligger 

på 5,2 procent jämfört med 4,7 procent vid 

årsskiftet. Omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro 

efter de sju första månaderna ligger på 7,9 

procent jämfört med 8,1 procent vid årsskiftet. 

 

Friskvård 
En hälsovecka genomfördes i slutet av april då 

anställda i kommunen erbjöds olika motions-

aktiviteter. Under våren genomfördes även den 

årliga friskvårdsaktiviteten hälsostegen. I år 

var uppslutningen till tävlingen stort och 

många motionerade flitigt under de sex veckor 

som tävlingen pågick.  
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Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
I juli 2016 redovisas 1 521 nettoårsarbetare 

och i december 2015 var motsvarande siffra  

1 455. Diagrammet visar medelvärde under de 

senaste åren. 
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Sjukfrånvaro i procent 
Sedan årsskiftet har sjukfrånvaron ökat med en 

procent. 
 

 Juli 

2016 

2015 2014 2013 2012 

Totalt 6,1 5,1 5,1 5,1 4,6 

Kvinnor 6,6 5,5 5,5 5,5 5,0 

Män 3,9 3,7 3,7 3,6 3,0 

 

Antalet sjukdagar per anställd 
Antalet sjukdagar per anställd har ökat sedan 

årsskiftet. Efter årets sju första månader är 

antalet sjukdagar per anställd 21,55 vilket är 

0,7 dagar mer än vid årsskiftet. Utbild-

ningsförvaltningens sjukfrånvaro ökar. 
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Miljöredovisning 
 

Transport 
Syftet är att kommunen aktivt ska arbeta för en 

minskad användning av fossila bränslen. 

Kommunens mål är att år 2020 ska alla 

kommunkoncernens personbilar/lätta lastbilar 

köras på förnybara drivmedel (ägda/leasing-

bilar) samt att år 2020 ska kommunkoncernens 

egna personbilstransporter (inkl. lätta lastbilar) 

ha minskat med 5 procent jämfört med år 2013 

räknat på antal km/anställd.  

  

Kommentarer 

Sammanställning av hela kommunkoncernens 

resor görs vid årsskiftet 2016/2017. Kom-

munens anställda har under perioden 1 januari-

31 augusti 2016 kört 122 616 mil i tjänsten
18

. 

Detta är en ökning av bilresorna med 5 638 mil 

jämfört med samma period föregående år. 

Antal mil per anställd ökar från 74 mil/anställd 

till 75 mil per anställd. Resor med egen bil i 

tjänsten har minskat med 394 mil jämfört med 

föregående år. Trots att andelen fossilt bränsle 

ska minska fortsätter ökningen av mil med 

dieselfordon. Ökningen var 9 500 mil. Byte till 

fordon som körs på biogas har påbörjats för 

fordon placerade i Alvesta tätort. 

 

Energianvändning 
Syftet är att kommunen aktivt ska arbeta för en 

minskad användning av fossila bränslen och 

för en minskad energianvändning. Kommunen 

ska sträva efter att öka användningen av 

förnybar el. Kommunens mål är att energian-

vändningen i kommunkoncernens fastigheter 

ska minska med 20 procent till år 2020 jämfört 

med år 2009 (normalårskorrigerat, angivet i 

kWh/m
2
) 

 

Kommentarer 

Sammanställning av hela kommunkoncernens 

energianvändning görs vid årsskiftet 2016/ 

2017. Användningen av fjärrvärme i Alvesta 

kommuns verksamhetslokaler, som ägs av 

AllboHus, uppgick till 5 181MWh
18

 under 

perioden 1 januari -31 augusti 2016 när hänsyn 

                                                 

 
18

 Mer detaljerade underlag finns tillgängliga hos 

kommunens miljösamordnare 

har tagits till utetemperaturen. För dessa 

lokaler samma period förra året var 

användningen, normalårskorrigerad, 5 373 

MWh. Detta innebär en minskning med cirka 

3,6 procent jämfört med år 2015. Fjärrvärme-

användningen var i genomsnitt 57,86 kWh/m
2
 

för dessa lokaler, en minskning med 2,15 

kWh/m
2
 jämfört med samma period före-

gående år. 

 

Användningen av el i lokalerna de åtta första 

månaderna uppgick under 2016 till 3 728 

MWh
18

 eller i genomsnitt 40 kWh/m
2
. Om 

jämförelse görs mellan åren 2016 och 2015 har 

elanvändningen ökat med 33 MWh. 

Uppgifterna är dock inte jämförbara då verk-

samhetslokalerna ökat något under 2016 

jämfört med föregående år. I uppgifterna ovan 

ingår endast de verksamhetslokaler som 

inrymmer kommunens verksamheter och där 

kommunen och Allbohus tillsammans kan 

påverka resultatet.  

 

Solcellerna på kommunhuset producerade 

under årets första åtta månader 47 841 kWh. 

 

Ekologisk mat 
Kommunens inriktning var att 25 procent av 

livsmedelsbudgeten 2010 skulle bestå av eko-

ogiskt odlade produkter. Länets mål är att 

andelen certifierade ekologiska livsmedel ska 

utgöra 75 procent av den offentliga konsum-

tionen av livsmedel år 2020. 

 

Kommentarer 

Under första halvåret 2016 uppgick andelen 

ekologiska produkter till 38,1 procent av 

livsmedelsbudgeten. En minskning med 1,3 

procent jämfört med samma period föregående 

år. 
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Ekonomisk redovisning 
 

Sammanställd redovisning resultat- och balansräkning 
 

Resultaträkning Kommunkoncern

Augusti 

2016

Augusti 

2015

Verksamhetens intäkter 1 384,3 343,4

Verksamhetens kostnader 2 -997,2 -933,3

Avskrivningar -50,5 -49,8

Verksamhetens nettokostnad -663,4 -639,7

Skatteintäkter 3 514,9 497,1

Generella statsbidrag och utjämning 4 220,8 182,0

Finansiella intäkter 5 7,2 14,4

Finansiella kostnader 6 -16,2 -19,9

Skatt på årets resultat 0,0 0,0

Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd 0,0 0,0

Periodens resultat 63,3 33,9

Miljoner kronor N o t

 
 

Balansräkning Kommunkoncern

Miljoner kronor

Augusti 

2016

Bokslut 

2015

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar 31,7 32,7

 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 485,2 1 640,1

 Maskiner och inventarier 233,2 57,4

 Finansiella anläggningstillgångar 110,6 122,5

Bidrag statlig infrastruktur 19,8 20,5

 Summa anläggningstillgångar 1 880,5 1 873,2

 Omsättningstillgångar

 Förråd m.m. 8,2 8,4

 Fordringar 358,6 115,2

 Kortfristiga placeringar 0,0 229,0

 Kassa och bank 124,7 115,6

 Summa omsättningstillgångar 491,5 468,2

 Summa tillgångar 2 372,0 2 341,4

    

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital 708,2 657,2

   Därav årets resultat (63,3) (5,8)

 Avsättningar för pensioner 19,1 17,3

 Andra avsättningar 9,4 9,8

 Långfristiga skulder 1 405,6 1 370,9

 Kortfristiga skulder 229,7 286,2
 Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 2 372,0 2 341,4  
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Resultaträkning kommunen 
 

 

Augusti 

2016

Augusti 

2015

Prognos 

2016

Budget 

2016

Verksamhetens intäkter 1 243,9 197,7 313,1

    varav jämförelsestörande post* 8,3 8,3

Verksamhetens kostnader 2 -944,6 -875,4 -1 337,2

Verksamhetens nettokostnader 

exkl avskrivningar -700,7 -677,7 -1 024,1 -1 080,9 -1 062,7

Avskrivningar -16,6 -16,3 -24,3 -27,0 -27,2

Verksamhetens nettokostnad -717,3 -694,0 -1 048,4 -1 107,9 -1 089,9

    varav jämförelsestörande post* 8,3

Skatteintäkter 3 514,9 497,1 745,0 772,8 792,4

Generella statsbidrag och utjämning 4 220,8 182,0 284,5 331,1 303,0

    varav tillfälligt flyktingstöd 21,3 0,0 10,6 31,9 13,0

Finansiella intäkter 5 10,6 17,7 22,5 13,9 7,0

Finansiella kostnader 6 -0,6 -1,1 -1,6 -1,3 -1,0

Resultat 28,4 1,7 2,0 8,6 11,5

*Jämförelsestörande post avser återbetalning AFA-premier.

Miljoner kronor

N o t

Bokslut 

2015
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Kassaflödesanalys kommunen 
 

 

Miljoner kronor Augusti 

2016

Augusti 

2015

 Löpande verksamhet

Årets resultat 28,4 1,7

 Justering för ej likvidpåverkande poster 16,6 16,0

 -varav avskrivningar och nedskrivningae 16,6 16,3

 -varav periodisering invest.bidrag -0,2 -0,1

 -varav reavinst m.AT -0,5 -1,4

 -varav reaförlust m.AT 0,0 0,0

 -varav utrangering 0,0 0,5

 -varav upplösning infrastrukturbidrag 0,7 0,7

 Ökning/minskning av förråd 0,5 -0,6

 Ökning/minskning av kortfr. fordr. -3,0 4,1

 Ökning/minskning av kortfr. plac. -3,5 -10,1

 Ökning/minskning av kortfr. skulder -28,6 -31,7

 Ökning/minskning av pensionsskuld 1,1 1,1

Ökning/minskn löneskatt pensionsskuld 0,3 0,3

 I. Verksamhetsnetto 11,8 -19,2

 Investeringar

 Inköp materiella tillgångar -36,5 -23,2

 Investeringsbidrag materiella tillgångar 0,0 0,0

 Övrig investeringsinkomst 0,2 0,0

Omklassat till omsättningstillgång 0,0 0,5

 Försäljning materiella tillgångar 1,4 1,5

 II. Investeringsnetto -34,9 -21,2

Finansiering

Minskning långfristig fordran 10,8 7,8

Långfristig upplåning (ökn lån) 0,0 0,0

Ökning långfristig fordran 0,0 0,0

 III. Finansieringsnetto 10,8 7,8

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur -0,3 0,0

Förändring likvida medel -12,6 -32,6  
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Balansräkning kommunen 
 

Miljoner kronor Augusti 

2016

Bokslut 

2015

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar 31,7 32,7

 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 461,1 438,0

 Maskiner och inventarier 23,4 26,8

 Finansiella anläggningstillgångar 107,9 118,7

Bidrag statlig infrastruktur 19,8 20,5

 Summa anläggningstillgångar 643,9 636,7

 Omsättningstillgångar

 Förråd m.m. 4,3 4,8

 Fordringar 120,0 116,9

 Kortfristiga placeringar 232,5 229,0

 Kassa och bank 1,9 14,5

 Summa omsättningstillgångar 358,7 365,2

 Summa tillgångar 1 002,6 1 001,9

    

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital 690,8 662,4

   Därav periodens resultat (28,4) (2,0)

 Avsättningar för pensioner 13,8 12,4

 Andra avsättningar 0,0 0,3

 Långfristiga skulder 117,3 117,5

 Kortfristiga skulder 180,7 209,3
 Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 1 002,6 1 001,9

 Panter och ansvarsförbindelser

- Pensionsskuld 369,2 378,7

- Löneskatt för pensionsförpliktelser 89,6 91,9

- Borgensåtaganden: 1 293,3 1 258,5

    därav kommunala företag 1288,0 1253,2

    därav del av bostadslån för egna hem 0,1 0,1

    därav föreningar och organisationer 5,2 5,2

1 752,1 1 729,1

Solidariska borgen Kommuninvest Not 7  
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Noter  
 

Koncern Koncern Kommun Kommun

Miljoner kronor 2016-08-31 2015-08-31 2016-08-31 2015-08-31

Not 1. Verksamhetens intäkter

Statsbidrag och andra bidrag 122,6 77,3 122,6 77,3

Hyror, arrenden 74,2 87,7 13,3 13,8

Försäljningsintäkter 65,7 96,8 14,6 14,3

Taxor, avgifter, ersättningar 50,0 39,8 50,5 46,3

Reavinster 0,5 2,6 0,5 1,4

Övriga intäkter 71,3 39,3 42,4 44,6

Summa 384,3 343,5 243,9 197,7

Not 2. Verksamhetens kostnader

Hyror 4,9 7,2 82,1 76,0

Lönekostnader inkl soc.avg 615,9 561,9 562,5 511,7

Pensionskostnader 37,8 36,3 34,4 33,0

Bidrag 46,4 44,5 48,4 46,3

Entreprenad och köp av verksamhet 134,3 127,2 110,1 110,5

Övriga kostnader 157,9 156,2 107,1 97,9

Summa 997,2 933,3 944,6 875,4

Not 3. Skatteintäkter

Kommunalskatt preliminär 519,5 497,1 519,5 497,1

Korr slutavräkning 2015 -0,8 0,0 -0,8 0,0

Prognos slutavräkning 2016 -3,8 0,0 -3,8 0,0

Korr slutavräkning 2014 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Prognos slutavräkning 2015 0,0 0,5 0,0 0,5

Summa 514,9 497,1 514,9 497,1

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 152,4 142,5 152,4 142,5

Regleringsavgift -0,4 -0,5 -0,4 -0,5

Kostnadsutjämning, bidrag 23,8 14,3 23,8 14,3

LSS-utjämning, bidrag 1,4 1,9 1,4 1,9

Kommunal fastighetsavgift preliminär 22,3 22,1 22,3 22,1

Strukturbidrag 0,0 1,4 0,0 1,4

Tillfälligt f lyktingstöd* 21,3 0,0 21,3 0,0

Kompensation högre sociala avgifter unga (från aug-15) 0,0 0,3 0,0 0,3

Summa 220,8 182,0 220,8 182,0

*Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) kunde

inkomsten intäktsföras 2015 respektive 2016. Inkomsten 

bör periodiseras med en jämn fördelning från december

2015 eller från den månad 2015 när flyktingsituation

börjat öka i betydande omfattning. Alvesta kommun

bedömde att det fanns en stark påverkan fr.o.m.

september 2015. Periodisering gjorde därför med 4/16

år 2015 och 12/16 år 2016. Av totalt erhållet 42,5 mnkr

innebär det att 10,6 mnkr intäktsfördes 2015 och

resterande 31,9 mnkr år 2016, varav 21,3 mnkr avser

peridoden jan-aug 2016 (8/12).  
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Koncern Koncern Kommun Kommun

Miljoner kronor 2016-08-31 2015-08-31 2016-08-31 2015-08-31

Not 5. Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 0,0 0,9 0,0 0,0

Ränta likvida medel 0,7 0,1 0,1 0,0

Dröjsmålsränta 0,1 0,1 0,1 0,1

Aktieutdelning 0,1 1,5 0,1 1,5

Reavinster 1,1 7,9 1,1 7,9

Ränta räntepapper 2,0 0,2 2,0 0,2

Borgensavgifter 0,0 0,0 4,1 4,1

Återbetalning eget kapital Länstrafik och Regionförbundet

Södra Småland i och med bildandet av Region Kronoberg

1 janauari 2015 (periodiserad per aug 2015) 0,0 3,7 0,0 3,7

Överskottsutdelning Kommuninvest 2,9 0,0 2,9 0,0

Övriga f inansiella intäkter 0,3 0,0 0,2 0,2

Summa 7,2 14,4 10,6 17,7

Not 6. Finansiella kostnader

Räntekostnader för lån 15,9 19,8 0,5 1,0

Avgifter till banker m m 0,3 0,1 0,1 0,1

Summa 16,2 19,9 0,6 1,1

Not 7. Solidarisk borgen Kommuninvest

Alvesta kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 282 kommuner och landsting som per 2016-

06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan

samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av

ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.

Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive

medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av

Alvesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-06-30 uppgick

Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 350 538,1 miljoner kronor och totala tillgångar till 346 333,1

miljoner kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 691,7 miljoner kronor och andelen av

de totala tillgångarna uppgick till 1 669,8 miljoner kronor.
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Redovisningsprinciper 
 
Vid upprättande av delårsbokslut tillämpas 

samma redovisningsprinciper som vid senaste 

årsbokslut, med undantag av förändring av 

semesterlöneskuld som enbart beaktas i 

årsbokslut. 

 

Komponentredovisning 

Arbetet med att övergå till komponentredo-

visning fortsätter. Verksamhetsfastigheter med 

bokfört värde överstigande 500 tkr har delats 

in i komponenter. Fortsatt planering är att gå 

vidare med objekt inom gator och vägar samt 

vatten och avlopp.  

 

Operationell leasing 

I delårsrapporten redovisas inga uppgifter om 

operationell leasing. Kommunens belopps-

mässigt väsentliga operationella leasing är 

hyresavtal med framförallt det kommunala 

fastighetsbolaget, Allbohus Fastighets AB. I 

Årsredovisningen 2015 uppgick dessa hyror 

sammantaget för avtalade hyresperioder till 

1.003 miljoner kronor (se sid 81 i Årsredo-

visning 2015 under rubriken Panter och 

ansvarsförbindelser). Inga större verksamhets-

förändringar har skett under januari-augusti så 

värdet bedöms vara i stort sett detsamma per 

den 31 augusti 2016. I Årsredovisningen 2016 

kommer den operationella leasingen att redo-

visas på liknande sätt som 2015. 

 

Sammanställd redovisning 

Sammanställd redovisning för kommunkon-

cernen har upprättats per 31 augusti. Kon-

cernen Alvesta kommun omfattar de bolag 

som kommunen har ett bestämmande eller 

väsentligt inflytande över. I den samman-

ställda redovisningen ingår Allbohus 

Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta 

Renhållnings AB, Alvesta Utveckling AB samt 

Alvesta Kommunföretag AB. Kommunens 

andel (cirka 20 %) av Värends Räddnings-

tjänstförbund har också tagits med i 

sammanställningen. Den sammanställda redo-

visningen utgör ett sammandrag av kom-

munens och dotterföretagens resultat- och 

balansräkningar. Interna mellanhavanden 

mellan de i koncernen ingående enheterna har 

i allt väsentligt eliminerats. Att efter elimi-

neringen föra samman kommunens och dotter-

företagens räkenskaper till en redovisnings-

enhet kallas konsolidering. Alvesta kommuns 

redovisningsprinciper är vägledande. Avvik-

elser mot bolagens redovisningsprinciper före-

kommer, men bedöms som ej väsentliga och 

justering har därför inte gjorts. 

 

Redovisningen har upprättats enligt förvärvs-

metoden. Det innebär att det av kommunen 

förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har 

eliminerats. Därefter intjänat eget kapital 

räknas in i koncernens eget kapital. Vid års-

bokslut har bokslutsdispositioner och obeskat-

tade reserver som finns i bolagen lagts till eget 

kapital respektive skuld för latent skatt i 

enlighet med kommunal redovisningslag. Vid 

delårsbokslut har detta inte tillämpats då inga 

bokslutsdipositioner och obeskattade reserver 

har bokförts under aktuell period. 
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Driftredovisning utfall perioden och prognos helår per nämnd 
 
ALVESTA KOMMUN Riktpunkt:

Drift 2016 67% (8/12)

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto

Kansli a11, a12 1 250 18 550 17 300 1 400 11 854 10 454 60 0 0 0 17 300

Kultur och fritid a13 6 071 30 808 24 737 2 801 21 257 18 457 75 427 -948 -521 25 258

Ekonomi och upphandling a14 450 25 369 24 919 712 16 359 15 647 63 0 0 0 24 919

IT och service a15 3 850 13 463 9 613 3 959 13 799 9 839 102 0 -300 -300 9 913

Personal a16 144 12 314 12 170 142 6 660 6 518 54 0 400 400 11 770

Summa 11 765 100 504 88 739 9 014 69 929 60 915 69 427 -848 -421 89 160

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto

Nämnd och nämndadministration c119 0 263 263 0 166 166 63 0 0 0 263

Överförmyndarverksamhet c143 600 1 825 1 225 3 367 3 756 390 32 3 413 -3 000 413 812

Summa 600 2 088 1 488 3 367 3 922 556 37 3 413 -3 000 413 1 075

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto

Nämnd o styrelseverksamhet vht 118 742 742 556 556 75 0 0 742

Förvaltningskontor a 41 o a411 110 16 724 16 614 1 939 10 109 8 170 49 584 1 427 2 011 14 603

Barn, familj o vuxna inkl Stjärnan a 441 o 443 6 034 42 511 36 478 10 034 36 591 26 557 73 13 797 -13 141 657 35 821

Ensamkommande flyktingbarn a 442 61 040 48 775 -12 265 38 061 29 836 -8 225 67 -6 639 6 289 -349 -11 916

Försörjningsstöd a 4501 12 997 37 428 24 431 8 200 27 782 19 582 80 -4 070 -4 628 -8 698 33 128

Missbruk vuxna, inkl Loket a 4502 o 45022 501,045 10 718 10 217 1 092 6 876 5 784 57 989 123 1 112 9 105

Arbetsmarknadsavdelningen a 4503 7270 14 494 7 224 8 799 14 766 5 968 83 3 817 -4 105 -288 7 512

Summa 87 952 171 392 83 440 68 125 126 516 58 392 70 8 479 -14 034 -5 555 88 995

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto

nämnd och styrelseverksamhet c11 0 1 130 1 130 0 722 722 64 0 0 0 1 130

fritidsgårdar c33 168 5 754 5 586 121 3 899 3 778 68 41 -67 -26 5 611

musikskola c37 480 4 482 4 002 256 2 583 2 327 58 0 9 9 3 993

gemensam verksamhet c40 2 220 21 240 19 020 361 13 926 13 565 71 336 -1 144 -808 19 828

förskoleverksamhet c41 22 504 130 062 107 558 20 848 95 465 74 616 69 5 663 -10 913 -5 250 112 808
    -varav köp av utbildning a6111 826 14 827 14 001 0 0 218 -2 011 -1 792 15 793

skolbarnsomsorg c42 0 15 285 15 285 114 8 879 8 764 57 60 853 913 14 372

grundskola c43 20 660 239 176 218 516 17 735 169 568 151 833 69 7 314 -12 772 -5 458 223 974
   -varav köp av utbildning a6111 0 16 000 16 000 0 0 1 634 -1 671 -37 16 037

särskolan c45 0 35 135 35 135 1 623 24 407 22 784 65 1 822 -463 1 359 33 776
   -varav köp av utbildning, inkl LSS a6111 0 7 080 7 080 0 0 546 1 002 1 548 5 532

biblioteksverksamhet c34/36 669 10 139 9 470 204 6 713 6 509 69 -5 -207 -211 9 681

gymnasieutbildning c44 3 775 82 977 79 202 2 373 55 777 53 404 67 1 612 -1 413 199 79 003
   -varav köp av utbildning a6111 0 60 332 60 332 0 0 1 208 -1 106 102 60 230

vuxenutbildning 13 360 30 413 17 053 10 940 19 626 8 686 51 1 720 -2 869 -1 149 18 202

uppdragsutbildning 0 350 350 0 350

Summa 63 836 575 792 511 956 54 575 401 563 346 988 68 18 562 -28 984 -10 422 522 378

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto

Nämnd a71/C114 0 823 823 0 551 551 67 0 -87 -87 910

Förvaltningskontor a71 40 8 401 8 361 30 4 457 4 427 53 0 700 700 7 661

Äldreomsorg totalt (inkl. Psykiatrin) a77 50 613 291 403 240 790 41 571 209 940 168 369 70 210 -12 582 -12 372 253 162
     varav psykiatrin 895 12 686 11 791 706 8 020 7 314 62 0 1 1 0

     varav personalkostnader b5-56 0 217 519 217 519 161 823 161 823 74 -13 629 -13 629 231 148

     varav utskrivningsklara akt 751 0 0 0 47 47 0 0 0

Funktionsstöd totalt a76 24 428 80 835 56 407 16 359 56 011 39 652 70 549 -3 976 -3 427 59 834
     varav personalkostnader b5-56 57 944 57 944 40 585 40 585 70 -4 204 -4 204 62 148

     varav utskrivningsklara akt 751 0 0 0 934 934 -934 -934 0

Summa 75 081 381 462 306 381 57 960 270 959 213 000 70 759 -15 945 -15 186 321 567

Överförmyndarnämnden
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Kommunstyrelsen
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Omsorgsnämnden
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUG

Nämnden för individ- och familje-

omsorg

Utbildningsnämnden
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUG PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUG PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR
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Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR
(+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto

nämnd
c

1 0 762 762 0 500 500 66 0 762

förvaltningskontor
c

2 660 3 350 2 690 789 1 955 1 166 43 0 2 690

bygg & miljökontor
c

2 4 615 8 699 4 084 3 990 5 068 1 079 26 500 500 3 584

bostadsförbättring
c

2 0 1 750 1 750 0 720 720 41 249 249 1 501

färdtjänst
c

5 0 4 595 4 595 0 3 083 3 083 67 0 4 595

fysisk/teknisk planering
c

2 3 476 9 648 6 172 3 882 6 810 2 929 47 0 6 172

förvaltningsavtalet
c

2 11 900 10 657 -1 243 7 895 6 867 -1 028 83 -165 -165 -1 078

teknisk administration/servicefunkt.
c

2 15 148 19 140 3 992 9 016 12 288 3 272 82 0 3 992

gator o vägar, beslysning, avfallshant.
c

2 85 15 933 15 848 221 10 341 10 120 64 0 15 848

parkförvaltning
c

2 0 5 625 5 625 38 2 876 2 838 50 -724 -724 6 349

Summa skattefinansierat 35 884 80 160 44 276 25 830 50 508 24 678 56 500 -640 -140 44 416

vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift
c

7 34 600 34 600 0 24 877 23 770 -1 107 0 0

Summa taxefinansierat 34 600 34 600 0 24 877 23 770 -1 107 0 0 0 0

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto

Nämnd
c

1 174 174 0 97 97 56 0 174

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto

kommunalskatt c8110 792 433 -792 433 514 865 -514 865 65 -19 600 -19 600 -772 833

kommunal fastighetsavgift c8111 34 183 -34 183 22 299 -22 299 65 -800 -800 -33 383

kommunalekonomisk utjämning c812,813 268 828 -268 828 198 469 -198 469 74 24 900 4 000 28 900 -297 728

finansiella intäkter (B84) b84 7 000 -7 000 10 641 -10 641 152 6 900 6 900 -13 900

finansiella kostnader (B85) b85 2 500 2 500 473 473 19 1 200 1 200 1 300

KP-avgift c831 35 650 -35 650 26 493 -26 493 74 2300 2 300 -37 950

pensionskostnad inklusive löneskatt c832, c833 57 200 57 200 42 583 42 583 74 -7 500 -7 500 64 700

internränta b8445 10 500 -10 500 6 848 -6 848 65 -300 -300 -10 200

anslag strategiska åtgärder (Resten) c851, etc 40 940 40 940 1 144 5 811 4 667 11 17 300 17 300 23 640

Summa 1 148 594 100 640 -1 047 954 780 759 48 867 -731 892 70 13 400 15 000 28 400 -1 076 354

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

nämnd/styrelse intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto

Kommunstyrelsen 11 765 100 504 88 739 9 014 69 929 60 915 69 427 -848 -421 89 160

Överförmyndarnämnden 600 2 088 1 488 3 367 3 922 555 37 3 413 -3 000 413 1 075

Nämnden för individ och familjeomsorg 87 952 171 392 83 440 68 125 126 516 58 392 70 8 479 -14 034 -5 555 88 994

Utbildningsnämnden 63 836 575 792 511 956 54 575 401 563 346 988 68 18 562 -28 984 -10 422 522 378

Omsorgsnämnden 75 081 381 462 306 381 57 960 270 959 213 000 70 759 -15 945 -15 186 321 567

Nämnden för samhällsplanering (exkl VA) 35 884 80 160 44 276 25 830 50 508 24 678 56 500 -640 -140 44 416

Nämnden för myndighetsutövning 0 174 174 0 97 97 56 0 0 0 174

Summa verksamheter (exkl VA) 275 118 1 311 571 1 036 454 218 870 923 495 704 626 68 32 140 -63 451 -31 311 1 067 764

Gemensam finansiering 1 148 594 100 640 -1 047 954 780 759 48 867 -731 892 70 13 400 15 000 28 400 -1 076 354

Summa skattefinansierat 1 423 712 1 412 211 -11 500 999 629 972 362 -27 266 237 45 540 -48 451 -2 911 -8 590

Summa taxefinansierat (VA-verksamhet) 34 600 34 600 0 24 877 23 770 -1 107 0 0 0 0

TOTALT 1 458 312 1 446 811 -11 500 1 024 506 996 132 -28 373 247 45 540 -48 451 -2 911 -8 590

PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Nämnden för samhällsplanering BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUG PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Nämnden för myndighetsutövning
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUG

PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Gemensam finansiering
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUG PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

SAMMANDRAG
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUG

 




