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Sammanfattning  
 

Kommunen förväntas inte uppnå balanskravet 
Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på knappt två miljoner 

kronor. Resultatet för motsvarande period år 2014 var 21 miljoner kronor. Prognosen för 

år 2015 indikerar ett negativt helårsresultat på drygt 23 miljoner kronor, vilket är 35 

miljoner kronor sämre än budget. Verksamheten prognostiserar underskott (-40 mnkr) 

och gemensam finansiering överskott (+5 mnkr) vid årets slut. Jämfört med föregående 

uppföljning per maj har prognosen försämrats med 4 miljoner kronor. Det prognos-

tiserade negativa resultatet för året och förutsättningar i övrigt ställer krav på fortsatta 

prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans. 

 

Nämnderna har fortsatt stora budgetavvikelser 
De större budgetavvikelserna finns inom utbildningsnämnden och omsorgsnämnden 

bland annat till följd av kvarstående kostnadsnivåer från tidigare år. Inom utbildnings-

nämnden avser de största avvikelserna köp av utbildning. Beträffande omsorgsnämnden 

återfinns de större avvikelserna inom verksamhetområdena äldreomsorg och funktions-

stöd. Åtgärder behöver vidtas för att nå en ekonomi i balans, på såväl kort som lång sikt.  

 

Målen för god ekonomisk hushållning förväntas som helhet inte 

uppfyllas 
Sammantaget är bedömningen efter åtta månader att kravet på god ekonomisk 

hushållning som helhet inte uppfylls för år 2015.  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 redovisar efter åtta månader ett utfall som i stort 

är i nivå med motsvarande period 2014. Samtliga bolag har prognostiserat positiva 

resultat för 2015 förutom bostadsbolaget och räddningstjänstförbundet.  

 

Stora utmaningar väntar 
Kommunen står inför stora utmaningar med en prognostiserad obalans i ekonomin för år 

2015 tillsammans med budgetförutsättningar inför 2016 med fortsatta effektivi-

seringskrav men även ökade resurser till nämnderna. Kommunens ökade antal invånare, 

bland annat beroende på anhöriginvandring, ger både möjligheter och ställer krav på att 

utveckla och anpassa kommunens verksamhet inom många olika områden. 
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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 kom-

munens förväntade utveckling, god ekonomisk hushållning, likviditet etc, helårsprognos, 

resultat för perioden, investeringar, medarbetare och miljöredovisning. Uppföljning av 

kommunfullmäktiges strategiska inriktningar och mål ingår i avsnittet om god 

ekonomisk hushållning. För kommunkoncernen redovisas utfall för årets första åtta 

månader. Helårsprognos redovisas för kommunen respektive för de olika bolagen var för 

sig.   

 
 

1 Fortsatta prioriteringar och satsningar  
 
Kommunalvalet 2014 innebar ett maktskifte i kommunen. Socialdemokraterna, Center-

partiet och Miljöpartiet tog över 1 november 2014 och styr nu i minoritet. 2015 bildades 

Region Kronoberg.
1
 Samtidigt som regionbildningen gjordes en skatteväxling för 

kollektivtrafiken m.m. För Alvesta innebar det en skattesänkning med 0,39 kronor vilket 

ger en skattesats på 21,42 kronor år 2015.  

 

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. Kommunens 

prognostiserade obalans i ekonomin för år 2015 med fortsatt stora negativa avvikelser 

för vissa nämnder, ställer krav på fortsatta prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska 

vara i balans.  

 

Styrelsen har, på fullmäktiges uppdrag, påbörjat arbetet med att under 2015 genomföra 

en översyn och genomlysning av organisationen i sin helhet i syfte att få fram och 

undersöka möjligheterna till vardagsrationaliseringar, förändrade arbetsmetoder, 

exemplifiera synergieffekter av samordning och kartlägga möjlig effektivisering i 

verksamheterna. Uppdraget ska redovisas slutligt till fullmäktige i november 2015. 

 

Budgetförutsättningarna inför 2016
2
 innebär fortsatta effektiviseringskrav men även 

ökade resurser för exempelvis ökat antal elever i skolan och nytt LSS-boende. Alvesta 

kommuns extraordinära ökning av antal barn/elever under 2014, är en del av den 

anhöriginvandring som sker till kommunen. Den aktuella situationen påverkar i princip 

samtliga kommunala verksamheter. Inledningsvis har arbetet inriktats på att ta fram en 

beskrivning av nuläget och pågående aktiviteter samt kartlägga hur kommunen ska 

arbeta vidare med de möjligheter som befolkningsökningen ger.  

 

Under de närmaste åren planeras många satsningar för att anpassa kommunens verk-

samhet till ökat antal invånare och en kommun i utveckling. Som exempel kan nämnas: 

                                                
1
 Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland inkluderat Länstrafiken slogs 

samman till Region Kronoberg 1 januari 2015. 
2
 Mål & Budget 2016 med plan 2017-2018, fastställt av fullmäktige 2015-06-16, § 99. 
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 Projektering av sporthall i Moheda för uppförande under 2017-2018.  

 Möjliggöra för fler bostäder i kommunen.  

 Renovering av Vislandabadet.   

 Drift av nytt LSS-boende omfattande tolv lägenheter.  

 Byggnation och drift av ett modernt äldrecentrum omfattande minst 70 

lägenheter, restaurang, gemensamhetsutrymmen med mera. Det nya 

äldreboendet planeras ta i bruk under 2018.  

 Om- och tillbyggnad av Mohedaskolan innefattande förskola, grundskola och 

bibliotek.  

 Investeringar i nya bostadsområden och industriområden. 
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2.  God ekonomisk hushållning  
 
Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning fokuserar på hushållning samt att 

öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kraven att 

förbättra målstyrningen för den goda hushållningen innebär sammanfattningsvis att 

kommunfullmäktige: 

 antar både finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten, 

 det ekonomiska överskottsmålet följs upp och utvärderas i delårsrapporterna och 

i årsredovisningen,  

 revisorerna bedömer i ett särskilt yttrande om resultatet överensstämmer med 

såväl de finansiella målen som mål och riktlinjer för verksamheten. 

 
En god ekonomisk hushållning innebär för Alvesta kommun att antagna mål i Mål och 

Budget 2015
3
, inom samtliga tre områden; ekonomi, verksamhet och arbetsgivare-

/medarbetare, ska uppfyllas. Per augusti görs följande bedömning av måluppfyllelsen för 

år 2015: 

 

 Det ekonomiska överskottsmålet bedöms inte uppfyllas.  

 Verksamhetsmålen bedöms i huvudsak uppfyllas.  

 Det personalpolitiska målet bedöms inte uppfyllas.  

 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning i sin helhet inte 

uppfylls för år 2015.  Kommunstyrelsens arbete med att utveckla målstyrningen fort-

sätter. 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.  

 
 

 2.1 Balanskravet bedöms inte uppfyllas 
 

Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi ska vara i balans, det vill säga 

att årets intäkter ska täcka kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår 

överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och det redovisade egna 

kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. 

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Vid avstämning mot 

balanskravet räknas inte realiserade vinster och orealiserade förluster med i resultatet.  

 

Balanskravet uppfylldes för Alvesta kommun under 2014. Prognosen för 2015 (se 

avsnitt 3) visar på ett resultat på minus 23,5 miljoner kronor för kommunen exklusive 

VA-verksamheten. Justerat med realiserade vinster ger det ett resultat enligt 

balanskravet på minus 25 miljoner kronor.  

 

 

 

 

 

                                                
3
 Mål & Budget 2015 med plan 2016-2017, fastställt av fullmäktige 2014-12-16, § 121. 
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Balanskravsavstämning Utfall Prognos

Miljoner kronor Jan-aug Helår

2015 2015

Resultat enligt resultaträkningen 1,7 -23,5

Justeringar

avgår realisationsvinster vid försäljning av materiella 

anläggningstillgångar -1,4 -1,6

tillkommer realisationsförluster 0 0

Årets balanskravsresultat 0,3 -25,1
 

 

Prognosen för 2015 års negativa resultat innebär att fullmäktige för de kommande åren i 

sin ekonomiska planering måste ta hänsyn till att återställande av 25 miljoner kronor ska 

ske senast år 2018. Budget 2016 med plan 2017-2018, som fullmäktige fastställde i juni 

2015, innebär resultatnivåer på cirka 11 miljoner kronor för respektive år. Med de 

förutsättningarna uppfylls återställandekravet inom tre år. 

 

 

 2.2 Finansiellt mål bedöms inte uppfyllas 
 
Vid en utvärdering om det ekonomiska resultatet är förenligt med det ekonomiska 

överskottsmålet fullmäktige beslutat, visar nyckeltal att målet varken uppfylls för 

kommunens utfall i delårsbokslutet eller i helårsprognosen.
4 

 

 

Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,3 procent av skatter och 

kommunalekonomisk utjämning 2015. 
 

 
 

 
 

                                                
4
 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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Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att 

leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet överstiga denna 

miniminivå. Kommunfullmäktige har fastställt att verksamheterna inte får förbruka mer 

än 99,3 procent av de gemensamma intäkterna år 2015.  

 
Nyckeltalet för utfallet i delårsrapporten per augusti är 103,4 procent och för 

helårsprognosen 105,0 procent. För 2014 års utfall i delårsrapporten var värdet 97,9 

procent och i årsbokslutet för 2014 var värdet 101,2 procent.  

 

Viktigt för kommunens ekonomi är även hur den årliga förändringen av verksamhetens 

nettokostnad utvecklar sig i relation till de gemensamma intäkterna, det vill säga 

skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.  

 

 
 
Prognosen för 2015 visar att nettokostnaderna

5
 ökar mer än intäkterna. Prognosen för 

nettokostnadernas ökning år 2015 uppgår till 6,8 procent jämfört med intäkternas ökning 

på 2,9 procent. Det är inte en hållbar utveckling för en ekonomi i balans och det är 

viktigt att bryta denna trend för att stärka kommunens ekonomiska ställning. 

 
 

                                                
5
 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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2.3 Verksamhetsmålen bedöms i huvudsak uppfyllas 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2015 beslutat att knyta samman mål och 

resultat i såväl verksamhet som ekonomi med tre övergripande mål för ekonomi, 

verksamhet och arbetsgivare/medarbetare. För verksamheten har fullmäktige beslutat om 

sex stycken fokusområden. För respektive område finns 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 deltar Alvesta kommun tillsammans med andra kommuner i ett 

riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). Vid bedömning och 

avstämning av kommunens 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 2015 avseende resultatmått från KKiK finns tillgäng först efter årsskiftet 

2015/2016. I delårsrapporten redovisas prognostiserad måluppfyllelse för året. 

Prognosen baseras på nämndernas bedömningar efter åtta månader. Sammantaget är 

bedömningen att verksamhetsmålet i huvudsak bedöms uppfyllas. I kommande avsnitt 

redogörs mer ingående för måluppfyllelse för de olika fokusområdena. 

 

 

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 

Mål/mått enligt Mål och budget 2015 

Prognos  

måluppfyllelse 

2015 

Resultat 

2014  

Resultat 

2013 

Hur många får förskoleplats när de önskar? 

Bibehålla resultatet från 2013, 86%. Riket 

69% Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Målet uppfylls 

inte. 

 

43% 

 

86% 

Hur många av eleverna i årskurs 3 klarar de 

nationella proven i sv och ma? 

Förbättra resultatet från 2013, 63%. Riket 

70%. 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Målet uppfylls. 

 

62% 63% 

Hur effektiva är kommunens grundskolor i 

förhållande till övriga kommuner? 

Förbättra resultatet från 2013, 344 kr. Riket 

361 kr. 

Mått: Kostnad per betygspoäng (meritvärde), 

kpb delat med niornas medelbetyg 

(meritvärde) KKiK 

Målet uppfylls. 344 kr 344 kr 
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Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 

 Under perioden januari till och med augusti 2015 har inom förskolan 71 procent fått 

plats på önskat datum och 29 procent har inte fått plats på önskat datum; anledning 

kan vara att angivet datum har varit helg eller en storhelg. Vad gäller lagkravet, 

garantitiden, att de föräldrar som önskar plats för sitt barn vid förskola ska få det 

inom fyra månader, så har tre barn inte fått plats inom garantitiden.  

 En ny förskola, Aringsås förskola med åtta avdelningar, är invigd. Den nya förskolan 

ger en utökad kapacitet med 20 platser samtidigt som den ersätter 7 avdelningar 

vilka avvecklas (tillfälliga lokaler).  

 Gruppstorlekar på förskolan följer i de flesta fall de av fullmäktige beslutade 

nivåerna. Genomsnittskostnaden per barn närmar sig riksgenomsnittet efter att under 

föregående år legat över. 

 Bedömningen av hur många av eleverna i årskurs 3 som klarar de nationella proven i 

svenska och matematik visar att målet kommer att uppfyllas, att förbättra resultatet 

från 2013. Dock framförs att de satsningar som genomförts i matematik inte fått 

genomslag i resultat än. Det handlar då om Sveriges Kommuners och Landstings 

satsning Pisa Matematik 2015 samt Mattelyftet. I svenska kommer skolan delta i 

Läslyftet nästkommande läsår. 

 En tillförlitlig prognos för resultat på måttet kostnad per betygspoäng (meritvärde) 

är svår att göra. Bedömningen är att målet klaras då kostnadsläget för 

utbildningsnämnden ger en låg kostnad per betygspoäng och den ekonomiska 

prognosen indikerar inte någon kostnadsökning. 

 Då det gäller grundskolans resultat och behörighet till gymnasiet för de elever som 

slutade våren 2015 visar förvaltningens statistik resultat i nivå med föregående år. 

En jämförelse mot riksnivå är inte tillgänglig i dagsläget. 

 Inom området att främja goda ungdomsmiljöer är fritidsgården i Alvesta förstärkt 

med personal för att i samarbete med individ- och familjeomsorgen arbeta med 

ungdomar både i fält och på gården. Under sommaren har till exempel aktivitet 

genomförts med fokus på demokrati och mångfald. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 

Prognos: Målet uppfylls delvis. 
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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. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2015 

Prognos  

måluppfyllelse 

2015 

Resultat 

2014  

Resultat 

2013 

Medborgarna ska uppleva att kommunen är en 

attraktiv plats att leva och bo i. 

Förbättra resultatet 

Ranking SCB:s Medborgarindex NRI 

Medborgarundersökning 2015 

Målet är 

uppfyllt. Värdet 

på NRI blev 52.
6
 

- 

 

48 

Kommunens webbinformation till 

medborgarna ska vara god 

Förbättra resultatet från 2013, 81%. Riket 

79%. Andel av maxpoäng, KKiK 

Målet uppfylls.
7
 79 81 

 

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 

 NRI-indexet (Nöjd-Region) från medborgarundersökningen 2015 förbättrades med 

fyra procentenheter sedan förra mätningen 2013. 

 Vad gäller målet att webb-informationen ska förbättras jämfört med 2013 finns flera 

osäkerheter i prognosen. Bland annat har hemsidan fått ny design och delvis ny 

struktur under året, en ny sökmotor har lagts till och utbildningsförvaltningen har 

startat upp ett förbättringsarbete från våren 2015 för sin del av hemsidan. 

 Efter fem år med för Alvesta kraftig befolkningsökning har ökningen stannat av 

första halvåret 2015 (-1 person de första sex månaderna) 

 Arbetet pågår med att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram. 

Programmet anger vilka övergripande principer som ska vara styrande för 

kommunens arbete med att se till att nuvarande och framtida invånare ges möjlighet 

till ett bra boende. Samråd genomförs under hösten. 

 Marknadsföring av det nya bostadsområdet i Alvesta, Spåningslanda, har 

genomförts via webb, Facebook, annonser, visning med mera. I mitten av september 

var 11 av 20 tomter i etapp 1 sålda. Etapp 2 med 25 ytterligare tomter förbereds. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 

Prognos: Målet uppfylls 

                                                
6
 Mätning görs vartannat år. Mätning har gjorts våren 2015. 

7
 Prognosen om målet kommer att uppfyllas eller inte är detta år osäker av flera skäl. Se 

fokusområdets punkt 2. Resultat från mätningen blir känd i början av oktober. 
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Fokusområde: God infrastruktur 
 

Fokusområde: God infrastruktur 

Dubbelspår till Växjö 

Minskad tung trafik i Alvesta centrum 

Fler cykelvägar 

Mål/mått enligt Mål och budget 2015 

Prognos  

måluppfyllelse 

2015 

Resultat 

2014  

Resultat 

2013 

God tillgång på kommunikationer. 

Bibehålla värdet i jmf med 2013 års 

medborgarundersökning i delfrågan,  

Nöjd Region Index. Medborgarundersökning 

Målet är 

uppfyllt. Värdet 

på delfrågan i 

NRI blev 67.
8
 

- 

 

63 

 

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 

 Den uppsatta indikatorn om god tillgång på kommunikationer blev fyra 

procentenheter högre än värdet 2013. 

 Arbete pågår med att ta fram förslag till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. 

Planen ska peka ut riktningen för Alvestas utveckling med markanvändning till nya 

bostäder, översyn av trafiksituationen och järnvägens utveckling med mera. 

 Trafikverket ska göra en så kallad åtgärdsvalstudie över trafiksituationen i Alvesta, 

vilken kommer att kopplas till kommunens fördjupade översiktsplan. 

 Tillsammans med Växjö kommun har framtagande påbörjats av förslag till 

gemensam översiktsplan, främst området vid väg 25. 

 Kommunen är aktiv i nätverket Höghastighetsbanan, den nya höghastighetsbanan 

med tåg Stockholm – Malmö. Nätverket verkar för alternativet östlig dragning via 

Växjö. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 

Prognos: Målet uppfylls 

 

                                                
8
 Mätning görs vartannat år. Mätning har gjorts våren 2015. 
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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 

Mål/mått enligt Mål och budget 2015 

Prognos  

måluppfyllelse 

2015 

Resultat 

2014  

Resultat 

2013 

Vad ger företagarna för sammanfattande 

omdöme om företagsklimatet i kommunen? 

Resultat i medel i jmf med riket 

Ranking KKiK, mätmetod Insikten (SKL) 

 

Målet är 

uppfyllt. Värdet 

blev 65
9
, en 

procentenhet 

bättre än 2013. 

- 

 

64 

 

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 

Resultatet på företagsklimat i kommunen enligt Insikt blev något högre än värdet 2013. 

Enligt Svenskt Näringslivs ranking hamnade Alvesta på plats 221 (-42 mot året innan). 

 

För fokusområdet har det genomförts/genomförs en rad olika insatser som: 

 Fördjupat samarbete med Alvesta Handel 

 Nätverk för näringslivet i Alvesta kommun uppstartat 

 Dialogmöten kommunledning – näringsliv har påbörjats 

 Samarbete i regionen kring olika fokusområden (näringslivschefer) 

 Strukturerade företagbesök genomförs 

 Utökat samarbete med Växjö kommun i olika frågor (bland annat gällande 

besöksnäring och industrimark) 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 

Prognos: Målet uppfylls 

 

 

                                                
9
 Mätning görs vartannat år. Mätning har gjorts våren 2015. 
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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 

Mål/mått enligt Mål och budget 2015 

Prognos  

måluppfyllelse 

2015 

Resultat 

2014  

Resultat 

2013 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket 

i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på 

vardagar? 

Bibehålla resultatet 

KKiK 

 

Målet uppfylls. 

  

11 

timmar 

11 

timmar 

Antal utlån på kommunens bibliotek ska 

bibehållas jmf med föregående år. 

Målet uppfylls. 

 

 

158 168 st 170 128 st 

 

 

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 

 För närvarande pågår en ombyggnad av folkbiblioteket i Alvesta. Syftet är att 

utveckla tillgängligheten för både folkbiblioteksdelen och skolbiblioteket för 

Hagaskolan.  

 Beslut finns att projektera för en integrering av biblioteksverksamheten i 

Mohedaskolan. Kulturansvaret för skolan/förskolan är flyttat till biblioteket i syfte 

att nå samordningsvinster. Likaså är den kommunala musikskolan överflyttad till 

biblioteket. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 

Prognos: Målet uppfylls 
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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 

Mål/mått enligt Mål 

och budget 2015 

Prognos  

måluppfyllelse 

2015 

Resultat 2014 

Kommunens hemtjänst 

ska vara på bibehållen 

nivå. 

Jmf kostnaden per 

omsorgstagare/nöjdhet 

med övriga kommuner 

i KKiK. 

Målet uppfylls.  

 

Prognos på 

nöjdhet är 

bibehållen nivå på 

91%. 

Skillnad i 

kostnadsnivå 

gentemot övriga 

kommuner  

bedöms bli 

snarlik. 

Kostnaden/omsorgstagare: 267 601 kr (2013) 

Kostnaden i riket: 248 519 (2013) 

Nöjdhet: Alvesta. 91%  Riket 91% 

Alvestas värden är nära medelvärden för 

riket.  

Förändringen mellan åren för Alvesta är att 

kostnaden per omsorgstagare har ökat med 

63 648 kr från 2012 och andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst har 

förändrats en procentenhet (från 92 till 91%). 

Förändring av medelvärde för riket är ökad 

kostnad med 46 000 kr och ingen förändring 

av nöjdhet. 

Sammantaget anses målet vara uppnått år 

2014.  

 

Kommunens omsorg 

på äldreboendena ska 

vara på bibehållen 

nivå 

Jmf kostnaden per 

omsorgstagare/nöjdhet 

med övriga kommuner 

i KKiK 

Målet uppfylls 

delvis. 

Väntetid på plats: Alvesta 83 dgr, riket 52 dgr 

Kostnaden/omsorgstagare: 549 374 kr (2013) 

Riket 676 709 kr (2013) 

Nöjdhet: Alvesta: 85 %  Riket: 84 % 

Förändringen mellan åren för Alvesta är att 

kostnaden per omsorgstagare har ökat med 52 

668 kr från 2012 och andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med sitt boende har 

förbättrats tre procentenheter (från 82 till 

85%). Förändring av medelvärde för riket är 

ökad kostnad med 58 000 kr och ingen 

förändring av nöjdhet. 

Målet är uppfyllt år 2014. 

 

Kommentarer samt resultat och händelser inom fokusområdet 

 Statliga medel för området ”trygg och säker hemgång” medför utökning av 

personalresurserna inom hemtjänsten. Medlen ska användas för att ge ökat 

rehabiliteringsstöd till brukaren efter sjukhusvistelse. Behovet av hemtjänstinsatser 

bedöms därmed minska. 

 För särskilt boende är prognosen att nöjdheten kommer att förbättras mot föregående 

år och mot riket.  

 Vad gäller väntetid på plats i särskilt boende är prognosen kortare väntetid än 

tidigare år. 

 Beträffande kostnadsnivån för särskilt boende är prognosen att nivån ökar jämfört 

med andra kommuner, dels på grund av ökade kostnader för utskrivningsklara från 

sjukhus, dels ökat antal särskilda boendeplatser sedan årsskiftet 2014/2015 (på 

Högåsen i Alvesta, Solsidan, har 12 platser skapats). 
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 Omsorgsnämnden har infört lokala värdighetsgarantier med delaktighet för brukaren 

som särskilt kvalitetsmål. 

 Inom individ- och familjeomsorgen finns ett mål att öka antalet självförsörjande. 

Under 2015 ska andelen personer med försörjningsstöd som kommer tillbaka ett år 

efter avslutat försörjningsstöd minska, jämfört med 2014. Resultat för det målet är 

att 83 procent av hushållen inte kom tillbaka inom ett år efter att ärendet blivit 

avslutat 2015, motsvarande för 2014 var 82 procent. 

 Ett annat mål är att skapa träningsplatser för olika personer från kommunens 

delverksamheter ekonomiskt bistånd, avslutad etablering och missbruk, i samverkan 

med arbetsförmedling och privata arbetsgivare. Ambitionen är att 50 

arbetsträningsplatser ska vara pågående under året. Resultat för det målet är att 52 

platser finns i början på september. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 

Prognos: Målet uppfylls 

 

 



 KF 2015-10-27                              Förvaltningsberättelse 
    

Delårsrapport augusti 2015  15 
 

2.4 Personalpolitiskt mål bedöms inte uppfyllas 
 

 

Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 

 

- delaktighet 

- kompetensutveckling 

- positiv personal 

- allas lika värde 

Nöjd medarbetarindex, bibehålla eller om 

möjligt förbättra det kommungemensamma 

resultatet från föregående mätning hösten 

2013, NMI 68. 

Medarbetarundersökning hösten 2015. 

 

Utöka jämställdheten i lönesättning. 

 
 

Nöjd medarbetarindex  

Måluppfyllelse för 2015 avseende kommunfullmäktiges mål att bibehålla eller om 

möjligt förbättra det kommungemensamma resultatet från medarbetarundersökningen år 

2013 kan inte bedömas med angivet resultatmått. Personalutskottet beslutade i januari 

2015 att medarbetarundersökning inte ska genomföras 2015.   

 

Jämställdheten i lönesättningen 

En lönekartläggning enligt diskrimineringslagen kommer att genomföras under hösten 

2015, för att se om det finns osakliga löneskillnader på grund av kön. Vid en jämförelse 

av medianlöner efter årets löneöversyn har löneskillnaden mellan kvinnor och män ökat. 

Männens medianlön är 3 400 kronor högre än kvinnornas, en ökning med 100 kronor 

jämfört med lönerna innan löneöversynen. Kvinnor har högre medianlön inom 

förvaltningen för samhällsplanering och förvaltningen för individ- och familjeomsorg. 

Inom övriga förvaltningar har männen högre medianlön. Mot denna bakgrund är 

bedömningen per 31 augusti att målet om utökad jämställdhet i lönesättning inte uppfylls 

år 2015.  

 

Bedömd måluppfyllelse  

Bedömningen efter åtta månader är att det personalpolitiska målet, kopplat till ovan 

angivna resultatmått, inte uppfylls år 2015. I samband med årsredovisningen för 2015 

kommer en kompletterande redovisning av olika parametrar inom ramen för den 

strategiska inriktningen attraktiv arbetsgivare/medarbetare.   
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3. Helårsprognos  
 

 3.1 Översiktlig prognos kommunkoncernen 
 

I delårsrapporten per 31 augusti upprättas ingen helårsprognos på koncernnivå. 

Kommunens och respektive bolags helårsprognos sammanfattas nedan.  

 

Kommunens prognos per 31 augusti visar ett negativt resultat för år 2015 med drygt 23 

miljoner kronor, se mer i nästa avsnitt. Det är en försämring med 25 miljoner kronor 

jämfört med 2014.  

 

Miljoner kronor 

 

 

Budget 

helår  

2015 

Prognos 

helår  

2015 

Bokslut 

helår  

2014 

Alvesta kommun 

varav jämförelsestörande post
10

 

+11,5 -23,5 

+8,3 

+1,6 

 

Prognostiserat resultat för bolagen helåret 2015 baseras på deras bedömningar per 

augusti: 

 

Miljoner kronor 

 

 

Budget 

helår 

2015
11

 

Prognos 

helår 

2015
12

 

Bokslut 

helår 2014 

Alvesta kommunföretag AB 0,1 0,1 0 

AllboHus Fastighets AB 3,9 -21,1 4,2 

Alvesta Energikoncern  9,4 9,3 

varav Alvesta Energi AB 4,7 7,2 4,7 

          Alvesta Elnät AB 3,7 1,7 3,7 

          Bredband i Värend AB 0,8 0,5 0,8 

Alvesta Renhållnings AB 0,5 0,9 2,1 

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

Värends Räddningstjänstförbund
13

  

-2,0 

 

-2,0 

 

-2,0 

Samtliga resultat är före dispositioner och skatt. 

 
Alvesta Kommunföretag AB 

Moderbolaget i koncernen Alvesta kommunföretag förvaltar dotterbolagen och bedriver 

ingen egen verksamhet. Alvesta kommunföretag prognostiserar ett resultat på +0,1 

miljoner kronor enligt ägardirektivet. 

 
AllboHus Fastighets AB 

Resultatet för helår 2015 planeras till -21,1 miljoner kronor. Resultatet består av 

driftresultat på 3,9 miljoner kronor enligt bolagets ägardirektiv. Därutöver belastas 

resultatet med en fastighetsnedskrivning på 25 miljoner kronor avseende kvarteret 

Riksdagsmannen i Alvesta. Nedskrivningen är en följd av att fastighetens beräknade 

marknadsvärde understiger fastighetens bokförda värde. Förutom påbörjade projekt 

under januari-augusti (se avsnitt 5.1), kommer projektering av ombyggnad av 

                                                
10

 Prognostiserat helårsresultat för 2015 är inklusive en jämförelsestörande post på 8,3 mnkr 

avseende återbäring av försäkringspremier för år 2004 från försäkringsbolaget AFA. 
11

 Av respektive styrelse fastställd budget. 
12

 Prognostiserat resultat för 2015, exklusive koncerninterna elimineringar.  
13

 Avser förbundet som helhet. Kommunens andel är ca 20 procent. 
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Mohedaskolan samt planering av ombyggnad av kvarteret Björklövet i Alvesta ske under 

året. Dessutom planeras ytterligare 12 lägenheter i en tredje huskropp på Högåsängen 

Alvesta. 

 
Alvesta Energikoncern 

Det prognostiserade årsresultatet efter finansiella poster för koncernen totalt uppgår till 

9,4 miljoner kronor och är i samma nivå som 2014 års utfall.   

 
Alvesta Renhållnings AB 

Bolaget följer lagd budget som pekar på ett resultat något över budget då bolaget 

normalt har ett bättre andra halvår intäktsmässigt. Bolaget kommer att under kvartal 4 

upphandla en ny lastbil för att ersätta ett befintligt fordon. Vidare genomför bolaget en 

gemensam upphandling om mottagning och förbränning av grovavfall. Ett arbete med att 

utreda nytt insamlingssystem för hushållens avfall kommer att påbörjats under hösten. 

 
Alvesta Utveckling AB 

Bolagets helårsprognos ligger på 0,1 miljoner kronor, precis som budgeten. Hos 

moderbolaget pågår en översyn av mål och riktlinjer för Alvesta Utveckling AB och när 

den är klar kan arbetet med eventuella förändringar i verksamheten påbörjas. 

 
Värends Räddningstjänstförbund 

Till budget 2015 avsatte direktionen 2,0 miljoner kronor för strategiska satsningar ur 

eget kapital. Prognosen för 2015 är ett negativt resultat på 2,0 miljoner kronor
14

, vilket 

är i linje med beslutad budget. Under år 2012 till 2014 skedde ingen investering av nya 

släckfordon. Arbetet med upphandling av fordon för 2015 och 2016 pågår. Direktionen 

har beslutat att år 2019 ska inga fordon inom förbundet vara äldre än 20 år. De 

investeringar förbundet behöver göra bedöms för framtiden inte vara möjliga inom 

nuvarande ekonomisk ram. Dialog bör ske med medlemskommunerna kring 

konsekvenser för förbundet när medlemskommunerna växer i invånarantal, framtida 

strategiska brandstationsplaceringar med mera. 

 

 

  

                                                
14

 Avser förbundet som helhet. Kommunens andel är ca 20 %. 
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3.2 Kommunens helårsprognos 
 

Prognosen för kommunen visar ett negativt resultat för 2015 med drygt 23 miljoner 

kronor vilket är 35 miljoner kronor sämre än budget. Budgeterat helårsresultat är plus 

11,5 miljoner kronor. I resultatet ingår engångsintäkt på 8,3 miljoner kronor som avser 

återbetalning AFA-premier
15

.  

 

Helårsprognos kommunen Budget Prognos Budgetavvikelse Budgetavvikelse Utfall 

Miljoner kronor  helår 2015 helår 2015 helår 2015 helår 2015 helår 2014

per augusti per maj

Nämdndernas nettokostnader 998,1 1 038,1 -40,0 -35,7 979,9

Gemensamma nettokostnader 29,1 24,6 4,5 6,7 23,1

Sumnma nettokostnader 1 027,2 1 062,7 -35,5 -29,0 1 003,0

Gemensam finansiering 1 038,7 1 039,2 0,5 -1,9 1 004,6

Årets resultat 11,5 -23,5 -35,0 -30,9 1,6  
 

Totalt sett redovisar verksamheterna en negativ budgetavvikelse med 40 miljoner kronor 

medan den gemensamma finanseringen (gemensamma nettokostnader och finansiering 

tillsammans) visar en positiv budgetavvikelse med 5 miljoner kronor.  Utbildnings-

nämnden och omsorgsnämnden är de nämnder som redovisar störst negativ avvikelse (-

24 mnkr respektive -14 mnkr), se mer i avsnitt längre fram. Prognos för helår baseras på 

nämndernas bedömningar efter åtta månader
16

.  

 

 

3.2.1. Gemensam finansiering  
 
Helårsprognosen för gemensam finansiering är efter åtta månader en positiv budget-

avvikelse med fem miljoner kronor, vilket är i samma nivå som i maj. 

 
Gemensam finansiering Budget Prognos Budgetavvikelse Budgetavvikelse 

Miljoner kronor  helår 2015 helår 2015 helår 2015 helår 2015

per augusti per maj

+överskott +överskott

-underskott -underskott

Kommunalskatt 750,3 745,6 -4,7 -3,1

Kommunal fastighetsavgift 34,1 33,2 -0,9 0,1

Kommunalekonomisk utjämning 249,8 240,9 -9,0 -10,4

Finansiella intäkter 7,0 21,5 14,5 11,0

Finansiella kostnader -2,5 -2,0 0,5 0,5

Summa finansiering 1 038,7 1 039,2 0,5 -1,9

KP-avgift (internfördelning pensioner) 34,6 34,6 0,0 0,5

Pensionskostnad inklusive löneskatt -56,7 -60,5 -3,8 -1,8

Internränta 11,5 11,5 0,0 0,0

Strategiska åtgärder -18,5 -10,2 8,3 8,0

Summa gemensamma nettokostnader -29,1 -24,6 4,5 6,7

Summa totalt 1 009,6 1 014,6 5,0 4,8  

                                                
15

 Återbetalning AFA-premier med 8,3 miljoner påverkar i sin helhet resultatet i augusti.  
16

 Eventuell förändring av semesterlöneskuld har inte beaktats vid delårsbokslut och prognos. 
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Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning visar negativ budgetavvikelse 

medan finansiella intäkter och strategiska åtgärder visar positiv budgetavvikelse.   

 

För skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift är prognosen 

drygt 14 miljoner kronor sämre än budget. Det senaste prognosunderlaget från Sveriges 

Kommuner och Landsting är från augusti 2015. Det stora underskottet beror framförallt 

på lägre kommunalskatt, lägre kostnadsutjämning och lägre inkomstutjämning. Det kan 

förklaras av genomförd skatteväxling som innebar en kostnad, förändrade arbets-

givaravgifter i SKL från prognosen i december samt den oväntat svaga utvecklingen av 

lönesumma och sysselsättning i slutet av förra året.  

 

Det så kallade finansnettot, som är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella 

kostnader, visar plus med 15 miljoner kronor. Det beror framförallt på engångsintäkter i 

form av aktievinster. Kommunen får även utbetalat eget kapital från Länstrafiken och 

Regionförbundet södra Småland efter att dessa upphört vid bildandet av Region 

Kronoberg som påverkar avvikelsen positivt. Den positiva avvikelsen beror även på att 

kommunen har mindre lån och lägre ränta än budgeterat.   

 

För strategiska åtgärder prognostiseras ett överskott på 8,3 miljoner kronor. Överskottet 

består av återbetalning av AFA premier från år 2004
17

. Intäkten är av engångskaraktär 

och betraktas som en jämförelsestörande post, i likhet med den återbetalning som 

gjordes år 2013 på 16,6 miljoner kronor.  

 

 
3.2.2. Skattefinansierad verksamhet 
 
De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 40 

miljoner kronor vid årets slut. Den taxefinansierade VA-verksamheten bedöms följa 

budget.  

 

Nämndernas driftredovisning Budget Prognos Budgetavvikelse Budgetavvikelse Utfall 

(nettokostnader)
 helår 2015 helår 2015 helår 2015 helår 2015 helår 2014

Miljoner kronor per augusti per maj

+överskott +överskott

-underskott -underskott

Kommunstyrelsen 88,0 87,3 0,7 -0,2 95,3

Överförmyndarnämnden 1,5 1,5 0,0 0,0 -

Utbildningsnämnden 481,3 505,6 -24,3 -28,5 471,3
Nämnden för individ- och 

familjeomsorg
84,4 86,6 -2,2 0,0 81,5

Omsorgsnämnden 298,3 312,3 -14,0 -7,1 287,5
Nämnden för samhällsplanering, SP 

(exklusive VA-verksamhet)
44,5 44,6 -0,1 0,2 44,2

Nämnden för myndighetsfrågor 0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,1

Summa skattefinansierat                         

(exkl gemensamma nettokostnader)
998,1 1 038,1 -40,0 -35,7 979,9

VA-verksamhet, nämnden för SP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 998,1 1 038,1 -40,0 -35,7 979,9  
Överförmyndarverksamhet redovisades till och med år 2014 under kommunstyrelsen. 

                                                
17

 Besked om återbetalning av 2004 års premier ankom från FORA i början på september 2015 

och har påverkat resultatet per augusti 2015.  
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Sedan föregående prognos per maj har helårsprognosen för verksamheterna försämrats 

med drygt 4 miljoner kronor totalt sett. De större förändringarna finns inom 

omsorgsnämnden (-7 mnkr), utbildningsnämnden (+4 mnkr) och nämnden för individ- 

och familjeomsorg (-2 mnkr). Nedan kommenteras helårsprognos för respektive nämnd. 
 

Kommunstyrelsen 

För kommunstyrelsens verksamhet prognostiseras ett helårsutfall som är 0,7 miljoner 

kronor bättre än budgeterat. Prognostiserade budgetavvikelser finns i både positiv och 

negativ riktning inom de olika verksamhetsområdena. De större avvikelserna redovisas 

under kultur och fritid samt ekonomi.  

 

För kultur och fritid är helårsprognosen +0,1 miljoner kronor. Nedskrivningar av 

anläggningstillgångar på grund av byte av redovisningsprincip
18

 förväntas påverka 

årsresultatet negativt. Vidare bedöms kapitalkostnaderna bli något högre än budgeterat 

för året, se avsnitt 4. Bedömningen är att underskotten kompenseras av överskott i 

motsvarande storleksordning. Bland annat beräknas intäkter inom verksamhet 

fritidsanläggningar bli högre än budgeterat.  

 

För ekonomi är helårsprognosen +0,8 miljoner kronor. Avvikelsen går framförallt att 

hänföra till bildandet av Region Kronoberg och den skatteväxling som gjordes 2015
19

 

och motsvarande minskade budget för medlemsbidraget till Länstrafiken som blev lägre 

än beräknat.  

 
 

Miljoner kronor 
 

Budget- 

avvikelse 

2015 
+överskott 

-underskott 

Kansli inkl nämnd o styrelseverksamhet +0,1 

Ekonomi +0,8 

Personal 0 

IT -0,3 

Kultur och fritid +0,1 

Summa  +0,7 

 

 
Överförmyndarnämnden 

Nämndens prognos är att utfallet för 2015 blir i nivå med budget.  
 

 

                                                
18

 Under 2014 påbörjades arbetet med övergång till komponentavskrivning av 

anläggningstillgångar, i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Arbetet fortlöper enligt plan. 
19

 Skatteväxlingen innebar för Alvesta kommun en sänkning med 0,39 kr i skattesats som 

motsvarade knappt 14 mnkr. 
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Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden prognostiserar totalt sett en negativ budgetavvikelse på 24,3 

miljoner kronor för år 2015. Sammantaget finns de största avvikelserna på köp av 

utbildning, lokaler och regleringsposten för elev-/barnavstämningar. 

 

Miljoner kronor 
 

Budget- 

avvikelse 

2015 
+överskott 

-underskott 

Nämnd och styrelseverksamhet +0,4 

Fritidsgårdar 0 

Musikskola 0 

Gemensam verksamhet +1,2 

Förskoleverksamhet +0,9 

Skolbarnsomsorg +0,4 

Grundskola -6,5 

Särskola -1,7 

Biblioteksverksamhet -0,1 

Gymnasie-/vuxenutbildning -18,9 

Summa  -24,3 

 

De största avvikelserna återfinns inom grundskolans verksamhetsområde och inom 

gymnasieverksamheten (-6,5 respektive -17,5 miljoner kronor). Även särskola/LSS-

verksamheten och vuxenutbildning prognosisterar en negativ budgetavvikelse vid årets 

slut på totalt -3,1 miljoner kronor. 

 

Gemensam verksamhet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen förväntas visa 

positiva budgetavvikelser vid årets slut på 2,5 miljoner kronor. Fritidsgårdar, musikskola 

och bibliotek bedöms följa budget.  

 

Åtgärder för att nå en budget i balans  

År 2014 redovisade nämnden en negativ budgetavvikelse på 31,3 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade om 2015 års driftbudgetramar i december 2014. För 

utbildningsnämnden innebar det en ramökning med 31,2 miljoner kronor jämfört med 

budget 2014. Ökningen bestod bland annat av ett ospecificerat resurstillskott på 6 

miljoner kronor samt ytterligare 15,4 miljoner kronor för volymförändring avseende 

elevtal. I samband med prognosen per mars konstaterades att ramökningen inte var i 

paritet med verksamhetens kostnadsnivåer för år 2015. Bedömningen kvarstår och 

prognosen per augusti visar en negativ budgetavvikelse på 24,3 miljoner kronor. 

Åtgärder behöver vidtas för att nå en ekonomi i balans, på såväl kort som lång sikt. För 

att minska den förväntade negativa avvikelsen finns förslag på effektiviseringar 

motsvarande 5,5 miljoner kronor. Dessa är inarbetade i helårsprognosen per augusti. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Helårsprognosen för individ- och familjeomsorg visar en negativ budgetavvikelse på 2,2 

miljoner kronor. 

 

Miljoner kronor 

 
 

Budget- 

avvikelse 

2015 
+överskott 

-underskott 

Nämnd och styrelseverksamhet -0,2 

Förvaltningskontor  1,3 

Barn och familj, inklusive Stjärnan -1,3 

Ensamkommande flyktingbarn 3,2 

Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd -2,1 

Missbruk vuxna, inklusive Loket -3,5 

Arbetsmarknadsavdelningen, AMA 0,4 

Summa -2,2 

 

Årsprognosen för nämnden visar ett mindre underskott, som beror på förändrat arvode 

för ledamöter samt ökat arvode för fler förrättningar i samband med placeringsbeslut. 

 

Förvaltningskontoret visar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Det beror på lägre 

personalkostnader på grund av vakant tjänst samt att vissa personalkostnader betalas 

inom annan avdelning fastän budgeten ligger här. 

  

Prognosen för barn och familj inklusive Stjärnan visar ett underskott på 1,3 miljoner 

kronor mot budget. Att avdelningen har kunnat hålla nere underskottet, trots det kraftigt 

ökade inflödet av anmälningar, kan förklaras genom arbetet med att i huvudsak placera 

barn och ungdomar i familjehem istället för att placera på HVB-hem. Det arbetet 

kommer att fortsätta. 

 

Ensamkommande flyktingbarn visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor på grund av 

lägre personalkostnader. Vikarier och extrapersonal har inte behövts användas i samma 

omfattning som budgeterat. 

 

För ekonomiskt bistånd är det prognostiserade underskottet totalt 2,1 miljoner kronor. 

Den största avvikelsen går att återfinna under kontot som hanterar försörjningsstöd till 

enskilda. Antal hushåll som är i behov av försörjningsstöd för sin försörjning har ökat 

under året. Under året har 22 nya hushåll i snitt per månad tillkommit. Det är den högsta 

siffran sedan mätningen startade år 2009. Avslutade hushåll under 2015 äldre än 25 år är 

i snitt 15 hushåll per månad. Den siffran är jämförelsevis låg sedan mätningen började. 

 

Årsprognosen för institutionsplaceringar (missbruk vuxna, inklusive Loket) visar 

underskott på 3,5 miljoner kronor. Ett ökande ärendeflöde och komplexa ärenden som 

kräver institutionsvård är orsak till underskottet. 

 

För arbetsmarknadsavdelningen (AMA) är prognosen ett mindre överskott på grund av 

högre anställningsstöd till personer som fått jobb, intäkter från projekt och mer intäkter 

från interna servicetjänster i kommunen.  
 

Åtgärder för att nå en budget i balans 

År 2014 redovisade nämnden för individ- och familjeomsorg en positiv budgetavvikelse 

på 3 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade om 2015 års driftbudgetramar i 
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december 2014. För nämnden innebar det en minskning av ramen med 2 miljoner kronor 

jämfört med 2014 års budget. Prognosen per augusti 2015 indikerar en negativ 

budgetavvikelse på 2,2 miljoner kronor vid årets slut. Åtgärder behöver vidtas för att nå 

en ekonomi i balans, på såväl kort som lång sikt. För att minska den förväntade negativa 

avvikelsen planeras åtgärder som bland annat förändrad delegationsordning vilket 

kommer att minska arvoderade förrättningsuppdrag, en organisationsförändring inom 

barn och familj inklusive Stjärnan, ökning av stödinsatser via vår öppenvård samt 

fortsatt utveckling av öppenvårdsinsatser på hemmaplan i syfte att minska kostnaderna 

för köpt institutionsvård.  
 
 

Omsorgsnämnden 

Årsprognosen för omsorgsnämnden 2015 är minus 14 miljoner kronor per augusti, att 

jämföras med minus 7 miljoner kronor per maj. Äldreomsorgen har under sommaren 

haft ovanligt höga personalkostnader. Till största delen beror dock det prognostiserade 

underskottet på lägre assistansersättning från Försäkringskassan och på kvarstående 

effektiviseringar inom verksamhet funktionsstöd.   

 

Miljoner kronor 
 

Budget- 

avvikelse 

2015 
+överskott 

-underskott 

Nämnd -0,2 

Förvaltningskontor/stab 1,3 

Äldreomsorg -5,3 

Funktionsstöd -9,8 

Summa  -14,0 

 

Stabens prognos är en positiv avvikelse på 1,3 miljoner kronor. Medel avsatta för 

arbetskläder används inte under året då upphandlingsprocesser med mera medfört 

förseningar. Beslutet om arbetskläder bedöms kunna verkställas i början på 2016.   

 

Äldreomsorgen inklusive psykiatrin har en prognos på minus 5,3 miljoner kronor. 

Externa placeringar inom psykiatrin beräknas kosta 0,9 miljoner kronor mer än 

budgeterat och utskrivningsklara 1,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna har varit 

ovanligt höga under sommaren på grund av sjukfrånvaro och personalkrävande ärenden. 

Prognosen för personalkostnader är därför minus 5 miljoner kronor. Nattpatrullen inom 

hemsjukvårdsenheten har en besparing motsvarande en årsarbetare som ännu inte 

genomförts. Kostnaderna för sjukvårds- och hygienmaterial är högre än budgeterat.  

 

I övrigt är intäkterna något högre inom äldreomsorgen än budgeterat och statsbidrag 

beräknas ge tillskott till verksamheterna under resterande del av året.   

 

Funktionsstöd har en prognos på minus 9,8 miljoner kronor, varav 4,5 miljoner kronor 

avser kvarstående effektiviseringar och 5,7 miljoner kronor är lägre assistansersättning 

från Försäkringskassan. Personalkostnaderna inom personlig assistans ger en viss positiv 

avvikelse men har inte sjunkit i den omfattning som ersättningen minskat eftersom 

personalkostnaderna kvarstår hos kommunen och någon ersättning inte utgår från 

Försäkringskassan. Kostnader för transporter inom daglig verksamhet är högre än 

beräknat. För ej verkställt boende har vite ådömts med 0,4 miljoner kronor.  
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Åtgärder för att nå en budget i balans  

År 2014 redovisade omsorgsnämnden en negativ budgetavvikelse på 12,6 miljoner 

kronor. Kommunfullmäktige beslutade om 2015 års driftbudgetramar i december 2014. 

För omsorgsnämnden innebar det en ramökning med 15,5 miljoner kronor jämfört med 

2014 års budget. Ökningen bestod bland annat av ett ospecificerat resurstillskott på 5 

miljoner kronor och ytterligare 10 miljoner kronor för nytt särskilt boende. I samband 

med prognosen per mars konstaterades att ramökningen inte var i paritet med 

verksamhetens kostnadsnivåer för år 2015. Bedömningen kvarstår och prognosen per 

augusti visar en negativ budgetavvikelse på 14 miljoner kronor. Ett flertal åtgärder håller 

på att genomföras där effekten kommer att synas mer under 2016-2017, för att nå en 

ekonomi i balans, på såväl kort som lång sikt. För att minska den förväntade negativa 

avvikelsen har nämnden beslutat om effektiviseringar, bland annat gällande översyn av 

grundbemanning, omfördelning av arbetstid inom nattpatrullen, hantering av vakanta 

tjänster, sjukfrånvaron och utvecklingsmedel samt återhållsamhet kring inköp och 

anställningar. 

 

  
Nämnden för samhällsplanering 

Per den 31 augusti är bedömningen att nämnden för samhällsplanering vid årets slut 

totalt sett visar en negativ budgetavvikelse på 0,1 miljoner kronor. Det finns avvikelser i 

både positiv och negativ riktning inom de olika verksamhetsområdena. 

 

Miljoner kronor 
 

Budget- 

avvikelse 

2015 
+överskott 

-underskott 

Nämnd 0 

Förvaltningskontor 0,4 

Bygg och miljökontor 0 

Bostadsförbättring 0 

Färdtjänst -0,1 

Fysisk/teknisk planering -0,2 

Förvaltningsavtalet 0 

Teknisk administration/servicefunktion -0,2 

Gator/vägar, belysning, avfallshantering 0 

Parkförvaltning 0 

Summa (exkl VA-verksamhet) -0,1 

 

Förvaltningskontoret prognostiserar ett överskott med 0,4 miljoner kronor.  

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av en vakant befattning. 

 

Verksamheterna som sorteras under färdtjänst förväntas ge ett mindre underskott på 

grund av ökade kostnader för underhåll av gångbro vid centralstationen. 

 

För verksamhet avseende fysisk/teknisk planering prognostiseras ett underskott på 0,2 

miljoner kronor. Reavinster på tomtförsäljningar genererar större intäkter än förväntat 

medan utrangeringskostnader på grund av rivning av byggnad genererar större kostnader 

än förväntat. Besiktning av lekplatser har visat på akuta underhållsbehov vilket bedöms 

föranleda oförutsedda utgifter. Personalkostnaderna för planverksamheten förväntas bli 

högre än budgeterat. Planerna förväntas ta längre tid än beräknat varför intäkterna för 

planverksamheten förväntas bli lägre än budgeterat. 
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För verksamheterna som sorteras under teknisk administration/servicefunktion 

prognostiseras ett underskott på 0,2 miljoner kronor på grund av högre kostnader än 

budgeterat för köp av konsulttjänster och teknisk utrustning. 

 

I övrigt redovisas per 31 augusti inga prognostiserade budgetavvikelser inom nämnden 

för samhällsplanering.  

 

 
Nämnden för myndighetsutövning 

Prognosen för helåret visar på ett underskott om 0,1 miljoner kronor. Årets budget för 

nämnden är beräknad efter förra mandatperiodens ledamöter (3 ordinarie samt 3 

ersättare). Från och med årsskiftet 2014/2015 är det fler ledamöter (5 ordinarie samt 5 

ersättare). Nya ledamöter föranleder även mer utbildningsinsatser. 

 

 

3.2.3 Taxefinansierad verksamhet 
 

VA-verksamheten prognostiserar per den 31 augusti ett nollresultat för år 2015, vilket är 

i enlighet med budget.  
 

Miljoner kronor 
 

Budget 

helår 

2015 

Prognos 

helår 

2015 

Budget- 

avvikelse 

2015 

VA-verksamhet 0 0 0 
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4. Investeringar 
 

Årets investeringsbudget är netto 54,5 miljoner kronor. Under årets åtta första månader 

uppgår investeringsutgiften till 23,2 miljoner kronor. Prognosen är att investeringar för 

totalt 39,6 miljoner kronor kommer genomföras under året.  

 

Investeringar, netto 
 

Miljoner kronor 
 

Budget 

2015 
inkl. ev. 

tilläggsbudget 

Utfall 

2015 
per 31 aug 

Prognos  

2015 
per 31 aug 

Kommunstyrelsen 4,7 3,3 5,6 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 

Utbildningsnämnden 3,8 0,9 3,8 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 0 0,1 0,1 

Omsorgsnämnden 5,0 0,8 4,0 

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

18,2 

 

22,8 

8,4 

 

8,1 

12,5 

 

12,0 

Gemensam finansiering 0 1,6 1,6 

Summa  54,5 23,2 39,6 

 

Under resterande del av året kommer ytterligare investeringar att ske med drygt 16 

miljoner kronor vilket avser ett flertal investeringar inom kommunstyrelsen (2 mnkr), 

utbildningsnämnden (3 mnkr), omsorgsnämnden (3 mnkr), nämnden för 

samhällsplanering (4 mnkr) och VA-verksamheten (4 mnkr). 

 

Nedan redovisas investeringarna mer ingående för respektive nämnd. 

 
Kommunstyrelsen 

Investeringsprojektet Om- och tillbyggnad av simhall pågår. Av beslutad totalutgift på 

90 miljoner kronor har 84,3 miljoner kronor förbrukats till och med år 2014. Prognosen 

för 2015 är ett utfall på 2,9 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor avser investeringar 

som genomförts under 2014 men fakturerats i början av 2015. Det innebär ett 

överskridande av årsbudgeten om 0,9 miljoner kronor vilket har beaktats i prognosen 

avseende driftbudgeten, se avsnitt 3.2. I plan 2016 och 2017 finns 1 miljoner kronor 

respektive år för projektet och per den 31 augusti 2015 redovisas ingen avvikelse i 

beslutad totalutgift avseende om- och tillbyggnad av simhall. I övrigt redovisas totalt sett 

ingen budgetavvikelse avseende 2015 års investeringsprojekt inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde. 

 
Utbildningsnämnden  
Större investeringsprojekt under året är utrustning till Aringsås förskola som renoverats 

under våren och ska utrustas i höst. Vislandaskolan ska renoveras under hösten och 

utrustas under vintern. Huvudbiblioteket har delvis byggts om och utrustas under 

sensommar/höst. Inga budgetavvikelser beträffande investeringsbudgeten redovisas per 

augusti. 

 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Investeringar avseende möbler och kontorsinredning till följd av fastighetsombyggnad 

på Parkgatan 6 har medfört utgifter på 0,1 miljoner kronor.  
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Omsorgsnämnden  

För 2015 är prognosen att 4 miljoner kronor av investeringsbudgeten på 5 miljoner 

kronor kommer användas. Större delen av investeringskostnaderna kommer under 

hösten/vintern, förutom hjälpmedel som köps in löpande. 2 miljoner kronor är avsatta 

för larm, 1,5 miljoner kronor till hjälpmedel, 1 miljoner kronor till ny servicebostad 

(FS), som skjuts fram till 2016 och 0,5 miljoner kronor till övrigt såsom inre och yttre 

miljö inom äldreomsorgen.  

 
Nämnden för samhällsplanering  

Under 2015 förväntas 12,5 miljoner kronor investeras inom ramen för samhällsplanering 

och ytterligare 12,0 miljoner kronor inom VA-verksamheten. Av de investeringar på 8,4 

miljoner kronor som hittills utförts under året på uppdrag av samhällsplanering avser 5,2 

miljoner kronor Spåningslandavägen. Av VA-investeringarna på 8,1 miljoner kronor 

under perioden avser 3,9 miljoner kronor projektet VA, Sjöatorp rastplats. 

 
Gemensam finansiering  

Under gemensam finansiering redovisas investeringen avseende markberedning för 

moduler vid Högåsängen.  
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5. Resultat för perioden 
 

 5.1 Kommunkoncernens resultat 
 

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 2015 är +33,9 miljoner kronor.  

 

Miljoner kronor 
 

Resultat 
per 31 aug 

2015 

Resultat 
per 31 aug 

2014 

Alvesta kommun 1,7 20,6 

Alvesta kommunföretag AB -0,5 -0,4 

AllboHus Fastighets AB 19,5 17,3 

Alvesta Energikoncern 8,1 5,3 
varav Alvesta Energi AB 6,4 1,6 

         Alvesta Elnät AB 1,4 3,2 

        Bredband i Värend AB 0,3 0,4 

Alvesta Renhållnings AB 1,2 0,2 

Alvesta Utveckling AB 0,1 0,1 

Värends 

Räddningstjänstförbund
20

 

 

0,2 

 

0 
Koncerninterna elimineringar 3,5 3,6 

Totalt kommunkoncernen
21

 33,9 46,7 
Samtliga resultat är före dispositioner och skatt 

 
Alvesta kommun 

Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor 

varav VA-verksamheten redovisar +1,0 miljoner kronor, ser mer i avsnitt 5.2.  

 
Alvesta Kommunföretag AB 

Bolaget redovisar ett negativt resultat på 0,5 (0,4 föregående år) miljoner kronor för 

perioden januari till augusti på grund av att koncernbidrag för innevarande år regleras 

först i samband med bokslutet. 

 
AllboHus Fastighets AB 

Resultatet för perioden januari-augusti 2015 uppgår till 19,5 (17,3) miljoner kronor och 

överensstämmer med planerat resultat. 

 

Årets planerade underhållsinsatser pågår för fullt och den kalla och regniga sommaren 

har medfört att projekten tidsmässigt ligger något efter tidplan, främst när det gäller 

utvändig målning. Fortsatt låga räntenivåer samt låga vakanser på bostäder har påverkat 

resultatet positivt medan den relativt kalla våren och försommaren har medfört högre 

driftkostnader än vad som budgeterats. 

 

Den stora ombyggnationen och renoveringen av Aringsgårdens förskola har färdigställts 

                                                
20

 Kommunens andel, ca 20 procent. 
21

 Resultat inklusive koncerninterna elimineringar. 
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och glada barn med personal flyttade in i juni. Uppförandet av 24 st lägenheter på 

Högåsängen i Alvesta pågår och intresset från presumtiva hyresgäster bedöms som stort. 

På försommaren togs första spadtaget till det som ska bli Alvestas nya LSS-boende, ett 

spännande projekt där byggnaden kommer bli AllboHus första passivhus och dessutom 

uppföras helt i massivträ. Den unika solcellsanläggningen på kommunhuset i Alvesta 

togs i bruk i augusti. 
 

Alvesta Energikoncern 

 

Alvesta Energi AB 

Ackumulerat resultat efter finansiella poster för perioden januari till augusti är 6,4 (1,6) 

miljoner kronor. Ordinarie verksamhet har följt planeringen och inga avvikelser kan i 

nuläget förutses för kommande tertial. Gynnsamt väder samt en stor efterfrågan på 

processvärme från sågverken har gjort att bolaget hittills i år lyckats att öka 

produktionen utan att använda stödbränsle vilket påverkat resultatet positivt. Dock är 

risken för prognosavvikelser stor. Främst inom områdena fjärrvärme och elproduktion, 

vilka är mycket starkt kopplade till den lokala vädersituationen under året. 

 

Fjärrvärmeproduktionen har gått utan driftstörningar och årstakten ligger på ca 162 

GWh (150 GWh), vilket är 12 GWh högre än 2014 års produktion. Bränslemixen har 

nått upp till 99,2% (98,4 %) biobränsle.  

 

Pågående projekt: 

 Ny pumpstation för fjärrvärme (Vävaren i Alvesta) 

 Ventiler (Bulten Alvesta)  

 Nyanslutning av fjärrvärme (LSS-boende, Högåsängen, Storgatan Moheda) 

 

Alvesta Elnät AB  

Ackumulerat resultat efter finansiella poster för perioden januari till augusti är 1,4 (3,2) 

miljoner kronor.  

 

Ordinarie verksamhet har i stort följt planeringen. Nätregleringsunderlag för perioden 

2016-2019 har lämnats in till Energimarknadsinspektionen. Detta arbete har medfört 

något högre konsultkostnader än beräknat. Under sommaren uppstod ett driftsproblem i 

Moheda som har inneburit att bolaget fått tidigarelägga en ombyggnad av inmatningen 

till Moheda. Detta beräknas kosta 0,8 miljoner kronor. I övrigt ser vi inga avvikelser för 

kommande tertial med förbehållet att nätberäkningar kommer att utföras på hela elnätet. 

Detta kan få till följd att förstärkningsarbeten i elnätet behöver utföras för att följa 

gällande lagar och föreskrifter.  

 

Tillgängligheten för våra elnätskunder har varit fortsatt hög. Åtgärderna för att 

ytterligare öka driftsäkerheten i elnätet fortsätter med fokus på underhåll av elnätets 

anläggningar. Den fleråriga handlingsplanen, för att säkerställa de kund- och myndig-

hetskrav som finns inom framtida leveranssäkerhet, följs. Förfrågningar angående 

nyanslutningar i elnätet är låg. 

 

Pågående projekt: 

 Ombyggnad transformatorstationer och matning avseende Järnvägsparken, 

Bryggaren och Hotellet Alvesta 

 Ombyggnad matning och transformator Ryd Norra Moheda 

 Ombyggnad matning och transformator Skjutbanan Änganäs 

 Ombyggnad inmatning Moheda 
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Bredband i Värend AB (Biva) 

Ackumulerat resultat efter finansiella poster för perioden januari till augusti är 0,3 (0,4) 

miljoner kronor. Ingen direkt verksamhet har bedrivits i Bredband i Värend AB sedan 

bildandet av det regionala bredbandsbolaget Wexnet AB som ägs av Alvesta Elnät AB 

tillsammans med kommunala bolag från Lessebo, Tingsryd och Växjö.  

 
Alvesta Renhållnings AB 

Resultatet per 31 augusti följer budget. Budgeten för 2015 är lagd för ett positivt 

helårsresultat på 0,5 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner och koncernbidrag, 

vilket är i linje med det gällande ägardirektivet för bolaget. Ett större anläggningsjobb 

har utförts på Alvesta återvinningscentral för att utöka med mer hårdgjord upplagsyta. 

Vidare har ett antal containrar i olika storlekar anskaffats för att ersätta uttjänta 

containrar.  

 
Alvesta Utveckling AB 

Resultatet för perioden (0,1 mnkr) följer ägardirektiven och förväntat resultat. Bolaget 

råkade ut för en stormskada i början av året vilket medförde ökade kostnader. 

Räntekostnaden har minskat avsevärt till följd av fallande räntenivåer och detta täcker 

kostnaden för stormskadan. Bolaget har gjort en investering på 0,1 miljoner kronor för 

att öka säkerheten i två hissar. 

 
Värends Räddningstjänstförbund 

Utfallet efter årets första åtta månader visar på ett överskott om 1,1 miljoner kronor för 

förbundet som helhet. Utfallet beror till stor del på att vissa av beslutade strategiska 

satsningar ännu inte har gett utfall i resultaträkningen. Vidare har intäkterna ökat efter 

försäljning av bland annat fordon. Till budget 2015 beslutade direktionen att avsätta 2,0 

miljoner kronor för strategiska satsningar. Förbundet genomförde ägaröverläggningar 

med medlemskommunerna den 7 maj för budget som fastställdes i respektive 

medlemskommun i juni 2015. Frågor som diskuterades var bland annat samutnyttjande 

av kommunala resurser samt hur anställningar inom kommunal verksamhet kan 

kombineras med att vara deltidsbrandman.  

 

Under våren 2015 fick Värends Räddningstjänst i uppdrag att utreda ekonomiska och 

verksamhetsförutsättningar för nybyggnation i Vislanda. Kontakt är tagen med Alvesta 

kommun samt Allbohus för dialog kring uppdrag, förutsättningar som tomt med mera.  
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5.2 Kommunens resultat för perioden 
 

Efter åtta månader redovisar kommunen ett positivt resultat på 1,7 miljoner kronor varav 

VA-verksamhet redovisar +1,0 miljoner kronor. Nettobudget för aktuell period är +6,1 

miljoner kronor och budgetavvikelsen är därmed minus 4,4 miljoner kronor. Nedan 

kommenteras respektive nämnds resultat för perioden januari-augusti 2015. 

 

Miljoner kronor 

 
 

 

Budget 
per 31 aug 

2015
22

 

Utfall  
per 31 aug 

2015 

Budget- 

avvikelse 
+överskott 

-underskott 

Kommunstyrelsen 58,7 55,6 +3,1 

Överförmyndarnämnden 1,1 1,0 +0,1 

Utbildningsnämnden 320,9 335,8 -14,9 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 56,5 63,7 -7,2 

Omsorgsnämnden 199,9 207,9 -8,0 

Nämnden för samhällsplanering 29,8 23,3 +6,5 

Nämnden för myndighetsfrågor 0,1 0,1 0 

Summa verksamheter 667,0 687,4 -20,4 

Gemensam finansering 673,1 689,1 +16,0 

 

Totalt resultat för perioden 

 

6,1 

 

1,7 

 

-4,4 

varav skattefinansierat 6,1 0,7 -5,4 

varav taxefinansierat 0 1,0 +1,0 

 

För kommunstyrelsens verksamhet är budgetavvikelsen per 31 augusti +3,1 miljoner 

kronor och för överförmyndarnämnden +0,1 miljoner kronor. Främsta orsaken till 

avvikelserna är att samtliga kostnader och intäkter inte är linjärt fördelade under 

verksamhetsåret.  

 

Efter åtta månader redovisar utbildningsnämnden en förbrukning på 70 procent av totala 

budgeten. Riktvärdet är 67 procent och budgetavvikelsen därmed minus 14,9 miljoner 

kronor. Avvikelsen per augusti återfinns till största delen på köp av utbildning, i första 

hand inom delverksamheterna grundskola och gymnasieutbildning. Även anslagen för 

lokaler och reglering för ökade barn-/elevtal överskrider budgeterade anslag. 

 

Budgetavvikelsen per augusti avseende nämnden för individ- och familjeomsorg avviker 

mot den i årsprognos. Det beror på lägre intäkter än budgeterat på perioden, men på 

helårsbasis bedöms intäkterna bli i nivå med budget. För verksamhet ekonomiskt bistånd 

finns ett underskott per augusti beroende på fler bidragshushåll än budgeterat. För 

verksamhet missbruk finns ett underskott på grund av fler intuitionsplaceringar än 

budgeterat. 

 

Totalt sett redovisar omsorgsnämnden en avvikelse mot budget på minus 8 miljoner 

kronor efter årets åtta första månader. Till största delen beror den negativa avvikelsen på 

lägre assistansersättning från Försäkringskassan (3,9 mnkr). Effektivisering inom 

verksamhet funktionsstöd pågår och effekterna kommer att synas 2016-2017 (3 mnkr). 

Avvikelsen beror även på externa placeringar inom psykiatrin och höga 

sjukfrånvarokostnader samt timvikariekostnader inom äldreomsorgen över sommaren. 

                                                
22

 Med budget 201508 avses 67 procent (8/12) av årsbudgeten, förutom för omsorgsnämnden vars 

personalbudget är periodiserad utifrån säsongsvariation.   
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Nämnden för samhällsplanering har totalt sett förbrukat 6,5 miljoner kronor mindre än 

budgeterat per 31 augusti. Avvikelsen beror främst på att kostnaderna inte fördelar sig 

linjärt under året då nämnden har säsongsberoende uppdrag, exempelvis 

beläggningsunderhåll som främst utförs på hösten. Avsaknad av ramavtal har inneburit 

fördröjningar i utförande vilket medfört lägre kostnader än normalt för perioden. 

Reavinster med 1,3 miljoner kronor avseende försäljning av tomtmark ingår i periodens 

utfall.   

 

Gemensam finansiering visar en positiv budgetavvikelse för perioden på 16 miljoner 

kronor. Avvikelsen går framförallt att hänföra till återbetalningen av AFA-premier, 

återbetalning av eget kapital Länstrafiken och Regionförbundet Södra Småland, samt 

aktievinster på placerade medel.  

 

 

 5.3 Likviditet, lån och placeringar 
 
Kommunen har i likhet med föregående år ingen positiv likviditet utan utnyttjar beviljad 

checkkredit.   
 

Likviditet, tkr Aug 2015 Aug 2014 

Kassa 9 9 

Plusgiro 94 27 

Bank (inkl. skattekonto) -11 550 -682 

Summa likviditet -11 447 -646 
 
 

Lån har tagits för att finansiera de stora investeringarna som pågår, låneskulden uppgår 

till 107 miljoner kronor och är fördelad på tre lån. 
 

Lån*, tkr Aug 2015 Aug 2014 

Ingående låneskuld 1.1*) 107 000 22 000 

Nyupplåning 0 35 000 

Amortering 0 0 

Skuld 107 000  57 000 
*) Både lång- och kortfristig del av lån. 

 
I oktober 2015 refinansieras ett lån på 22 miljoner kronor. Nya lån kommer behövas de 

kommande åren för att finansiera planerade investeringar.   

 
Kommunens kapitalförvaltning för framtida pensioner har per den sista augusti ett 

marknadsvärde på 291 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor högre än värdet den 

31 december 2014. Värdet på kapitalförvaltningen täcker 59 procent av den 

pensionsskuld som den ska matcha. Resterande del återlånas i verksamheten. 
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6. Medarbetare 
 
Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. För att nå kommunens mål 

krävs medarbetare som upprätthåller hög kvalitet inom alla verksamheter med 

medborgarnas behov och intressen i fokus. En förutsättning är att personalen är delaktig 

och får kompetensutveckling som gör att de kan nå uppsatta mål. Insatserna för att 

behålla och utveckla medarbetarna är mycket strategisk för kommunens förmåga att ge 

en hög service. 

 
Personalutskott 

Kommunstyrelsens personalutskott ansvarar bland annat för policyfrågor inom 

personalområdet. Under året har beslut tagits om bland annat prioriteringar inför årets 

löneöversyn samt fortsatt satsning på deltagare i förberedande ledarskapsprogram. 

                                    
Feriearbeten 

309 ungdomar i åldern 16-18 år har feriearbetat under vardera tre veckor i sommar. 

Totalt erbjöds 338 ungdomar en ferieplats men några valde att tacka nej och några valde 

att avsluta anställningen i förtid. Ferieplatserna fördelades enligt följande; kommunala 

verksamheter 183 platser (varav 20 ungdomar har medverkat i demokratiprojektet och 

53 ungdomar i övriga projekt), AllboHus 48 platser, Huseby 15 platser, idrottsföreningar 

30 platser, Smålandsoperan 6 platser, församlingshem 23 platser och Funkibator 4 

platser.  

 
Löneöversyn 2015 

Löneöversynen i år har gått helt enligt planerna. Personalutskottet tog beslut om 

prioriteringarna inför årets löneöversyn. Beslutet innebär satsningar på bland annat 

legitimerade lärare, rektorer, socialsekreterare, sjuksköterskor, bibliotekarier och 

ungdomspedagoger. Arbetet med löneöversynen slutfördes vid månadsskiftet mars/april 

och ny lön betalades ut med aprillönen. Den totala löneökningen för kommunen uppgick 

till 3,3 procent.  

    
Nettoårsarbetare 

Antalet nettoårsarbetare för hela kommunen har ökat med knappt 36 nettoårsarbetare 

sedan årsskiftet. På arbetsmarknadsenheten har antalet nettoårsarbetare ökat med nästan 

15 sedan årsskiftet. Dessa personer sysselsätts både inom näringslivet och inom 

kommunal verksamhet. Omsorgsförvaltningen har ökat med drygt 9 nettoårsarbetare 

sedan årsskiftet. Förvaltningen för individ- och familjeomsorg samt 

kommunledningskontoret har ökat med fyra nettoårsarbetare och utbildnings-

förvaltningen med drygt tre.  

 
Sjukfrånvaron 

Antalet sjukdagar per anställd har ökat sedan årsskiftet. Efter årets sju första månader är 

antalet sjukdagar per anställd 20,8 vilket är 3 dagar fler än vid årsskiftet. Jämfört med 

samma period 2014 har antalet dagar ökat med 3,9 dagar. Omsorgsförvaltningen står för 

den största ökningen med 5,5 dagar sedan årsskiftet. Olika insatser pågår för att minska 

sjukfrånvaron.  

 

Sjukfrånvaro mäts också i procent av arbetade timmar. Vid årsskiftet låg kommunen på 

5,1 procent och nu efter sju månader är frånvaron 5,9 procent.  Omsorgsförvaltningens 

sjukfrånvaro efter de sju första månaderna ligger på 8,0 procent jämfört med 6,8 procent 

vid årsskiftet. 
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Friskvård 

En hälsovecka genomfördes i slutet av april. Anställda erbjöds motionsaktiviteter. En 

friskvårdsaktivitet erbjöds alla medarbetare under våren. Över 400 medarbetare deltog 

och var och en av dessa gjorde i snitt 28 motionspass under de sex veckorna som 

tävlingen pågick.   

 
Personalkostnader 

Kommunal verksamhet är personalintensiv och personalkostnaderna utgör 2/3 av 

kommunens totala kostnader. Det är därför viktigt att följa upp och analysera 

personalsituationen.  

 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 

I juli 2015 redovisas 1 412 nettoårsarbetare och i december 2014 var motsvarande siffra 

1 376. Diagrammet visar medelvärde under de senaste 12 månaderna. 
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Sjukfrånvaro i procent 

Sedan årsskiftet har sjukfrånvaron ökat med 0,2 procent. 
 

 Juli 2015 2014 2013 2012 2011 

Totalt 5,9 5,1 5,1 4,6 4,4 

Kvinnor 6,3 5,5 5,5 5,0 4,8 

Män 4,1 3,7 3,6 3,0 3,1 

 

 

Antalet sjukdagar per anställd 

Antalet sjukdagar per anställd har ökat sedan årsskiftet. Efter årets sju första månader är 

antalet sjukdagar per anställd 20,8 vilket är 3 dagar mer än vid årsskiftet. 

Omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro ökar kraftigt. 
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7. Miljöredovisning 
 

 
Transporter 

Syftet är att kommunen aktivt ska arbeta för en minskad användning av fossila bränslen.  

 

Kommentarer 

Kommunens anställda har under perioden 1 januari – 30 augusti 2015 kört 116 978 mil i 

tjänsten. Detta är en ökning av bilresorna med 1 600 mil jämfört med samma period 

föregående år. Antal mil per anställd fortsätter däremot att minska från 76 mil per 

anställd till 74 mil per anställd. Resor med egen bil i tjänsten har minskat med 1 000 mil 

jämfört med föregående år. Trots att andelen fossilt bränsle ska minska fortsätter 

ökningen av mil med dieselfordon.  

 
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 energianvändningen i kommunkoncernens 

fastigheter ska minska med procent till 2014 jämfört med 2009. 

 

Kommentarer 

Förbrukningen av fjärrvärme i de verksamhetslokaler som tidigare ägdes av Alvesta 

kommun, som numera ägs av AllboHus, uppgick till 4 885 MWh under perioden 1 

januari – 31 augusti 2015. Hänsyn har inte tagits till utetemperaturen på grund av 

felaktiga värden för normalårskorrigeringen. För dessa lokaler samma period förra året 

var förbrukningen, icke normalårskorrigerad, 4 726 MWh. Detta innebär en ökning med 

cirka 3,4 procent jämfört med år 2014. Hade hänsyn tagits till utetemperaturen hade det 

sannolikt varit en minskning istället för ökning då medeltemperaturen var lägre 2015 

jämfört med 2014. Fjärrvärmeanvändningen var i genomsnitt 58,22 kWh/m2 för dessa 

lokaler, en minskning med 0,44 kWh/m2 jämfört med samma period föregående år. 

Förbrukningen av el de åtta första månaderna uppgick under 2015 till 3 757 MWh. Om 

jämförelse görs mellan åren 2015 och 2014 har elförbrukningen ökat med 101 MWh, 

vilket motsvarar cirka 2,8 procent. Uppgifterna är dock inte jämförbara då 

verksamhetslokalerna ökat under 2015 jämfört med föregående år. I uppgifterna ovan 

ingår endast de verksamhetslokaler som inrymmer kommunens verksamheter och där 

kommunen och Allbohus tillsammans kan påverka resultatet.  

 
Ekologisk mat 

Kommunens inriktning var att 25 procent av livsmedelsinköpen 2010 skulle bestå av 

ekologiskt odlade produkter. Länets mål är att andelen certifierade ekologiska livsmedel 

ska utgöra 75 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel år 2020. 

 

Kommentarer 

Under första halvåret 2015 uppgick andelen ekologiska produkter till 39,4 procent av 

livsmedelsinköpen. En ökning med 3,4 procent jämfört med samma period föregående 

år. 
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Finansiella delar 
 

Kommunkoncernens resultat- och balansräkning 
 

Resultaträkning Kommunkoncern

Augusti 

2015

Augusti 

2014

Verksamhetens intäkter 1 343,4 339,4

Verksamhetens kostnader 2 -933,3 -891,9

Avskrivningar -49,8 -44,2

Verksamhetens nettokostnad -639,7 -596,7

Skatteintäkter 3 497,1 490,6

Generella statsbidrag och utjämning 4 182,0 172,5

Finansiella intäkter 5 14,4 3,9

Finansiella kostnader 6 -19,9 -23,6

Skatt på årets resultat 0,0 0,0

Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd 0,0 0,0

Periodens resultat 33,9 46,7

Miljoner kronor N o t

 
 

Balansräkning Kommunkoncern

Miljoner kronor

Augusti 

2015

Bokslut 

2014

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar 33,2 34,2

 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 630,5 1 596,8

 Maskiner och inventarier 54,0 55,6

 Finansiella anläggningstillgångar 119,0 129,1

Bidrag statlig infrastruktur 20,2 20,9

 Summa anläggningstillgångar 1 856,9 1 836,6

 Omsättningstillgångar

 Förråd m.m. 8,1 7,5

 Fordringar 356,7 344,7

 Kortfristiga placeringar 0,0 0,0

 Kassa och bank 92,3 94,8

 Summa omsättningstillgångar 457,1 447,0

 Summa tillgångar 2 314,0 2 283,6

    

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital 674,6 651,4

   Därav årets resultat (33,9) (17,4)

 Avsättningar för pensioner 16,7 15,0

 Andra avsättningar 11,5 11,5

 Långfristiga skulder 1 366,8 1 323,9

 Kortfristiga skulder 244,4 281,8
 Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 2 314,0 2 283,6  
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Kommunens resultat- och balansräkning 
 
 

Resultaträkning kommun

Augusti 

2015

Augusti 

2014

Prognos 

2015

Budget 

2015

Verksamhetens intäkter 1 197,7 197,2 267,5 323,7 304,1

    varav jämförelsestörande post* 8,3

Verksamhetens kostnader 2 -875,4 -833,4 -1 251,1 -1 362,3 -1 304,9

Verksamhetens nettokostnader 

exkl avskrivningar -677,7 -636,2 -983,6 -1 038,6 -1 000,8

Avskrivningar -16,3 -12,4 -19,4 -24,0 -26,3

Verksamhetens nettokostnad -694,0 -648,6 -1 003,0 -1 062,6 -1 027,1

Skatteintäkter 3 497,1 490,6 732,0 745,6 747,1

Generella statsbidrag och utjämning 4 182,0 172,6 258,9 274,0 287,0

Finansiella intäkter 5 17,7 6,7 15,3 21,5 7,0

Finansiella kostnader 6 -1,1 -0,7 -1,6 -2,0 -2,5

Resultat 1,7 20,6 1,6 -23,5 11,5

*Jämförelsestörande poster

Verksamhetens intäkter

Återbetalning AFA-premier 8,3 8,3

Summa 8,3 8,3

Resultat exklusive jämförelsestörande 

poster -6,6 -31,8

Miljoner kronor

N o t

Bokslut 

2014
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Balansräkning kommun

Miljoner kronor Augusti 

2015

Bokslut 

2014

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar 33,2 34,2

 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 429,5 419,8

 Maskiner och inventarier 22,9 25,7

 Finansiella anläggningstillgångar 116,1 123,9

Bidrag statlig infrastruktur 20,2 20,9

 Summa anläggningstillgångar 621,9 624,5

 Omsättningstillgångar

 Förråd m.m. 4,8 4,2

 Fordringar 116,2 120,3

 Kortfristiga placeringar 228,5 218,4

 Kassa och bank -11,5 21,2

 Summa omsättningstillgångar 338,0 364,1

 Summa tillgångar 959,9 988,6

    

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital 662,2 660,4

   Därav periodens resultat (1,7) (1,6)

 Avsättningar för pensioner 11,8 10,4

 Andra avsättningar 0,1 0,1

 Långfristiga skulder 113,3 113,5

 Kortfristiga skulder 172,5 204,2
 Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 959,9 988,6

 Panter och ansvarsförbindelser

- Pensionsskuld 383,7 393,9

- Löneskatt för pensionsförpliktelser 93,1 95,6

- Borgensåtaganden: 1 200,7 1 215,7

    därav kommunala företag (1195,2) (1210,2)

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

    därav föreningar och organisationer (5,4) (5,4)

1 677,5 1 705,2

Solidariska borgen Kommuninvest Not 7

Soliditet

- inklusive pensionsskuld före 1998 19,3 17

- exklusive pensionsskuld före 1998 68,9 66,8  
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Kassaflödesanalys kommun 
 

Miljoner kronor Augusti 

2015

Augusti 

2014

 Löpande verksamhet

Årets resultat 1,7 20,6

 Justering för ej likvidpåverkande poster 16,0 12,3

 -varav avskrivningar och nedskrivningae 16,3 12,4

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

 -varav reavinst m.AT -1,4 -0,7

 -varav reaförlust m.AT 0,0 0,0

 -varav utrangering 0,5 0,0

 -varav upplösning infrastrukturbidrag 0,7 0,7

 Ökning/minskning av förråd -0,6 0,0

 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 4,1 17,4

 Ökning/minskning av kortfr. plac. -10,1 -3,2

 Ökning/minskning av kortfr. skulder -31,7 -22,8

 Ökning/minskning av pensionsskuld 1,1 0,0

Ökning/minskn löneskatt pensionsskuld 0,3 0,0

 I. Verksamhetsnetto -19,2 24,3

 Investeringar

 Inköp materiella tillgångar -23,2 -67,9

 Investeringsbidrag materiella tillgångar 0,0 0,0

 Övrig investeringsinkomst 0,0 0,0

Omklassat till omsättningstillgång 0,5 0,0

 Försäljning materiella tillgångar 1,5 0,9

 II. Investeringsnetto -21,2 -67,0

Finansiering

Minskning långfristig fordran 7,8 20,0

Långfristig upplåning (ökn lån) 0,0 35,0

Ökning långfristig fordran 0,0 -0,6

 III. Finansieringsnetto 7,8 54,4

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0

Förändring likvida medel -32,6 11,7  
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Noter  
 

Koncern Koncern Kommun Kommun

Miljoner kronor 2015-08-31 2014-08-31 2015-08-31 2014-08-31

Not 1. Verksamhetens intäkter

Statsbidrag och andra bidrag 77,3 90,1 77,3 90,1

Hyror, arrenden 87,7 86,6 13,8 12,4

Försäljningsintäkter 96,8 91,3 14,3 14,3

Taxor, avgifter, ersättningar 39,8 38,0 46,3 43,6

Reavinster 2,6 0,7 1,4 0,7

Övriga intäkter 39,3 32,7 44,6 36,1

Summa 343,5 339,4 197,7 197,2

Not 2. Verksamhetens kostnader

Hyror 7,2 2,5 76,0 69,8

Lönekostnader inkl soc.avg 561,9 521,8 511,7 477,3

Pensionskostnader 36,3 33,9 33,0 30,1

Bidrag 44,5 55,3 46,3 57,1

Entreprenad och köp av verksamhet 127,2 126,1 110,5 109,9

Övriga kostnader 156,2 152,3 97,9 89,2

Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 933,3 891,9 875,4 833,4

Not 3. Skatteintäkter

Kommunalskatt preliminär 497,1 489,3 497,1 489,3

Korr slutavräkning 2013 -0,7 -0,7

Prognos slutavräkning 2014 2,0 2,0

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

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

Summa 497,1 490,6 497,1 490,6

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 142,5 132,6 142,5 132,6

Regleringsbidrag 0,0 2,9 0,0 2,9

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

Kostnadsutjämning, bidrag 14,3 13,8 14,3 13,8

LSS-utjämning, bidrag 1,9 0,3 1,9 0,3

Kommunal fastighetsavgift preliminär 22,1 21,6 22,1 21,6

Strukturbidrag 1,4 1,3 1,4 1,3

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

Summa 182,0 172,5 182,0 172,5  
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Koncern Koncern Kommun Kommun

Miljoner kronor 2015-08-31 2014-08-31 2015-08-31 2014-08-31

Not 5. Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 0,9 1,1 0,0 0,0

Ränta likvida medel 0,1 0,2 0,0 0,1

Dröjsmålsränta 0,1 0,1 0,1 0,0

Aktieutdelning 1,5 1,4 1,5 1,4

Reavinster 7,9 0,7 7,9 0,7

Ränta räntepapper 0,2 0,4 0,2 0,4

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

Uppskrivning aktier 0,0 0,0 0,0 0,0

Återbetalning eget kapital Länstrafik och Regionförbundet

Södra Småland i och med bildandet av Region Kronoberg

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

Övriga f inansiella intäkter 0,0 0,0 0,2 0,1

Summa 14,4 3,9 17,7 6,7

Not 6. Finansiella kostnader

Räntekostnader för lån 19,9 23,6 1,0 0,7

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

Summa 20,0 23,6 1,1 0,7  
 
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 280 kommuner som per 2015-06-30 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 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i

Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 266,3 miljoner kronor och totala tillgångar till 324 392,7 miljoner kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 967,1 miljoner kronor och andelen av de totala

tillgångarna uppgick till 1 903,7 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.  

 

Operationell leasing 

I delårsrapporten redovisas inga uppgifter om operationell leasing. Kommunens 

beloppsmässigt väsentliga operationella leasing är hyresavtal med framförallt det 

kommunala fastighetsbolaget, Allbohus Fastighets AB. I Årsredovisningen 2014 

uppgick dessa hyror sammantaget för avtalade hyresperioder till 994 miljoner kronor (se 

sid 70 i Årsredovisningen under rubriken Panter och ansvarsförbindelser). Inga större 

verksamhetsförändringar har skett under januari-augusti så värdet bedöms vara i stort 

sett detsamma per den 31 augusti 2015. I Årsredovisningen 2015 kommer den 

operationella leasingen att redovisas på liknande sätt som 2014. 

 

Sammanställd redovisning 

Sammanställd redovisning för kommunkoncernen har upprättats per 31 augusti. 

Koncernen Alvesta kommun omfattar de bolag som kommunen har ett bestämmande 

eller väsentligt inflytande över. I den sammanställda redovisningen ingår Allbohus 

Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta Utveckling AB 

samt Alvesta Kommunföretag AB. Kommunens andel (cirka 20 %) av Värends 

Räddningstjänstförbund har också tagits med i sammanställningen. Den sammanställda 

redovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och dotterföretagens resultat- och 

balansräkningar. Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna har i 

allt väsentligt eliminerats. Att efter elimineringen föra samman kommunens och dotter-

företagens räkenskaper till en redovisningsenhet kallas konsolidering. Alvesta kommuns 

redovisningsprinciper är vägledande. Avvikelser mot bolagens redovisningsprinciper 

förekommer, men bedöms som ej väsentliga och justering har därför inte gjorts. 

 

Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att det av kommunen 

förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital 

räknas in i koncernens eget kapital. Vid årsbokslut har bokslutsdispositioner och 

obeskattade 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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Bilagor 

 

1)Sammanställning av kommunens utfall och prognos per nämnd (driftredovisning) 

 
 
ALVESTA KOMMUN 2015 Riktpunkt:

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 c01 490 9 130 8 640 713 5 197 4 484 52 75 100 175 8 465

ekonomi och upphandling c02 650 8 725 8 075 456 5 532 5 076 63 0 -150 -150 8 225

personal c03 144 9 470 9 326 94 6 144 6 051 65 0 0 0 9 326

IT och service c04 3 857 13 753 9 896 5 301 12 018 6 717 68 0 -300 -300 10 196

näringsliv, information c05 0 3 169 3 169 0 1 881 1 881 59 0 0 0 3 169

personalvård, feriearbete c06/6214 0 710 710 0 40 40 6 0 0 0 710

nämnd o styrelseverksamhet c111,112 0 4 090 4 090 0 2 850 2 850 70 0 -75 -75 4 165

stöd till politiska partier c12 0 1 621 1 621 0 910 910 56 0 0 0 1 621

revision c13 0 1 100 1 100 0 318 318 29 0 0 0 1 100

valnämnd,avgift kommunförbund SKL m.fl. c14 0 500 500 0 319 319 64 0 0 0 500

räddningstjänstförbund c284 0 14 157 14 157 0 9 656 9 656 68 0 0 0 14 157

beredskap c29 580 792 212 346 481 134 63 0 0 0 212

länstrafiken c722 0 1 762 1 762 0 0 0 0 0 1 000 1 000 762

turism och besöksnäring c233,234 50 1 186 1 136 70 817 747 66 0 -20 -20 1 156

kultur och kulturstöd                        c31300,3421,343-348 0 3 728 3 728 9 2 082 2 073 56 0 -54 -54 3 782

stöd till studieorganisationer c351 0 750 750 0 500 500 67 0 0 0 750

fritidsverksamhet, idrotts- o fritidsanl.    c232,3131,32,316 4 257 23 427 19 170 3 342 17 158 13 816 72 1 090 -925 165 19 005

Summa 10 028 98 070 88 042 10 332 65 902 55 570 63 1 165 -424 741 87 301

Kommunstyrelsen
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR
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ALVESTA KOMMUN 2015 Riktpunkt:

67% (8/12)

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

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

överförmyndarverksamhet inkl nämnd c119/143 600 2 088 1 488 947 1 946 999 67 0 0 0 1 488

Summa 600 2 088 1 488 947 1 946 999 67 0 0 0 1 488

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 0 641 641 586 586 91 -148 -148 789

Förvaltningskontor a 41 o a411 3 310 13 668 10 358 3 540 8 521 4 980 48 158 1 136 1 294 9 064

Barn, familj o vuxna inkl Stjärnan a 441 o 443 22 929 58 479 35 550 6 865 32 758 25 893 73 -9 521 8 223 -1 298 36 847

Ensamkommande flyktingbarn a 442 25 924 23 569 -2 355 11 985 14 567 2 582 -110 -43 3 200 3 157 -5 512

Försörjningsstöd a 4501 11 600 37 826 26 226 7 913 26 525 18 613 71 300 -2 409 -2 108 28 334

Missbruk vuxna, inkl Loket a 4502 o 45022 70 6 627 6 557 338 5 804 5 466 83 437 -3 923 -3 486 10 044

Arbetsmarknadsavdelningen a 4503 7591 15 005 7 414 5 204 10 800 5 596 75 1 775 -1 381 394 7 020

Summa 71 424 155 816 84 392 35 846 99 561 63 715 75 -6 893 4 698 -2 195 86 586

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 1 530 1 530 0 775 775 51 0 400 400 1 130

fritidsgårdar c33 148 5 771 5 623 252 3 795 3 543 63 280 -208 73 5 551

musikskola c37 350 4 507 4 157 235 2 784 2 550 61 22 -32 -10 4 167

gemensam verksamhet c40 100 19 908 19 808 5 182 15 084 9 902 50 3 217 -2 042 1 176 18 633

förskoleverksamhet c41 20 853 135 433 114 580 16 857 89 270 72 413 63 3 978 -3 072 907 113 674
    -varav köp av utbildning a6111 800 15 810 15 010 0 0 508 -200 308 14 702

skolbarnsomsorg c42 134 16 050 15 916 61 9 400 9 339 59 -11 461 450 15 466

grundskola c43 20 123 221 076 200 953 8 474 156 643 148 169 74 3 961 -10 509 -6 548 207 501
   -varav köp av utbildning a6111 0 14 000 14 000 0 0 1 719 -5 401 -3 682 17 682

särskolan c45 0 35 067 35 067 1 635 24 072 22 437 64 1 953 -3 693 -1 740 36 807
   -varav köp av utbildning, inkl LSS a6111 0 6 071 6 071 0 0 915 -2 128 -1 213 7 284

biblioteksverksamhet c34/36 654 10 178 9 524 535 6 423 5 888 62 -10 -97 -107 9 631

gymnasieutbildning c44 3 200 62 684 59 484 3 106 54 055 50 950 86 1 574 -19 123 -17 549 77 033
   -varav köp av utbildning a6111 1 300 47 382 46 082 0 0 0 46 082

vuxenutbildning 11 135 25 791 14 656 9 445 19 215 9 771 67 4 425 -5 783 -1 358 16 014

uppdragsutbildning 0 0 0 2 66 63 0

Summa 56 697 537 995 481 298 45 783 381 582 335 799 70 19 389 -43 696 -24 307 505 605

BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Överförmyndarnämnden
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI

Nämnden för individ- och familjeomsorg

PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Utbildningsnämnden
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR
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ALVESTA KOMMUN 2015 Riktpunkt:

67% (8/12)

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 0 668,5 668,5 81 -175 -175 998

Förvaltningskontor a71 569 8 854 8 285 57 4 240 4 183 50 -497 1 797 1 300 6 985

Äldreomsorg totalt (inkl. Psykiatrin) a77+a7631+a73 47 678 289 104 241 426 33 328 198 402 165 074 68 1 826 -7 157 -5 331 246 757
     varav psykiatrin 885 12 590 11 705 710 9 172 8 462 72 140 -893 -753 0

     varav personalkostnader b5-56 0 218 482 218 482 150 042 150 042 69 -4 956 -4 956 223 438

     varav utskrivningsklara akt 751 0 0 0 938 938 -1 241 -1 241 1 241

Funktionsstöd totalt a76 32 140 79 905 47 765 18 006 55 942 37 936 79 -5 227 -4 597 -9 824 57 589
     varav personalkostnader b5-56 0 64 273 64 273 42 392 42 392 66 372 372 63 901

Summa 80 387 378 686 298 299 51 390 259 252 207 862 70 -3 898 -10 132 -14 030 312 329

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

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

nämnd c116 0 762 762 526 526 69 0 762

förvaltningskontor
c201,

27 ej bm 660 3 325 2 665 612 1 430 818 31 400 400 2 265

bygg & miljökontor c27 4 519 8 392 3 873 3 041 5 123 2 082 54 0 3 873

bostadsförbättring c218 0 1 750 1 750 620 620 35 0 1 750

färdtjänst c55,72 0 4 595 4 595 2 942 2 942 64 -100 -100 4 695

fysisk/teknisk planering c214-217,219 3 244 9 780 6 536 3 736 7 156 3 420 52 1 600 -1 800 -200 6 736

förvaltningsavtalet c22,71,202 11 900 10 857 -1 043 7 841 6 921 -920 88 0 -1 043

teknisk administration/servicefunkt. c211-213 15 469 18 760 3 291 9 498 12 384 2 886 88 -200 -200 3 491

gator o vägar, beslysning, avfallshant. c24,75 50 16 478 16 428 156 8 529 8 373 51 0 16 428

parkförvaltning c25 0 5 618 5 618 38 3 576 3 538 63 0 5 618

Summa skattefinansierat 35 842 80 317 44 475 24 922 49 207 24 285 55 1 600 -1 700 -100 44 575

vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift c73,74,76 33 100 33 100 0 22 582 21 629 -953 0 0

Summa taxefinansierat 33 100 33 100 0 22 582 21 629 -953 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 c117 0 104 104 92 92 89 -100 -100 204

PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Nämnden för samhällsplanering
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Nämnden för myndighetsutövning
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR
Omsorgsnämnden

BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD
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ALVESTA KOMMUN 2015 Riktpunkt:

67% (8/12)

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

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

kommunalskatt c8110 750 314 0 -750 314 497 079 -497 079 66 -4 696 -4 696 -745 618

kommunal fastighetsavgift c8111 34 088 -34 088 22 136 -22 136 65 -884 -884 -33 204

kommunalekonomisk utjämning c812,813 249 754 -249 754 160 376 503 -159 873 64 -8 924 -8 924 -240 830

finansiella intäkter c821,822,824 7 000 -7 000 17 712 -17 712 253 14 485 14 485 -21 485

finansiella kostnader c823,832 2 500 2 500 901 901 36 500 500 2 000

KP-avgift b2934/c831 34 584 -34 584 24 186 -24 186 70 0 -34 584

pensionskostnad inklusive löneskatt c832,833 56 700 56 700 40 804 40 804 72 -3 800 -3 800 60 500

internränta b8445 (c821) 11 500 -11 500 7 139 -7 139 62 0 -11 500

anslag strategiska åtgärder c851 3 000 21 443 18 443 8 629 5 940 -2 689 -15 8 300 8 300 10 143

Summa 1 090 240 80 643 -1 009 597 737 257 48 149 -689 108 68 8 281 -3 300 4 981 -1 014 578

Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)

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

Kommunstyrelsen 10 028 98 070 88 042 10 332 65 902 55 570 63 1 165 -424 741 87 301

Överförmyndarnämnden 600 2 088 1 488 947 1 946 999 67 0 0 0 1 488

Nämnden för individ och familjeomsorg 71 424 155 816 84 392 35 846 99 561 63 715 75 -6 893 4 698 -2 195 86 585

Utbildningsnämnden 56 697 537 995 481 298 45 783 381 582 335 799 70 19 389 -43 696 -24 307 505 605

Omsorgsnämnden 80 387 378 686 298 299 51 390 259 252 207 862 70 -3 898 -10 132 -14 030 312 329

Nämnden för samhällsplanering (exkl VA) 35 842 80 317 44 475 24 922 49 207 24 285 55 1 600 -1 700 -100 44 575

Nämnden för myndighetsutövning 0 104 104 0 92 92 89 0 -100 -100 204

Summa verksamheter (exkl VA) 254 978 1 253 075 998 097 169 219 857 542 688 323 69 11 363 -51 354 -39 991 1 038 087

Gemensam finansiering 1 090 240 80 643 -1 009 597 737 257 48 149 -689 109 68 8 281 -3 300 4 981 -1 014 578

Summa skattefinansierat 1 345 218 1 333 718 -11 500 906 476 905 691 -786 7 19 644 -54 654 -35 010 23 509

Summa taxefinansierat (VA-verksamhet) 33 100 33 100 0 22 582 21 629 -953 0 0 0 0

TOTALT 1 378 318 1 366 818 -11 500 929 058 927 320 -1 739 15 19 644 -54 654 -35 010 23 509

PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Gemensam finansiering
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD

BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

SAMMANDRAG
BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI
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Revisorerna

Utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2015

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per
2015-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas bedömning ska biläg
gas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Inriktad på över
gripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god re
visionssed i kommunal verksamhet. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrap
port.

Revisorerna bedömer att:
• Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisnings

lagen och god redovisningssed,
• Balanskravet kommer inte att uppfyllas enligt prognosen.
• Resultatet enligt prognosen inte är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige be

slutat. Verksamhetens nettokostnadsnivå i relation till skatter och kommunalekonomisk
utjämning ska inte enligt budget överstiga 99,3 %. Beräknat utfall för år 2015 uppgår till
105 %.

• Måluppfyllelsen, enligt prognosen, avseende verksamheten i huvudsak är förenlig med de
av fullmäktige fastställda målen.

Vi bedömer att nettokostnadsutvecklingen för perioden januari-augusti jämfört med föregå
ende års period som ytterst allvarlig. Bortsett frånjämförelsestörande poster har nettokostna
derna för perioden ökat med 8,3 % samtidigt som ökning av skatteintäkter och generella stats
bidrag uppgår till 2,4 %.

Nämnderna prognostiserar en samlad avvikelse för år 2015 på - 40 mnkr. I delårsrapporten
redovisas översiktligt åtgärder för hur nämnderna planerar att komma i ekonomisk balans. Vi
föreslår att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan
för att kommunens samlade ekonomi ska komma i balans. Kommunstyrelsen bör sedan regel
bundet följa upp att åtgärdsplanerna realiseras och får önskad effekt.

Alvesta den 19 oktober 2015

~~ ·W~
Lennart Axelss~ ~ritt ObténMats Johnsson

Í.>uu /UtehUÆ
Britt Nielsen

Á,-p- ~ ~,d'~
Lars- Erik Gustafsson
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