
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Alvesta under fem år 
 
 
 
    

 2006 2005 2004 2003 2002 
 ALVESTA KOMMUN   
 Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 
     Årlig förändring 57 -181 -14 -51 -27 
    
 Kommunens skattesats  

(Total kommunal skattesats 2006 är 31:41 då 
landsting och kommun räknas samman) 

21:21 21:21 21:21 21:21 21:21 

    
 Ekonomiskt resultat, mkr 14 18 -19 3 8 
 (= förändring av eget kapital)   
 Resultat per invånare, kr 767 956 -1 013 136 425 
    
 Nettokostnadernas andel av skatt och 

generella bidrag, procent 
97,5 98,9 103,6 101,2 98,1 

    
 Likvida medel, mkr 59 27 55 56 54 
    
 Investeringar, mkr 59 60 24 36 27 
    
 Soliditet, inkl. pensionsskuld före 98 10 5 4 8 8 
 Soliditet, exkl. pensionsskuld före 98 53 52 51 54 55 
    
 Låneskuld, mkr 192 172 174 174 167 
    
 Pensionsskuld/avsättning, mkr 293 268 262 255 256 
 Skatteskuld för  -”-, mkr 71 65 64 62 62 
    
 Tillgångar och skulder   
 - anläggningstillgångar, kr/inv. 36 340 32 220 30 260 30 390 29 590 
 - omsättningstillgångar, kr/inv. 7 440 5 480 5 700 6 030 5 690 
 - långfristiga skulder, kr/inv.* 29 560 26 860 26 270 22 740 22 320 
 - kortfristiga skulder, kr/inv. 9 500 8 690 8 050 7 520 6 910 
    
 ALLBOHUS FASTIGHETS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 3 6 5 3 2 
 Soliditet 14 13 12 11 11 
    
 ALVESTA ENERGI AB, 

KONCERNEN 
  

 Ekonomiskt resultat, mkr 5 1 2 4 1 
 Soliditet 7 6 6 5 4 
    
 ALVESTA RENHÅLLNINGS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 0 0 0 0 0 
 Soliditet 9 4 7 8 8 
    
*)  Inklusive pensionsskuld/avsättning. 
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Växling vid styrelseroderet 
 
Övergången från 2006 till 2007 är speciell för 
kommunen ur ett ledningsperspektiv eftersom en ny 
fyrårig mandatperiod för kommunstyrelsen just har 
inletts och det sista året på förra perioden ska 
dokumenteras och värderas. Karin Vernersson (c), 
kommunstyrelseordförande under förra mandat-
perioden, lämnade över ordförandeklubban till 
Robert Olesen (s), fr o m 1 januari 2007. Karin är en 
av veteranerna i det politiska livet i Alvesta och har 
valt att sluta efter 17 år i kommunstyrelsen. Karin 
har nu utsetts till överförmyndare och kommer att 
finnas med till en del i den kommunala verk-
samheten även framledes. 
 
Robert Olesen, kommunstyrelsens nye ordförande 
från 1 januari 2007, tar nu över och ska sätta sig in i 
de många kommunala frågorna. Robert är s-poli-
tiker, 31 år, gift och två-barnspappa och boende i 
villa i Alvesta. Tidigare har han varit fackligt 
heltidsengagerad i IF Metall. Robert är en av 
ledarna för den nya majoriteten i Alvesta kommun 
som består av s, c, fp och mp.  
 
 
Utvecklingen tog fart 
En tillbakablick på det senaste året ger både 
positiva vibrationer och utmaningar för framtiden. En 
av de intressanta och viktiga händelserna under 
året var att utvecklingsfrågorna tog fart på allvar. 
Nämnas kan att försäljningen av villatomter ökade 
och bostäder började byggas, befolkningen i 
kommunen ökade för första gången sedan 2001 och 
företagen investerar och går bra.  
 
Kommunen fick ta emot ett fint pris som ”Årets 
Tillgänglighetskommun 2005” bland annat för Stor-
gatans anpassning för funktionshindrade, för bättre 
tillgänglighet till de lokala butikerna och för en lek-
anläggning i Grimslöv. 
 
 
2006 ett ekonomiskt bra år 
”Det känns bra. Vi har nu i början på mandat-
perioden en hygglig grund att jobba vidare med att 
utveckla Alvesta kommun”, säger Robert Olesen, 
kommunstyrelsens ordförande. ”För första gången 
på fem år ökar nu befolkningen i kommunen och 
arbetslösheten är bland de lägre i landet”. Robert 
frågar Karin: ”Trenden är positiv just nu liksom den 
är för nästan alla kommuner. Vad tycker du förklarar 
Alvestas ekonomiska läge och utvecklingen av 
verksamheterna under 2006 ?” 

 
 
Karin: ”Vi följer väl trenden i riket och den för södra 
Småland med tillväxt och låg arbetslöshet. Vi har ur 
ett riksperspektiv en av Sveriges lägsta arbets-
lösheter. Ser man till kommunens ekonomi och 
verksamhet kan konstateras att omställningen för 
lägre nettokostnader under förra mandatperioden 
gett resultat. Vi har nu ett mycket bra resultat för 
2006.”  
 
 
2007 och framöver 
Robert: ”Jag ser att kommunen behöver få ett mer 
samlat styre och vi är nu många nya 
förtroendevalda som kan pröva nya vägar för att 
lösa tidigare problem om till exempel samsyn om 
den framtida skolpolitiken i kommunen.”  
Karin: ”Jag instämmer, nya förtroendevalda skapar 
nya möjligheter och utvecklingen kräver hela tiden 
att man vågar pröva nya lösningar. Det är ett bra 
läge att jobba för en fortsatt positiv utveckling av vår 
fina kommun. Jag kan bara önska lycka till.” 
 
Robert fortsätter: ”Det vi i den nya majoriteten s-c-
fp-mp vill, är att utveckla kommunen så att den är så 
attraktiv som möjligt att bo och verka i. Det handlar 
om att kontinuerligt och långsiktigt utveckla 
kommunens verksamheter, framförallt skola och 
omsorg. Vi har ett stort antal punkter vi vill 
genomföra under mandatperioden inom områdena: 
organisation, förskola-utbildning, social verksamhet, 
demokrati och jämställdhet, miljö-energi, kultur fritid 
turism, utveckling-boende-näringsliv. Basen är ett 
sunt ekonomiskt tänkande med en ekonomi i 
balans. Det vi gör i början av 2007 är att se över 
den politiska organisationen så att den blir tydligare, 
mer förtroendeskapande och ger en god grund för 
att utveckla både helhet och delar hos de olika 
nämnderna.” 
 
 
Tack för 2006 
Tack alla kommunmedlemmar, förtroendevalda, och 
anställda med flera för goda och positiva insatser 
2006 ! 
 
Robert Olesen (s) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Karin Vernersson (c) 
Kommunstyrelsens ordförande under 2006 
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Alvesta kommun och de kommunägda bolagen, 
kommunkoncernen har 2006 ett resultat på +29 
mkr (+22 mkr 2005).  
Utfallet för kommunen är +14 mkr (+18 mkr 
2005). Resultaten för dotterbolagen är i likhet 
med år 2005 positiva. 
 
Omsättningen under ett år i kommunen 
passerade för första gången 1 000 mkr. Plus-
resultat med 14 miljoner innebär att återbalanse-
ringen från det ekonomiskt svaga året 2004 med 
4 mkr, är klar och att det egna kapitalet stärks. 
Det ger en stabilare grund för framtiden och 
lånebehoven för investeringar minskar. 2006 var 
ett ekonomiskt bra år för kommunen. 
 
 
Viktiga händelser 
Fortsatt ombyggnad av Högåsen 
Den för kommunen mycket stora investeringen att 
bygga om det gamla sjukhemmet Högåsen till 
fullvärdiga äldreboenden (66 lägenheter) inleddes. 
Första ombyggnadsetappen är klar hösten 2007 och 
den andra sommaren 2008.  
För ombyggnaden finns en total budget på 78 mkr 
varav 18 mkr var avsatt för 2006 och resten enligt 
planen fördelas med 30 mkr för vardera år 2007 och 
2008. Årets utgift har varit 7 mkr och för åren 2004-
2005 5,1 mkr. Totalkalkyl för projektet (år 2004-
2008) är 84 mkr. 
 
Exploatering och nya villatomter  
Under 2006 färdigställdes två nya områden för små-
husbebyggelse i Alvesta (Novisvägen och Torpa-
backen) som ger 30 byggklara tomter. I december 
hade 7 tomter sålts. Intresset för att bygga nya 
småhus även på landsbygden och utanför planlagt 
område har ökat markant. Nya bostadsområden och 
ett tydligt intresse för att bygga nya småhus i 
Alvesta är positiva trendbrott vid sidan av de om- 
och nybyggnadsprojekt kommunens bostadsbolag 
Allbohus driver. 
 
Förbättrade betygsresultat 
Betyg och meritvärden för årskurs 9 samt andelen 
elever med behörighet till gymnasiet har klart 
förbättrats under 2006 jämfört med tidigare år. 
Värdena ligger nu mycket nära riksgenomsnittet för 
årskurs 9. Andelen behöriga till gymnasiet har 
tidigare legat under riksgenomsnitt, men är nu 
betydligt högre. 
 
Kvalitetscertifiering 
Socialförvaltningen fick i slutet av året kvalitets-
utmärkelsen Investors in People (IIP), som är en 
internationell standard för att förbättra organi-
sationens resultat genom att utveckla medarbetarna 
till ständigt lärande och utveckling. Förvaltningen 
har under ett par år drivit utvecklingsarbete för ökad 
tydlighet i uppdrag och mål hos samtliga anställda. 

 
Nytt moderbolag äger kommunbolag 
Ett nytt bolag – Alvesta kommunföretag AB – har 
bildats för att äga kommunens tidigare direktägda 
bolag och samordna verksamheten i bolagen för att 
uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget 
förvärvade kommunens fyra direktägda dotterbolag i 
december 2006 och en ny aktiebolagsrättslig 
koncern är bildad. Kommunens egna kapital och 
därmed soliditet ökade med 59 mkr i samband med 
att koncernen Alvesta Kommunföretag AB bildades. 
Värdet på kommunens bolag skrevs upp till en mer 
rättvisande nivå. Den nya bolagsstrukturen ger 
pluseffekter från och med 2007. 
 
Delsäkring av pensionsskuld 
111 mkr har satts av för att säkra pensions-
åtaganden och stora pensionsutbetalningar i fram-
tiden för personal. (Halva pensionsskulden är nu 
säkerställd med avsatta medel; 111 mkr plus 
tidigare fonderade 58 mkr). Den utökade 
placeringen har kunnat göras tack vare en 
omstrukturering av lån mellan kommunen och 
energibolagen i samband med att den nya 
koncernen bildades. 
 
Färre skolelever men fler i förskolan 
Antalet elever i grundskolan har minskat under de 
senaste åren. 2006 minskade elevantalet med 99 till 
totalt 2 284. Nedgången fortsätter de kommande 
åren. Därför har personalorganisationen inom 
skolan ändrats. Från och med hösten var antalet 
tjänster 14 färre. 
En utbyggnad sker däremot inom förskolan, där två 
nya avdelningar öppnades under året för 50 fler 
barn. 
 
Allmänt val 
I september hölls allmänt val. I november fick en ny 
fullmäktigegrupp ansvar för den nya mandat-
perioden fyra år framöver. Ledamöter i nämnder och 
styrelser tillträder sitt ansvar 1 januari 2007. 
Socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet och 
miljöpartiet har tagit fram ett samarbetsprogram för 
åren 2007 – 2010 
 
Resultat och framtid 
Det positiva resultatet 2006 ger en stabilare grund 
inför framtiden. Kommunen klarade balanskravet, 
men de ekonomiska marginalerna är små. Det 
behövs fortsatta insatser för att effektivisera verk-
samheterna och i vissa fall minska ambitionsnivå 
och organisation.  
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Allmänt om kommunen 
Alvesta kommun ligger strategiskt mitt i Sydsverige. 
Under medeltiden byggdes de första större 
gårdarna upp. Järnvägens utbyggnad i slutet av 
1800-talet gynnade bildandet av tätorter utmed de 
nya järnvägslinjerna och tillväxt av industrier och 
andra företag.  
   
Till ytan är kommunen ett ”Sverige i miniatyr” – 8 mil 
lång i nord-sydlig riktning men bara 2 mil bred. 
Naturen är omväxlande och rik på sjöar och 
vattendrag. Kommunen kännetecknas av små-
skalighet och närhet. Näringslivet är stabilt med 
många små och medelstora företag. Idag bor två 
tredjedelar av kommunens invånare i någon av 
kommunens nio tätorter.   
 
Vision 2010 
Vision 2010 är kommunens styrdokument för 
arbetet med att öka tillväxten i kommunen. 
Invånarna i kommunen ska ha en god boende- och 
livsmiljö, och fler ska välja Alvesta kommun som sin 
hemort. Visionen konkretiseras genom mål inom 
fyra områden: 
 Det strategiska läget i Sydsverige 
 Attraktivt boende och god livsmiljö 
 God kommunal service 
 Samarbete kommun – näringsliv för tillväxt 

 
Befolkning 
Befolkningen på knappt 19 000 invånare liknar 
mycket ett riksgenomsnitt. Andelen invånare är 0,2 
procent av rikets.  
 
 
År 

 
Invånarantal 

Förändring 
Alvesta 

Förändring 
Länet

1997 19 387 -54 -634
1998 19 171 -216 -943
1999 19 035 -136 -292
2000 18 916 -119 -510
2001 18 957 +41 -57
2002 18 930 -27 +396
2003 18 879 -51 +470
2004 18 865 -14 +837
2005 18 684 -181 +158
2006 18 741 +57 +1 192
 
Vid mitten av 1900-talet hade de kommuner som 
senare bildade Alvesta kommun tillsammans 18 350 
invånare. Fram till slutet av 1900-talet ökade befolk-
ningen successivt och låg som mest på 20 000 
invånare vid årsskiftet 1994/95. Tillväxten bröts 
under 90-talets senare del.  
 
Vid årsskiftet 06/07 var antalet invånare i Alvesta 
kommun 18 741, en ökning under 2006 med 57 
personer. De senaste tio åren har befolkningen 
minskat i stort sett varje år, så det senaste årets 
ökning är en välkommen förändring. Prognoserna 
pekar på en successiv befolkningsökning till drygt 
19 000 invånare år 2015 och runt 20 000 invånare 
år 2025. Prognoserna baseras på ett antagande om 
ökad inflyttning på grund av att det byggs fler 

bostäder (i egnahem och i flerbostadshus) än vad 
som skett under de senaste åren. Med ökat 
bostadsbyggande och fler inflyttande till kommunen 
följer ökat barnantal och ”påfyllning” nerifrån av 
befolkningen. Kommunen får tillräckligt med arbets-
kraft för att upprätthålla sysselsättningen, vilket i sin 
tur ger positiva spinoff-effekter i form av bättre 
underlag för allmän och offentlig service.  

Födelsenetto, antal
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201 barn föddes under 2006, en ökning med 35 
jämfört med år 2005. I hela landet ökade antalet 
födda med 5 procent jämfört med 2005. Jämfört 
med riket har Alvesta kommun en högre andel barn 
och ungdomar i skolåldern, men en något lägre 
andel i åldersgruppen 0-4 år. I åldersgruppen 20-40 
år är befolkningsandelen under riksgenomsnittet. 
Många ungdomar flyttar efter avslutade grund-
studier till annan kommun eller utlandet för högre 
studier eller arbete, och denna avtappning av 
befolkningen kompenseras inte i tillräckligt hög grad 
av en in- och/eller återflyttning till kommunen.  
 
De stora barnkullarna från början av 1990-talet åter-
finns nu på grundskolans högstadium och om några 
år i gymnasiet. Grundskolans elevtal minskar de 
närmaste åren. Efter en relativt kraftig nedgång i 
födelsetalen under senare hälften av 1990-talet har 
födelsetalen åter börjat stiga (dock inte till samma 
nivå som under 1990-talets början), vilket med-
verkat till ett ökat tryck på barnomsorgen. 
 
Höga andelar i befolkningen återfinns i ålders-
gruppen 50-59 år. Denna grupp närmar sig 
pensionsåldern och kommer under 2000-talets 
andra och tredje decennier att öka antalet äldre 
kommuninvånare med behov av olika stödinsatser.  

Flyttningsnetto, antal
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Kommunens befolkningsökning 2006 beror på ett 
positivt flyttningsnetto (+62). Sedan mitten av 1990-
talet och fram till 2006 har kommunens flyttnings-
netto varit negativt varje år (undantag för år 2001). 
Det senaste årets positiva netto beror till stor del på 
inflyttning från utlandet, medan flyttningsnettot 
mellan kommunen och andra kommuner i länet och 
i riket är negativt. I Sverige som helhet blev 
invandringen år 2006 den största sedan SCB 
började mäta. Samtidigt var utvandringen den 
högsta på över 100 år.  
 
 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Alvesta och Växjö har en gemensam arbets-
marknad. Cirka 2 100 personer arbetspendlar till 
Växjö och cirka 1 500 pendlar till Alvesta. Avståndet 
mellan Alvesta och Växjö är bara 18 km, och inom 
arbetsmarknadsregionen finns 50 000 arbetsplatser. 
Möjligheten till längre arbetspendling förbättras 
genom att södra stambanan, kust-till-kustbanan och 
flera riksvägar genomkorsar arbetsmarknads-
regionen.  
 
År Förvärvsarbetande 

dagbefolkning 
Förvärvsarbetande 

nattbefolkning 
1997 7 282 8 517 
1998 7 485 8 785 
1999 7 351 8 715 
2000 7 512 8 915 
2001 7 589 8 955 
2002 7 759 9 080 
2003 7 705 9 010 
2004 7 699 9 153 
Förvärvsarbetande dagbefolkning = förvärvsarbetande 
som har sin arbetsplats i kommunen men inte 
nödvändigtvis har sin bostad där. (Uppgiften avspeglar hur 
många arbetsplatser det finns i kommunen). 
Förvärvsarbetande nattbefolkning = förvärvsarbetande 
som bor i kommunen men inte nödvändigtvis har sin 
arbetsplats där. (Uppgiften avspeglar hur många 
kommuninvånare som är förvärvsarbetande). 
 
Alvesta kommun har av tradition låg arbetslöshet. 
Andelen öppet arbetslösa var vid 2006 års utgång 
1,9 procent av arbetskraften (3,2 % 2005). Detta 
kan jämföras med rikssnittet 3,5 procent (4,3 % 
2005).  

 
Länsarbetsnämnden bedömer att 32 000 personer i 
länet fram till år 2015 lämnar arbetsmarknaden av 
åldersskäl. Samtidigt tillträder cirka 25 000 
ungdomar arbetsmarknaden. Utifrån detta förutses 
rekryteringsproblem inom branscher som vård och 
omsorg, undervisning, teknik, industri och 
byggnation.  
 
 
Skattekraft 
 

Skatteunderlag, procentuell förändring
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Den senaste inkomsttaxeringen under förra året 
avseende inkomståret 2005 visar att Alvesta haft en 
god utveckling av skatteunderlaget, i stort sett 
densamma som riksgenomsnittet. Ökningen av 
kommunens underlag var något högre än för den 
statistikgrupp Alvesta tillhör. Kronobergs län hade 
den näst högsta ökningen av skatteunderlag bland 
länen i riket. 
 
 
 

 
Novisvägen, nytt bostadsområde i Alvesta tar form. 
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Ekonomiska mål och resultat 
 
Sammanfattning 
 

 

Årets resultat, mkr 
 

2006 
 

2005 
 

2004
Alvesta kommun 14,4 17,9 -19,1
Bolagen   
AllboHus Fastighets AB 3,4 6,0 4,8
Alvesta Energi AB 3,8 0,06 0,07
Alvesta Elnät AB 0,9 0,009 -0,07
Alvesta Renhållnings AB 0,4 0,0 0,0
Alvesta Utveckling AB* -0,4 -- --
Värends Räddnings-
tjänstförbund 2,4 0,8 1,4

Kommunkoncern 28,6 21,5 -11,8
*) Bolaget köptes i mars 2006. 

 
Alvesta kommun redovisar +14,4 mkr. Det 
genomsnittliga resultatet de senaste tre åren har 
varit +4,4 mkr. 97,5 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning användes 2006 
till att finansiera verksamheterna. Den genom-
snittliga förbrukningen de senaste tre åren har 
varit 100 procent. En positiv avvikelse mot 
budget med 7,9 mkr redovisas. Avvikelsen 
består av +1,8 hos nämnderna totalt och +6,1 för 
gemensam finansiering. Soliditeten (den 
långsiktiga betalningsförmågan) inklusive det 
totala pensionsåtagandet ökade från 5 till 10 
procent. Kommunens likviditet är god och 
behovet av lånefinansiering till investeringar kan 
skjutas fram något.  
Kommunkoncernens resultat blev +28,6 mkr. 
Trots plusresultatet sjönk soliditeten något på 
grund av omläggning i samband med att 
koncernen Alvesta Kommunföretag AB bildades. 
Soliditeten minskade från 3,4 till 3,1 procent. 
 
 

Kommunen, resultaträkning (mkr) 
 

 
 Budget 

2006 
Bokslut 

2006 
Avvikelse 

2006 
Bokslut 

2005 
Bokslut 

2004 
Verksamhetens intäkter 233,0 259,4 26,4 249,2 236,6
   Jämförelsestörande post* -- -- -- (11,1) --
Verksamhetens kostnader -938,9 -960,4 -21,5 -923,6 -925,9
   Jämförelsestörande post* -- -- -- (-2,5) --
Avskrivningar -27,7 -36,9 -9,2 -29,0 -25,0
   Jämförelsestörande post* - (-10,0) - (-3,6) -
Verksamhetens nettokostnad -733,6 -737,9 -4,3 -703,4 -714,3
   Jämförelsestörande post* -- (10,0) -- (5,0) --
Skatteintäkter 576,3 587,9 11,6 551,4 527,1
Generella statsbidrag och utjämning 162,5 158,3 -4,2 164,8 162,5
Finansiella intäkter 10,6 14,1 3,5 11,5 13,7
Finansiella kostnader -9,3 -8,0 -1,3 -6,4 -8,1
Årets resultat 6,5 14,4 7,9 17,9 -19,1
*) 2006 nedskrivning Högåsen, 2005 stormen i januari. 
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Kommunens resultat 
Resultatet uppgick till +14,4 mkr (+17,9 mkr 2005) 
vilket är 7,9 mkr bättre än budget. I resultatet ingår 
reavinster med 9,5 mkr och nedskrivning av 
fastigheten Högåsen med 10 mkr.  
 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 259,4 mkr vilket 
är en ökning med 10,2 mkr jämfört med 2005. 
Ökningen beror i huvudsak på mer bidrag, högre 
hyresintäkter och reavinster samt mer försäljning- 
och entreprenadintäkter. Intäkter i form av avgifter 
har däremot minskat.  
Verksamhetens kostnader ökade med 36,8 mkr 
jämfört med 2005 och uppgår till 960,4 mkr. 
Personalkostnaden utgör den största posten och 
uppgick till 558 mkr, vilket är en ökning med knappt 
14 mkr jämfört med 2005. De nya löneavtalen 2006 
och helårseffekten av avtalen 2005 medförde en 
ökning med drygt 14 mkr. Kostnaden för entre-
prenad och köp av verksamhet har ökat med 12 
mkr. Kostnaderna har också ökat för hyror, energi 
och bidrag. Däremot har kostnaden för försäkringar 
minskat.  
År 2005 ingick 11,1 mkr i verksamhetens intäkter på 
grund av januaristormen och 2,5 mkr i verk-
samhetens kostnader, vilka bokförts som jäm-
förelsestörande poster.  
 
Avskrivningar 
Årets avskrivningar uppgår till 36,9 mkr. Det är en 
ökning med 7,9 mkr (+27 %) jämfört med 2005. Den 
höjda nivån på avskrivningar beror på ned-
skrivningen av Högåsen med 10 mkr, med anled-
ning av för högt bokfört värde. Nedskrivningen är en 
jämförelsestörande post. År 2005 ingick en jäm-
förelsestörande post på 3,6 mkr med anledning av 
försämrat värde på grund av nedblåst skog. Genom-
snittlig avskrivningsnivå de senaste tre åren är 30,3 
mkr.  
 
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 34,5 
mkr jämfört med 2005. Anledningen till ökningen är 
nytt löneavtal, ökad avskrivning och lägre 
försäkrings- och skogsintäkter än under 2005. 
Kostnaderna har också ökat på grund av utbyggnad 
av två nya förskoleavdelningar, dyrare bostads-
anpassning, högre energikostnader samt ökat 
anläggningsarbete på gator och vägar. Netto-
kostnaden påverkas även av växlingen av riktat 
statsbidrag för personalförstärkning i skolan till 
generellt statsbidrag samt ökad kommunal 
finansiering av vuxenutbildningen för att bibehålla 
den befintliga nivån. Grundskolan redovisar en 
minskad nettokostnad. 
 
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
Skatter och bidrag ökade totalt med 30 mkr, en 
ökning med 4,2 procent jämfört med 2005. Jämfört 
med 3,9 procent mellan 2004 och 2005.  
Skatteintäkterna uppgick till 587,9 mkr, en ökning 
med 36,5 mkr jämfört med 2005. Årets skatte-
intäkter inkluderar en positiv rättning av förra årets 
prognos på slutavräkning för 2005 och en preliminär 

positiv slutavräkning för 2006 med sammantaget 8 
mkr. Skatteintäkterna har ökat med 6,6 procent. 
Mellan 2004 och 2005 ökade de med 4,6 procent. 
Generella statsbidrag och utjämning har minskat 
med 6,5 mkr och uppgår till 158,3 mkr.  
 
Befolkningsminskningen mellan 1 november 2004 
och 1 november 2005 med 140 personer invånare 
innebar att kommunen tappade 5,5 mkr i intäkter 
2006. Varje nyinflyttad genererar i snitt närmare 40 
tkr per år. Genomsnittligt har folkmängden de 
senaste 10 åren minskat med 65 invånare per år. 
Det ger en årlig intäktsminskning av 2,6 mkr. Under 
2006 ökade befolkningen med 57 invånare. Det ger 
ökade intäkter för 2007. 
 
Finansnetto 
Finansnettot är fortsatt positivt och uppgick till +6,1 
mkr. 1 mkr högre än 2005. De finansiella intäkterna 
har ökat med 2,6 mkr till 14,1 mkr. Kommunens 
pensionsfond för kommande pensionsutbetalningar 
har gett ett resultat på 6,2 mkr och förklarar hela det 
positiva finansnettot. 
 
De finansiella kostnaderna är 8 mkr. Det är en 
ökning med 1,6 mkr. Ökningen beror främst på 
något högre ränteläge och på att kommunen lånat 
upp ytterligare 20 mkr under året.  
 
 
Avvikelser mot budget/budgetanalys 
 

 

Avvikelse mot budget, kommunen 
 

Mkr
 

Verksamhetens nettokostnad 
 

-4,3
 

Skatter och statsbidrag 
 

7,4
 

Finansnetto 
 

4,8
 

Summa 
 

7,9
 
Av driftredovisningen framgår en positiv avvikelse 
mot budget på 7,9 mkr. Det är en marginell 
avvikelse på 0,8 procent eftersom omsättningen var 
närmare 1 050 mkr. 2006 beviljades barn- och 
ungdomsnämnden en tilläggsbudget med 9,7 mkr, 
varav 6,6 var riktad till grundskolan och 3,1 till 
vuxenutbildningen. Socialnämnden beviljades en 
tilläggsbudget på 4 mkr för äldreomsorgen. 
Revisorerna fick en utökad budget med knappt 0,2 
mkr. De största avvikelserna mot budget 2006 är: 
• Nedskrivning av fastigheten Högåsen med 10 

mkr. Denna extra nedskrivning utöver 
avskrivning enligt plan var inte budgeterad. 

• Reavinster vid försäljning av mark, fastigheter 
och värdepapper (+9,5 mkr) 

• Gemensamma intäkter (skatt och kommunal-
ekonomisk utjämning) är 7,4 mkr högre än 
budget, främst beroende på positiv slutav-
räkning av skatt både för 2005 och 2006. 

• Finansnettot är 4,8 mkr bättre än budget. 
Kommunens placering i pensionsfonden har 
utvecklats väl. 

• Kostnaden för försörjningsstöd inklusive 
introduktionsersättning för flyktingar har över-
skridits med 4,3 mkr.  
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• Handikappomsorgen har en negativ avvikelse 
mot budget på 2,5 mkr, med anledning av för 
höga personalkostnader på servicebostäderna. 

• Socialnämnden har på grund av det låga ränte-
läget fått tillbaka 2 mkr enligt avtal med 
AllboHus om blockförhyrning av service-
bostäder. 

• Flera större bostadsanpassningar har gjorts 
under året, vilket medfört ett överskridande på 
1,7 mkr. 

• Kostnaden för skolskjutsar inom grundskolan är 
1,5 mkr lägre än budget. Kostnadseffektivare 
lösning har gjorts för södra kommundelen. 

 
 

 

Avvikelse mot budget, bolagen 
 

Mkr
 

AllboHus Fastighets AB 
 

3,2
 

Alvesta Energi AB 
 

-0,9
 

Alvesta Elnät AB 
 

0,7
 

Alvesta Renhållnings AB 
 

0,6
 

Alvesta Utveckling AB 
 

0,002
 

Värends Räddningstjänstförbund 
 

1,7
 
Bolagen redovisar totalt sett överskott i förhållande 
till sina årsbudgetar För AllboHus är förklaringen en 
försäkringsersättning för en nedbrunnen fastighet. 
Energibolaget fick ett lägre resultat än planerat men 
det är ändå det bästa resultatet i bolagets historia. 
Det ovanligt milda vädret under andra halvåret 
minskade försäljningen. Elnätbolaget överträffade 
budgetmålet liksom räddningstjänstförbundet. 
 
Investeringar 
Under året investerade kommunen 58,5 mkr (60,3 
mkr). Investeringsinkomsterna uppgår till 10 mkr. 
Beroende på framförallt förseningar av de planerade 
investeringarna utnyttjades inte 27 mkr av investe-
ringsbudgeten.  
 
 

Investeringsutgift, kommun (mkr)
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Årets större investeringsobjekt 
 

Mkr
Alvesta Utvecklings AB 

 

12,0
Högåsen 

 

7,0
Brånan (f.d. Olverken) 

 

5,2
Vislandaskolan 

 

4,3
Nyanläggning Novisvägen o 
Torpabacken 

 

4,6

 
I mars 2006 köptes Alvesta Utvecklings AB, utgiften 
för förvärv och ägarstöd var 12 mkr. 
 
För ombyggnaden av före detta sjukhemmet 
Högåsen finns en total budget på 78 mkr (år 2006-
2008) varav 18 mkr är avsatt för 2006. Under året 
har upphandlingen av ombyggnationen blivit klar 
och den har därmed kunnat påbörjas. Årets utgift 
har varit 7 mkr och för åren 2004-2005 var utgiften 
5,1 mkr. Totalkalkyl för projektet (år 2004-2008) är 
84 mkr. 
 
Fastigheten Brånan (f.d. Olverken i Vislanda) köptes 
2005 för 2,5 mkr. Fastigheten har därefter reno-
verats. Totalt avsattes 8 mkr för underhåll och om-
byggnation. Utgiften för renoveringen har varit 8,7 
mkr för år 2005 och 2006. Fastigheten är uthyrd för 
industriändamål. 
 
Vislandaskolans nya klasslokaler (430 kvm) tas i 
bruk vid vårterminens start 2007. 
 
Nyexploatering av två områden i Alvesta för små-
husbebyggelse färdigställdes (Novisvägen och 
Torpabacken).  

Investeringsutgift, koncern (mkr)
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Investeringarna i koncernen var 91,3 mkr (93,5 mkr 
2005). Investeringarna kommer att öka kraftigt de 
närmaste åren. Både kommunen, bostadsbolaget 
och energibolaget har omfattande investerings-
program. 
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God ekonomisk hushållning 
En ny lag om ”god ekonomisk hushållning” trädde i 
kraft 1 december 2004. Ändringen i regelverket 
inriktas på hushållning och långsiktighet i planering 
av ekonomi och verksamheter. Kraven på förbättrad 
målstyrning för god ekonomisk hushållning innebär 
sammanfattningsvis att kommunfullmäktige: 
• Antar både finansiella mål och mål och riktlinjer 

för verksamheten ur perspektivet god ekonomisk 
hushållning 

• Målen följs upp och utvärderas i delårsrapport 
och årsredovisning (förvaltningsberättelsen) 

• Revisorerna bedömer i ett särskilt yttrande om 
resultatet överensstämmer med de finansiella 
målen samt målen och riktlinjerna för 
verksamheten 

 
 
Avstämning av balanskravet 
 

 

 
 

Mkr
Årets resultat enligt resultaträkning 14,4
Justeringar 
Avgår reavinster -9,5
Synnerliga skäl, omstruktureringskostn. --
Mått på ekonomi i balans 4,9
 
Balanskravsresultatet för 2006 uppgår till 4,9 mkr 
(16,9 mkr 2005). Därmed kan den återstående 
negativa balansen (4,3 mkr) från 2004 återställas. 
 
 
Kommunfullmäktiges mål för finanserna 
Målen konkretiserar kommunens ambitioner för en 
god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige 
reviderade den 13 juni 2006 målen så att de är 
justerade efter beslutad tilläggsbudget. (Nyckeltalen 
är räknade exklusive jämförelsestörande poster). 
Sammanfattningsvis är de tre målen uppnådda. 
 
 
Mål 1: Ekonomin sätter gränsen för verksam-
hetens omfattning 
Totalt uppfylls målet, då kommunen redovisar ett 
positivt resultat med 14,4 mkr. Huvuddelen av 
organisationen bedriver verksamheten inom 
budgetramen. God ekonomisk hushållning förut-
sätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska 
ramarna och respektive budget. Prioriterade 
insatser genomförs i den takt ekonomin tillåter. 
Varje generation ska bära kostnaderna för sin 
service. Bokslutet visar på en total negativ avvikelse 
för verksamheterna med 4,3 mkr. I avvikelsen ingår 
en nedskrivning av Högåsen med 10 mkr.  
 
Från och med 2007 betraktas målet att ekonomin 
sätter gränsen för verksamhetens omfattning som 
mål och riktlinjer för verksamheten och inte som ett 
finansiellt mål. 

 
 
Mål 2: Verksamhetens nettokostnad får inte 
överstiga 99,3 procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning 

Nettokostnadernas andel i % av skatt och 
kommunalekonomisk utjämning
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Utfall Högsta godtagbara nivå

Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som krav 
på lägsta godtagbara nivå på resultat (balans-
kravet). Resultatet bör ligga på en nivå som reellt 
sett konsoliderar ekonomin. Kommunfullmäktige har 
därför 2006 fastställt ett resultatkrav på 6,5 mkr. Det 
innebär att verksamheterna får ta i anspråk 
maximalt 99,3 procent av intäkterna från skatt och 
den kommunalekonomiska utjämningen. Ett tal över 
100 innebär att man ”lånar” till driftverksamheten.  
 
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader 
minus intäkter) av skatt och kommunalekonomisk 
utjämning var 97,5 procent. Målet om högst 99,3 
procent är således uppfyllt. Även 2005 och 2002 var 
följsamheten mot målsättningen godtagbar. 
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Viktigt för kommunens ekonomi är hur verk-
samhetens nettokostnad utvecklas år från år i 
relation till de gemensamma intäkterna (skatter och 
kommunalekonomisk utjämning). De gemensamma 
intäkterna har för andra året i rad ökat mer än 
verksamhetens nettokostnad. 
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Mål 3: Investeringarna ska, med undantag för 
större enskilda investeringar, självfinansieras till 
en andel av lägst 60 procent 
 

Nettoinvesteringar samt 
självfinansieringsgrad
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Investeringarna har för andra året i rad finansierats 
med egna medel (årets avskrivningar och resultat). 
Undantag görs för större enskilda investeringar och 
för 2006 undantas därmed Högåsen. Målsättningen 
är en självfinansieringsgrad på minst 60 procent, 
vilket klaras med marginal. 
 
 
Likviditet 

Likviditet (mkr)

0

25

50

75

100

2002 2003 2004 2005 2006

Kommun Koncern

Kommunens likviditet har förbättrats och var vid 
årsskiftet nästan 59 mkr. Likviditeten var i början av 
året svag. Efter nyupplåning med 20 mkr uppgick 
kassa och bank till 14,3 mkr per mars månad. 
Förbättringen till slutet av året beror förutom 
nyupplåningen på ett positivt driftresultat och på att 
enbart delar av investeringsbudgeten förbrukades 
under året. En god likviditet minskar lånebehovet för 
kommunens stora investeringsprogram 2007 och 
2008. Koncernens likviditet var vid årsskiftet 81 mkr. 
 

 
Eget kapital 

Eget kapital, kommun (mkr)
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I och med att det nya koncernbolaget Alvesta 
Kommunföretag AB köpte kommunens bolag till 
substansvärden ökade kommunens bokförda till-
gångar engångsvis med 58,9 mkr. Det positiva drift-
resultatet ökar ytterligare det egna kapitalet så att 
det vid årsskiftet var 440,4 mkr och inklusive 
pensionsskuld 81,4 mkr. 
 
 

Eget kapital, koncern (mkr)
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Trots plusresultatet på 28,6 mkr minskade det egna 
kapitalet på grund av omläggningen i samband med 
bildandet av koncernen Alvesta Kommunföretag AB. 
 

Långfristiga tillgångar (mkr)
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Bokförda anläggningstillgångar ökade med 79 mkr i 
kommunen bland annat beroende på koncern-
bildning och investeringar. Kommunkoncernens 
ökning var 146 mkr. 
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Långfristiga skulder (mkr)
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Kommunens långa skulder ökade med 23 mkr 
under året. Ökningen beror på ett nytt lån på 20 mkr 
och en skuld till dotterdotterbolaget Alvesta Energi 
med 3 mkr. Kommunkoncernens skulder ökade med 
125 mkr beroende på koncernbildning och 
investeringar. 
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Årets resultat och koncernbildning har haft en 
positiv inverkan på soliditeten som ökade till 9,9 
procent (inklusive pensionsskuld) och till 53,8 
procent om pensionsskulden inte tas med. 
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Trots plusresultatet på 28,6 mkr sjönk soliditeten 
något på grund av omläggningen i samband med 
bildande av koncernen Alvesta Kommunföretag AB. 
Den minskade från 3,4 till 3,1 procent, om hela 
kommunens pensionsskuld räknas med. 
 
 
Skatteunderlag 
Drygt 70 procent av kommunens intäkter kommer 
från skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning. Skatten utgör 55 procent och resterande 
15 procent är generella bidrag från staten och 

bidrag från andra kommuner i utjämningssystem för 
strukturella kostnader som inte kan påverkas. 
 
Avgörande för hur stora de allmänna intäkterna blir 
är först och främst antalet invånare i kommunen (se 
avsnittet om skatteintäkter ovan) och 
sysselsättningen på riksnivå med antal arbetade 
timmar och löner som kan beskattas. Den 
genomsnittliga intäkten från skatt och utjämning är 
cirka 40 tkr per invånare och år. 
 
Kommunalskatt 
 

 2006 2005 2004
Alvesta 31,41 31,41 31,00
   Kommun 21,21 21,21 21,21
   Landsting 10,20 10,20 9,79
Länet 31,26 31,24 30,83
   Kommun 21,06 21,04 21,04
   Landsting 10,20 10,20 9,79
Riket 31,60 31,60 31,51
   Kommun 20,83 20,84 20,80
   Landsting 10,77 10,76 10,71
 
En delfråga vid bedömningen av en kommuns 
finansiella kapacitet gäller kommunens möjlighet att 
påverka sina inkomstkällor.  
 
En redan hög kommunalskatt ger ett begränsat 
handlingsutrymme att öka intäkterna för att 
finansiera verksamheten. Den totala skattesatsen 
uppgår till 31,41 procent, vilket är 0,15 procent 
enheter högre än genomsnittet i Kronobergs län och 
0,19 procentenheter lägre än riksgenomsnittet. 
Alvesta har haft en oförändrad skattesats i 5 år. Ett 
visst utrymme för skatteökning kan finnas. 
 
För 2007 har totalt 31 kommuner ändrat sin 
skattesats. I 24 kommuner sänks skatten och i 7 
höjs den. Solna kommer att ha den lägsta 
kommunala utdebiteringen på 17,38 och Dals-Ed 
den högsta med 23,79. Västmanland är enda 
landstinget som förändrar sin skattesats och höjer 
den med 52 öre.  
 
Finanspolicy 
Kommunens finanspolicy omfattar målen för 
kommunens finanshantering, upplåning, utlåning, 
kommunal borgen, riskhantering med mera. 
Policyn för förvaltningen av likviditeten syftar till att 
genom aktiv förvaltning få en förräntning som lägst 
uppgår till statslåneräntan minus 3 procent. För 
2006 var målet 0,62 procent (3,62 – 3,0). Utfallet 
blev (i en förenklad beräkning av justerad ränte-
intäkt i relation till genomsnitt av in- och utgående 
balans av likviditet) 2,8 procent (2,2 % 2005). Målet 
nåddes alltså. Ränta på utlåning till kommunens 
energibolag under del av året gav ytterligare 3,8 mkr 
i ränteintäkter och baserades på statslåneräntan 
plus 3 procent.  
Den genomsnittliga låneräntan (räntekostnad i 
relation till genomsnitt av in- och utgående balans 
av långa lån) var 3,4 procent under 2006 (3,0 % 
2005). 
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Prognossäkerhet 
 

 
 
Förvaltning 

Delårs-
rapport 
augusti 

 
 
Bokslut 

 
Av-
vikelse 

 

Kommunledningskontor 
 

 

+1,6 +3,5 +1,9
 

Teknisk förvaltning 
 

 

-0,9 -0,9 0,0
 

Barn o ungdomsförvalt. 
 

 

-0,9 +2,4 +3,3
 

Socialförvaltning 
 

 

-2,9 -1,9 +1,0
 

Kultur och bibliotek 
 

 

0,0 0,0 0,0
 

Bygg och miljökontor 
 

 

-1,4 -1,4 0,0
 

Finansförvaltning 
 

 

+6,9 +12,7 +5,8
 

Total kommunen 
 

 

+2,4 +14,4 12,0

 
Prognossäkerheten är god men kan förbättras. Det 
slutliga utfallet avviker med 12 mkr mot prognosen i 
delårsrapporten per augusti månad. Avvikelsen 
utgör 1,2 procent av omsättningen. Tre förvaltningar 
har mycket god prognossäkerhet. Övriga 4 
förvaltningar har avvikelser, dock positiva. 
Förändrade skatteprognoser har lett till korrigerade 
bedömningar. Svårighet finns även att bedöma 
semesterlöneskuldens utveckling.  
 

 
Känslighetsanalys 
 

 Mkr +/-
1 kr av kommunalskatten 28,5
1 % i löneförändring 5,5
100 kommuninvånare 3,9
1 % i prisförändring 4,1
10 heltidstjänster 3,4
1 % av kommunalekon. utjämning 1,6
1 % i avgiftsförändring 0,5
10 Mkr i lån 0,4
 
En kommun påverkas många gånger av händelser 
som inte kan kontrolleras. Ett sätt att illustrera detta 
är en känslighetsanalys som visar hur olika 
förändringar påverkar kommunens finansiella 
situation. 

 
Kommunfullmäktiges mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har för 2006 fastställt 39 resultatmål. Arbetet för att uppnå målen ska ske inom ramen för de 
resurser som finns i budgeten. För att verksamheten utifrån givna ekonomiska ramar ska kunna lämna bästa 
möjliga service är det nödvändigt att tydliggöra vilka tjänster kommunen ska utföra och med vilken servicenivå. 
Mot bakgrund av detta arbetas med kvalitetsgarantier och med rutinen ”på rätt spår” (en rutin för klagomål, 
synpunkter och förslag). I detta avsnitt görs en sammanfattning och analys på övergripande nivå, vilken visar på 
en utveckling i positiv riktning. Bedömningen baserar sig i huvudsak på de aktiviteter som genomförts, då målen 
oftast är processmål. Det finns ett behov av att minska antalet mål och att precisera dem. Kommunfullmäktige har 
därför gett nämnderna i uppdrag att se över sina resultatmål och ta fram produktivitetsmått. Ett arbete som är 
påbörjat i budget 2007. Mer verksamhetsinriktade analyser finns i respektive nämndberättelse.  
 
Kommunstyrelse 
Kommunledningskontor 
 

Aktivt marknadsföra Alvesta kommun. Uppnått, planerade 
aktiviteter genomförda 

Skapa förutsättningar för ny-, om- och tillbyggnad av bostäder och industrier i hela 
kommunen. 

Uppnått 

Följa och driva utvecklingen av infrastruktursatsningar i kommunen/regionen. Uppnått 
Utveckla samarbetet mellan kommunen och näringsliv, för tillväxt. Uppnått 
Fortsatt arbete för att stärka förutsättningarna för tillväxt i kommunens och regionens 
näringsliv samt utveckla en stark region i Sydsverige. 

Delvis uppfyllt 

Utifrån givna ekonomiska ramar planera och verka för en fortlöpande utveckling av 
den kommunala verksamheten som samtidigt ger en långsiktig hållbarhet. 

Uppnått 

Utveckla Alvesta kommun som attraktiv arbetsgivare. Delvis uppfyllt 
Ta fram övergripande rutiner för arbetsmiljöarbetet, samt att fortsätta minska 
sjukfrånvaron med en dag för att om några år nå till 90-talsnivå. 

Ej uppfyllt 

 
Teknisk förvaltning 
 

Renovering av belysning, motionsspår och parker efter stormen ”Gudrun”. Uppnått 
Upprätthålla besökssiffror och beläggningen på de kommunala idrottsanläggningarna. Delvis uppfyllt 
Ökad tillgänglighet till idrottsanläggningarna enligt det handikappolitiska programmet. Uppnått 
Förnyelse av va-ledningssystemet, kapitalförstörning undviks och säkerheten i 
ledningsnätet ökar. 

Målsättningen har 
överträffats 

Göra övergångsställen för fotgängare säkrare. Uppnåtts, tre övergångs-
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ställen är nu säkrade 
Renspolning av vattenledningsnätet med luft och vatten för att upprätthålla 
vattenkvaliten påbörjas. 

Nästan uppfyllt 

Ny vattentäkt anläggs och tas i bruk i Lönashult på grund av dålig vattenkvalité på 
råvattnet. 

Ej uppfyllt 

Genomgång av gatubelysningen i kommunen för att minska effektförbrukningen och 
kostnaderna. 

Målet uppfyllt 

Underhållsbeläggning av gator (asfaltering). Målet uppfyllt med 
marginal 

 
Barn- och ungdomsnämnd 
 

Anpassa organisationen efter minskade/ökade elevtal, vilket kan innebära; förflyttning 
av elever, sammanslagning av grupper, nedläggning eller tillskapande av lokaler. 

Delvis uppnått, arbete 
pågår.  

Utveckla arbetsformer som resurs- och tidsmässigt prioriterar barn med behov av 
särskilt stöd. Pedagogcentralen samordnar och höjer den pedagogiska kompetensen.  
Fortsatt samarbete med socialförvaltningen i syfte att förebygga drogmissbruk, 
kriminalitet och främlingsfientlighet. 

Delvis uppfyllt. Målet är 
ett processmål 

Undervisningen i modersmål och svenska som andra språk utvecklas i syfte att 
underlätta för eleverna med annat modersmål än svenska att nå målen för skolan och 
integreras i svenska samhället. Utvecklingsarbetet ska omfatta såväl förskola som 
grundskola och gymnasieskola. 

Delvis uppfyllt 

Undervisningen ska präglas av stor flexibilitet med utgångspunkt i den enskilde 
eleven. Några viktiga åtgärder är; ökad kompetens avseende läsinlärning, IT/media 
aktivt används som hjälpmedel i lärandet och en dialog förs med lärarutbildningen vid 
Växjö universitet för ömsesidig utveckling. 

Delvis uppfyllt 

Kvalitetsredovisningen ska användas som ett led i det egna lokala utvecklingsarbetet. Målet uppfyllt 
Utvecklings- och arbetsmiljöfrågor hanteras i partsammansatta arbetsgrupper både på 
enhets- och förvaltningsnivå. 

Målet ej uppnått, ny 
arbetsmetodik arbetas 
fram 

Vuxenutbildningen utvecklas och anpassas i takt med behov och efterfrågan. Målet delvis uppnått 
 
Socialnämnd 
 

Personalen ska vara kompetent och delaktig i sitt arbete. 
 

Uppnått, förvaltningen är 
certifierade enligt 
Investors in People 

Den enskilde ska ha möjlighet att få insatsen i det egna hemmet så långt som möjligt. Uppnått 
Omsorgsarbetet ska vara av lika god kvalitet överallt. 
 

Delvis uppfyllt, 40 % av 
omsorgst. har en doku-
menterad ndividuell plan 

Anpassa verksamheten till givna ekonomiska resurser. Ej uppnått, (-1,9 mkr). 
 
Kulturnämnd 
 

Utveckla bibliotekens service till vuxenstuderande Uppnått 
Flytta biblioteket i Grimslöv till Skatelövsskolan Uppnått 
Utveckla kontakt mellan bibliotek och skola om barns läsning Uppnått 
Utveckla samverkan med biblioteket i Växjö Uppnått, men arbetet 

fortgår 
Utarbeta biblioteksplan enligt nya bibliotekslagen Ej uppfyllt, beräknas 

klart hösten 2007 
Utökad verksamhet i Riksdagsmannagården Uppnått, men arbetet 

fortsätter 
Utarbeta nya regler för bidrag till studieförbund Uppnått 
 
Miljönämnd 
 

Tillsynsplaneringen utgår från miljömålen och folkhälsomålen. Kontoret har rutiner för 
kvalitetsinriktat arbete. Metoder är utvecklade för uppföljning och utvärdering. 

Delvis uppfyllt 

Kontroll av att ett HACCP –baserat egenkontrollprogram har införts hos de 
livsmedelslokaler och de verksamheter där HACCP blir ett krav. 

Målet ej relevant längre 

Besök minst vart tredje år på miljöfarlig verksamhet med regelbundet tillsynsbehov. Uppfyllt 
Inspektion och uppföljande besök minst vart tredje år på lantbruksenheterna. 
Lantbrukstillsyn bedrivs områdesvis och läggs upp enligt jordbruks- och 
djurskyddsverkets föreskrifter. 

Delvis uppfyllt 
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Kvalitetsgarantier 
Från och med 2005 deklareras kvalitén på 
kommunens tjänster och service via ett 50- tal 
kvalitetsgarantier. Därigenom ges förutsättningar att 
göra de kommunala tjänsterna tydliga och 
effektivisera och korrigera arbetssätt, vilket leder till 
kvalitetsutveckling. Under året har diskussioner förts 
om en eventuell fortsättning av arbetet. 
 
På rätt spår 
Till kvalitétsgarantierna är ett system kopplat för att 
ta emot klagomål, synpunkter och förslag. ”På rätt 
spår” är inte tänkt att användas för saker som direkt 
kan åtgärdas i det dagliga arbetet eller där normal 
ärendehantering gäller. Under 2006 inkom 62 
klagomål, synpunkter och förslag. Av dessa kan 2 
hänföras till kvalitetsgarantierna (snöröjning och 
halkbekämpning). Flertalet ärenden utgör klagomål, 
men även synpunkter och förslag förekommer. 
Ibland har ”på rätt spår” lett till konkreta åtgärder, 
exempelvis ändringar av hanteringar/rutiner eller 
enbart till informationsinsats. Tekniska förvaltningen 
och socialförvaltningen har fått merparten av 
ärendena. 2005 lämnades totalt 77 klagomål, syn-
punkter och förslag (6 av dem kan hänföras till 
kvalitetsgarantierna). 
 
Medborgarenkät 
Kommunen genomförde under hösten SCB:s 
medborgarenkät Nöjd-Kund-Index. Syftet med 
enkäten är att undersöka hur invånare i åldern 18-
84 år upplever att leva och bo i sin kommun, hur de 
upplever att de kommunala verksamheterna 
fungerar samt hur de ser på sitt inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut. Enkäten ger 
en helhetsbild av medborgarnas uppfattning om 
kommunen och pekar ut vilka områden eller 
aspekter som har särskilt stor betydelse för en 
förbättring av kommunen och dess verksamheter. 
Totalt har 68 kommuner genomfört enkäten under 
2006 och resultaten som redovisas nedan är i 
jämförelse med dessa.  
 
Medborgarnas uppfattning om Alvesta kommun som 
en plats att bo och leva på mäts genom betygsindex 
mellan 0 till 100. Ju högre värde desto bättre betyg. 
Betygsindex för Alvesta kommun blev 61 (snittet för 
de 68 kommunerna blev 64). Medborgarna i Alvesta 
är nöjdare med faktorerna Miljö, Fritid och 
Utbildningsmöjligheter än faktorerna Arbetsmöjlig-
heter, Bostäder och Trygghet. Enligt under-
sökningen är det idag drygt 4 av 10 kommun-
invånare som starkt kan rekommendera en flyttning 
till Alvesta. 
 
Medborgarnas uppfattning om den kommunala 
verksamheten gav de olika verksamhetsområdena 
ett medelbetyg, index 50. Snittet för samtliga 
kommuner var index 52. Medborgarna i Alvesta är 
nöjdare med Räddningstjänst, Renhållning, Vatten 
och Avlopp, Förskola, Gymnasieskola och Fritid/-
Idrott än med verksamheterna Grundskola, Gång- 
och cykelvägar, Gator och vägar, Fritid/Kultur, Stöd 
för utsatta personer och Äldreomsorg. 
 

Medborgarnas uppfattning om sitt inflytande i 
Alvesta kommun fick index 38 (jämfört med 40 för 
samtliga undersökta kommuner). Detta område fick 
lägst betyg i enkäten och ska spegla invånarnas 
uppfattning om tillgänglighet till politiker och 
tjänstemän, möjlighet att påverka och förtroende.  
 
Produktivitet och medborgarnytta 
Hur kommunen använder sina resurser – anställdas 
tid och kompetens, lokaler, nätverk med mera – är 
mycket viktigt både ur ett hushållningsperspektiv 
och för brukare och medborgare. En organi-
sation/kommun bör alltid arbeta med ständiga 
förbättringar i takt med utvecklingen i omvärlden. Ett 
kommungemensamt mål är att öka produktiviteten. I 
det begreppet vägs kvalitet i tjänster och kund/-
medborgarnytta in. Att mäta värdeskapande och 
produktivitet i kommunal verksamhet är svårt - men 
ett krav från allt fler i samhället.  
 
Nämnderna har därför fått i uppdrag att arbeta fram 
produktivitetsmått i syfte att förbättra kopplingen till 
god ekonomisk hushållning. I denna årsredovisning 
görs försök att mäta verksamheten med sådana 
mått. Mätmetoderna behöver utvecklas vidare 
kommande år. Definitionen på produktivitet är vad 
man utför i relation till de ekonomiska resurser som 
förbrukats men även värdeskapande och kvalitet för 
brukare/medborgare. Sammanfattningsvis bedöms 
inom de områden som för närvarande är mätbara 
att produktivitetsutvecklingen varit god.  
 
Antalet kommuninvånare och fördelningen på olika 
åldersgrupper ställer krav på det kommunala 
uppdragets omfång. Ställs antalet invånare i relation 
till antalet nettoårsarbetare får man ett övergripande 
produktivitetsmått med prestationsaspekten i fokus. 
Antalet nettoårsarbetare och kommuninvånare har 
minskat de senaste åren. Sammantaget syns för 
andra året i rad en produktivitetsökning vilket är en 
effekt av tidigare omställningsarbete och ökat antal 
kommuninvånare 2006. Produktivitetsökningen 
2006 var knappt 1 procent mot drygt 3 procent året 
dessförinnan.  
 
Mötet med brukaren är centralt för stora delar av 
den kommunala verksamheten. Inom äldre-
omsorgen mäts hur stor andel av den arbetade 
tiden som används/disponeras av brukarna. För 
2006 var brukartiden 73 procent. Inom social-
förvaltningen genomförs undersökningar om 
omsorgstagarnas upplevelse av stöd och 
bemötande. Undersökningen visar att 88 procent av 
omsorgstagarna inom äldreomsorgen upplever att 
stöd och bemötande är bra. Detta är en förbättring 
mot 2005 då resultatet var 77. Målet är 80 procent 
eller mer. 
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Förändrad produktivitet sedan 2005 för barn- och ungdomsverksamheten 

 
 
 
 
 
 
Ovanstående bild visar produktivitetsutvecklingen 
av barn- och ungdomsnämndens tre huvudverk-
samheter sedan 2005. 
 
Inom förskolan har prestationerna ökat med drygt 3 
procent jämfört med 2005, mätt i personalkostnad 
(realt värde) per tillsynstimme. Antal tillsynstimmar 
är barnens schemalagda vistelsetid i förskolan och 
familjedaghem. Förskolan har en fortsatt ökning av 
antalet barn och tillsynstimmar under året och 
därmed har kapacitetsutnyttjandet blivit bättre. 
Värdeskapandet/medborgarnyttan har inte kunnat 
mätas då det ännu saknas kvalitetsmått inom 
förskolan. 
 
Grundskolan har en positiv utveckling av båda 
aspekterna av produktivitet. Prestationerna mätt i 
lärarkostnad (realt värde) per elev har ökat med 
knappt 7 procent jämfört med föregående år. Detta 
beror till stor del på det fortsatta arbetet med att 
anpassa lärarorganisationen efter minskat 
elevunderlag. Minskningen av organisationen har 
relativt sett varit större än nedgången av 
elevunderlaget. Omställningen till trots, har 
medborgarnyttan ökat med 15 procent (mätt i lärar-
kostnad per betygspoäng i år 9). Den utvecklingen 
beror främst på förbättrade meritvärden i årskurs 9 - 
där Alvesta närmat sig riksgenomsnittet betydligt 
mer än tidigare år. 

 
 
Även inom gymnasieskolan har såväl 
medborgarnyttan som prestationerna förbättrats. 
Produktivitetsutvecklingen inom Alvesta gymnasium 
är fortsatt god och under året har den förbättrats 
med knappt 2 procent, vad gäller kostnaden för 
varje elev som blir behörig för högskolestudier. Ett 
ökat antal elever vid Alvesta gymnasium har bidragit 
till en ökad produktivitet med 2 procent (mätt i 
lärarkostnad per elev). I och med det ökade elev-
antalet är kapacitetsutnyttjandet av utbildnings-
platserna på de olika programmen bättre. 
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Pensioner 
Kostnaden för avtalspensioner inklusive löneskatt 
var år 2006 36 mkr. Nyintjänad pension kostnads-
förs och betalas ut från kommunen varje år. Pension 
intjänad före 1998 är skuldförd, men ligger utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse och 
utgör tillsammans med skatteskuld 359 mkr. Under 
2006 betalades 12,8 mkr i pensioner ur den gamla 
skulden. Trots detta ökade skulden med 29,1 mkr 
inkl löneskatt (26,3 mkr av beloppet är dock en 
engångseffekt för ett nytt sätt att beräkna räntan för 
skulden). År 2000 bildade kommunen en egen 
pensionsfond (en långsiktig fondering/kapital-
förvaltning för att lindra effekterna av de kraftigt 
ökande kostnaderna för framtida pensioner). 
Särskilda föreskrifter för pensionsplaceringar och 
principer för en pensionsfond med extern förvaltning 
fastställdes. 50 mkr avsattes till fonden. 
 
I slutet av september 2006 var marknadsvärdet på 
placeringen 59 mkr. Placeringen utökades i oktober 
med 111 mkr sedan kommunens energibolag löst in 
ett lån hos kommunen. Den totala placeringen på 
170 mkr syftar till att långsiktigt optimera kapitalets 
tillväxt med hälften placerat i aktier och andra 
hälften i räntepapper, så att kommunens kostnad för 
pension minimeras. Målet är en avkastning på reelt 
lägst 3 procent per år. 
 
Från och med oktober 2006 förvaltas kapitalet av tre 
olika förvaltningsbolag. Under året har marknads-
värdet ökat till 178 mkr. Den värdeökning som har 
realiserats sista kvartalet 2006 och ingår i 
kommunens redovisning är 1,8 mkr, motsvarande 
en förräntning på 1,1 procent. Det motsvarar en 
årsavkastning på 4,4 procent. Förändringen av 
marknadsvärdet var 4,2 procent eller 16,6 procent 
omräknat till hela året.  
Resultatet för förvaltningen januari – september före 
omläggningen av pensionsfonden, var 4,4 mkr (8,7 
% avkastning, vilket på årsbasis är 11,6 %). 
 
Målet för året om lägst 4,4 procent avkastning har 
således uppfyllts (3 % plus KPI:s ökning 1,4 %). 
 
 
Skuld och ansvarsförbindelser Mkr
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 5,2
Ansvarsförbindelser inkl löneskatt 359,0
Summa 364,2
Pensionsmedlens användning 
Finansiell deponi, bokfört värde 168,1
   (finansiell deponi, marknadsvärde) 178,0)
Återlånade medel 196,1
Summa 364,2
Marknadsvärdet på pensionsfonden täcker närmare 
50 procent av skulden för pensioner. För resterande 
skuld har kommunen således återlånat medel. 

 
Innehållet i pensionsfonden är med bokförda värden 
den 31 december 2006:  
 

Innehav pensionsfond Mkr
Svenska räntepapper 89,1
Sv. aktier/aktierelaterade instrument 53,3
Utländska aktier/aktierelaterade instrument 22,1
Likvidkonto 3,6
Summa 168,1
 
 
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden uppgick vid 
utgången av 2006 till 693 mkr (581 mkr 2005). 
Åtagandena har ökat för Alvesta Energi med 41 
mkr, Alvesta Elnät med 69 mkr och för 
bredbandsbolaget BIVA med 3 mkr. I övrigt har 
åtagandena minskat något. Anledningen till ny 
borgen för kommunens två energibolag är att 
tidigare utlåning från kommunen ersatts med extern 
upplåning. 
Sedan 1998 har kommunens borgensåtaganden 
ökat med 148 mkr. Denna ökning består av dels 
ändrad finansieringslösning 2006 enligt ovan, dels 
nya lån för fjärrvärmeutbyggnad (Alvets Energi) och 
nätinvesteringar i bredbandsbolaget BIVA. I övrigt, 
har borgensåtaganden minskat med 38 mkr under 
perioden 1998 – 2006. 
Räknat per invånare är borgensåtagandet högt 
jämfört med länets kommuner och över 
genomsnittsnivån för den kommungrupp Alvesta 
brukar jämföras med. Det är viktigt vid jämförelser 
och riskanalys att beakta följande. 
Alvesta kommun har valt att bedriva en relativt stor 
del av sin verksamhet i bolagsform. 
Bostadsföretaget svarar för förvaltning och 
uthyrning av kommunägda lokaler (skolor, daghem, 
vårdbostäder och så vidare) till kommunens 
förvaltningar. Även produktion och distribution av 
fjärrvärme samt försäljning och distribution av el 
sker i bolagsform. Investeringar och förvärv inom 
dessa områden har till stor del finansierats genom 
lån med kommunal borgen som säkerhet. 
Samtliga kommunala servicehus/ålderdomshem 
förutom ett ägs av kommunens bostadsbolag. 28 
procent (131 mkr) av borgen för bostadsbolagets 
lån avser dessa boenden som är kommunal 
kärnverksamhet. 
De fem kommunägda bolagen som har kommunal 
borgen har en god ekonomi. 99 procent av 
kommunens borgensförbindelser avser dessa fem 
företag. Borgen för AllboHus, 472 mkr, utgör 68 
procent. Bolagets ekonomi är stabil.  
Som medlem i Kommuninvest AB omfattas Alvesta 
kommun av en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld. Borgensåtagandet är begränsat till det 
lånebelopp som kommunkoncernen står i skuld med 
hos Kommuninvest vid varje tidpunkt. Skulden var 
356 mkr den 31 december 2006. 
Kommunens borgensåtaganden avser till 98 procent 
borgen till helägda bolag. Åtagandet medför 
sammanfattningsvis en begränsad risk. 
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Medarbetare 
Kommunal verksamhet är personalintensiv och 
personalkostnaderna utgör 2/3 av kommunens 
totala kostnader. I arbetet med att driva en 
välfungerande kommunal verksamhet är det därför 
viktigt att följa upp och analysera personal-
situationen ur flera perspektiv.  
 
Antal anställda 
Under 2006 var antalet nettoårsarbetare 1 306. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att 
verksamheten ska bedrivas med högst 1 302 
nettoårsarbetare. Under året har kommunen anställt 
plusjobbare. Undantas dessa så har kommunfull-
mäktiges mål uppnåtts. Plusjobbarna ingår i raden 
”övriga” i tabellen nedan. 
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2006 2005 2004
Kommunledn kont 37,5 36,5 35,5
Teknisk förvaltn 53,1 52,3 41,3
Barn o ungdomsf 631,0 644,6 669,9
Socialförvaltning 550,7 551,4 583,0
Kultur o bibliotek 11,5 12,5 28,1
Bygg o miljökontor 10,3 9,6 9,1
Övriga 12,0 5,3 3,6
Hela kommunen 1 306,1 1 312,2 1 370,5
 
 
Antal tillsvidareanställda – dec månad 
 

 2006 2005 2004
Kommunledn kont 39 40 40
Teknisk förvaltn 57 56 42
Barn o ungdomsf 727 737 758
Socialförvaltning 669 694 727
Kultur o bibliotek 18 17 33
Bygg o miljökontor 12 12 11
Hela kommunen 1 522 1 556 1 611
 
Antalet tillsvidareanställda har fortsatt att minska, 
och är nu 34 färre än vid förra årsskiftet. 
 
 

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 47,6 
år, för kvinnor 47,3 år och för män 49,1 år. Bland de 
tillsvidareanställda är 48 procent 50 år eller äldre. 
 

Pension 
Under 2006 har 43 medarbetare avgått med 
pension (2,8 % av de tillsvidareanställda). Kom-
munen står inför fortsatt ökning av antalet 
pensionsavgångar de kommande åren. Pensions-
åldern är numera flexibel, mellan 65-67 år. Beräknat 
på pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer 
inom 5 respektive 10 år 163 medarbetare respektive 
368 medarbetare att uppnå 65 år.  
 

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)
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Under 2006 var den verkliga genomsnittliga åldern 
för pensionsavgång 62,7 år, en sänkning med ett år 
jämfört med 2005. 
 
 
Pension inom 10 år 
(tillsvidareanställda födda 1941-1950) 
 

Förvaltning Antal Andel
Kommunledningskontor 14 36
Teknisk förvaltning 19 33
Barn och ungdomsförvaltn 186 26
     - varav lärare 86 32
     - varav förskollärare 19 17
     - varav barnskötare 18 16
Socialförvaltning 140 21
     - varav undersköterska 23 10
     - varav vårdbiträde 53 36
     - varav vårdare 7 9
     - varav sjuksköt./dsk. 13 28
Kultur o bibliotek 7 39
Bygg- och miljökontor 2 17
Totalt kommunen 368 24
 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom tekniska förvaltningen, 
socialförvaltningen (främst vårdbiträden), kultur och 
bibliotek och på kommunledningskontoret. 
 
Personalomsättning 
Under 2006 har totalt 93 tillsvidareanställda med-
arbetare slutat. Detta ger en extern personal-
omsättning på 6,1 procent (2005 6,2 %). Avgångar 
med pension utgör nästan hälften av personal-
omsättningen. 
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 88 procent, samma 
som förra året. 
 
Antal anställda heltid/deltid 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid
50-74

Deltid
-49

Tillsvid. kvinnor 600 469 189 21
Tillsvidare män 218 13 8 4
Visstid kvinnor 45 49 25 2
Visstid män 19 9 7 -
 
Av antalet tillsvidareanställda var 84 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 78 procent. Av alla anställda var knappt 17 
procent män. 
 
47 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har 
heltidsanställning. Motsvarande siffra bland männen 
var 90 procent. För 2005 var siffrorna desamma.  
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande:  
 

bygg- och miljökontor  100 % 
kommunledningskontor  97 % 
teknisk förvaltning  95 % 
barn- och ungdomsförv.  91 % 
socialförvaltning  84 % 
kultur o bibliotek  69 % 
 

Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är andelen 
arbetad tid 81 procent och frånvaron 19 procent 
(semester, sjukfrånvaro och övrig ledighet). 
 
Antalet övertidstimmar är i stort sett oförändrad 
jämfört med 2005 och motsvarar cirka 8 
nettoårsarbetare, vilket är 0,6 procent av det totala 
antalet. Barn- och ungdomsförvaltningen samt 
socialförvaltningen står för cirka 40 procent vardera 
och tekniska förvaltningen för 14 procent av de 
totala övertidstimmarna. 
 

Arbetad tid

Över-/mertid

Timanställd

Semester

Sjukledig

Övrig ledighet

 
 
 
 
 
 

 
Arbetad tid och frånvaro per förvaltning (omräknat till årsarbetare) 
 

 Planerad 
arbetstid 

Över-
/mertid

Timanställd Semester Sjukledighet Övrig 
ledighet 

Netto-
arbetstid

Kommunledningskontor 43 0 1 5 1 1 37
Teknisk förvaltning 61 1 2 7 2 2 53
Barn- och ungdomsf. 793 10 23 43 55 97 631
Socialförvaltning 614 11 112 63 53 70 551
Kultur o bibliotek 14 0 1 1 1 1 12
Bygg- och miljökontor 13 3 0 1 2 0 10
 
Den planerade arbetstiden 2006 minskade med 17 årsarbetare. Övertid, timanställningar samt uttag av semester 
och sjukledighet var i stort sett oförändrade jämfört med 2005. Drygt 40 procent av socialförvaltningens tim-
anställda härrör från sommarens semesterperiod. 
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Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare är 
19 375 kronor. Motsvarande lön 2005 var 18 720 kr, 
en ökning med 3,5 procent. Kvinnornas medianlön 
2006 var 19 000 kr och männens 23 000 kr. 
Differensen mellan kvinnor och mäns medianlöner 
är i stort sett konstant sedan 2002. Vid årets löne-
förhandlingar gjordes särskilda satsningar på några 
kvinnodominerade yrkesgrupper för att minska 
löneskillnaderna.  
 
Medianlön, kronor per månad 
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Under året påbörjades ett pilotprojekt för att göra en 
mer omfattande lönekartläggning. Syftet är att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskill-
nader mellan kvinnor och män som utför lika eller 
likvärdigt arbete. Slutrapporten blir klar 2007. 
Andelen anställda kvinnor i kommunen var 84 
procent. Deras löneandel var 82 procent. Ett fåtal 
kvinnors lägre lön har inte kunnat förklaras med 
könsneutrala argument. 
 
Sommarens feriearbeten för gymnasieungdomar 
styrdes mot ”otraditionella yrkesval”. Syftet var att 
långsiktigt främja rekryteringen av nya medarbetare 
samt att nå en jämnare könsfördelning i organisa-
tionen. 
 
 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt
Lärare 185 83 268
Förskollärare 106 3 109
Barnskötare 114 1 115
Undersköterska 221 7 228
Vårdbiträde 146 0 146
Vårdare 73 8 81
Sjuksköterska/dsk 40 6 46
Anläggningsarbetare 0 10 10
Parkarbetare 0 12 12
 
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. 
Lärargruppen har jämnast könsfördelning med en 
tredjedel män. 

 
Lönerörelsen 
Lokala revisionsförhandlingar genomfördes under 
våren. Totalt låg löneökningarna på cirka 2,9 
procent, men med stor spridning mellan de 17 olika 
fackförbunden. Särskilda prioriteringar gjordes på 
utbildade undersköterskor/skötare/vårdare, förskol-
lärare och fritidspedagoger samt socialsekreterare 
och miljöinspektörer. 
 
Lönekostnad inkl sociala avgifter, mkr 
 

År Anställda Förtroende-
valda 

Övriga 
arvoden

2002 468,8 3,9 4,0
2003 513,2 4,3 5,2
2004 530,4 4,2 5,0
2005 524,5 3,7 4,4
2006 532,6 4,2 4,9
 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter, ökade med 1,6 procent 
2006. Arvodeskostnaden för de förtroendevalda 
ökade med 13,6 procent. Anledningen till ökningen 
beror framföra allt på att det varit allmänt val och att 
valnämnden därför sammanträtt.  
 
Total semesterlöneskuld, mkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester är 
41,6 mkr. Skulden har ökat med 1,4 mkr jämfört 
med förra året. Året dessförinnan minskade skulden 
med 1,5 mkr.  
 
Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 39 procent inte haft 
någon sjukdag under året. Detta är samma andel 
som 2005. Bland medarbetarna har 92 procent inte 
haft någon långtidsfrånvaro (sjukfrånvaro längre än 
59 dagar). 
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Sjukfrånvaro 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 2006 2005 2004
Kommunledn kont 7,7 24,6 12,9
Teknisk förvaltn 16,7 13,4 16,7
Barn o ungdomsf 25,8 23,3 21,4
Socialförvaltning 30,3 29,1 25,1
Kultur o bibliotek 22,9 19,1 36,7
Bygg o miljökontor 48,7 47,9 65,4
Hela kommunen 27,3 25,8 23,4
 
Antalet sjukdagar per anställd har ökat under 2006 
och är högre än 2005. Uppdraget är att minska 
sjukfrånvaron med en dag per anställd och år för att 
om några år nå till 90-talsnivå (inte överstiga 21 
dagar per anställd och år). 
Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan kommunens olika 
förvaltningar. Sjukfrånvaron har ökat hos alla förvalt-
ningar utom på kommunledningskontoret.  
 
Sjukfrånvaro procent 
 

 2006 2005 2004 
Total sjukfrånvaro 7,6 7,3 6,9
- Kvinnor 8,3 8,1 7,4
- Män 4,3 3,5 4,2
- Längre än 59 dagar 60,1* 64,8 64,8
- Åldersgrupp -29 år 3,0 3,0 3,3
- Åldersgrupp 30 – 49 år 6,3 6,6 6,3
- Åldersgrupp 50 år - 10,1 9,0 8,6
*)Nytt sätt att mäta från 2006, går ej att jämföra med 
tidigare år.  
 
Under 2006 ökade sjukfrånvaron i förhållande till 
den arbetade tiden. Den korta sjukfrånvaron är 
relativt oförändrad medan den långa sjukfrånvaron 
steg något under första halvåret 2006. 60 procent 
av sjukdagarna per anställd i kommunen gäller dem 
som har en sjukperiod på 59 dagar eller längre. 
Omsättningen av personer inom gruppen långtids-
sjukskrivna är ganska stor. Det finns även ett antal 
medarbetare vilkas sjukfrånvaro sträcker sig över 
flera år. Den sista december 2006 var 116 
medarbetare långtidssjukskrivna, vilket är en 
minskning med 5 sedan 2005. Bland de långtids-
sjukskrivna var 61 medarbetare sjukskrivna på 
deltid vilket motsvarar 53 procent. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön visar att 
kvinnor i genomsnitt var sjuka 29 dagar och männen 
17 dagar under 2006. Jämfört med 2005 innebär det 
en ökning av sjukfrånvaron bland kvinnorna med en 
dag och bland männen med 4 dagar. Av kvinnornas 
totala sjukfrånvaro utgör långtidsfrånvaron drygt 77 
procent. Motsvarande andel för män är 70 procent. 
 
En specifik medfinansiering av sjukförsäkringen 
infördes 2005 och under 2006 betalade kommunen 
1,2 mkr i särskild sjukförsäkringsavgift. Reformen 
slopades från och med oktober 2006.  
 

 
Sjukfrånvaro längre än 59 dagar 
Antal personer per sjukskrivningsgrad 
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Analys av sjukfrånvaron första halvåret 2006 
och under vecka 40 år 2006 
Djupanalysen och mätningen av sjukfrånvaron 
vecka 40 år 2006 ligger till grund för de över-
gripande satsningar som görs inom arbetsmiljö-
arbetet. Syftet med djupanalysen är att kartlägga 
orsaken till sjukfrånvaron under första halvåret 2006 
samt att kartlägga vilka åtgärder som var vidtagna 
och planerade.  
 
Analysen visar att 142 medarbetare har eller har 
haft en frånvaro på mer än 60 dagar under första 
halvåret (inklusive tidsbegränsad sjukersättning). 
Orsakerna till frånvaron var stressrelaterade besvär 
(drygt 30 %) samt värk- och ryggbesvär (drygt 30 
%). Av dem som uppgav stressrelaterade besvär 
arbetade 51 procent inom barn- och ungdoms-
förvaltningen och 45 procent inom socialförvalt-
ningen. När det gäller orsaken värk- och ryggbesvär 
fanns medarbetarna till 61 procent inom social-
förvaltningen och 39 procent inom barn- och ung-
domsförvaltningen.  
Av djupanalysen framgår att 40 medarbetare har 
varit sjukskrivna mellan 29 och 59 dagar under 
första halvåret 2006. Av dessa har 39 medarbetare 
återgått i arbete. 80 medarbetare har haft mellan 6 
och 19 sjuktillfällen under en 12 månadsperiod. Av 
dem har 18 medarbetare särskilt högriskskydd. 
(Orsaken till sjukdomen är medicinskt styrkt, med-
arbetaren slipper karensdagar). 
 
Mätningen av sjukfrånvaron under vecka 40 visar att 
förskollärarna hade störst sjukfrånvaro (13 %) följda 
av undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, vakt-
mästare och kökspersonal med 12 procent sjuk-
frånvaro. Sjukfrånvaron bland lärare har minskat 
med 4 procent jämfört med mätningen år 2005. 
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Antalet långtidssjukskrivna under vecka 40 var 
störst bland undersköterskor och vårdbiträden följda 
av lärare och barnskötare. Orsaken till lång-
tidssjukfrånvaron för undersköterskor och vård-
biträden var främst förslitningar och ryggbesvär. 
Bland lärare var svårare sjukdomar och stress-
relaterade besvär den vanligaste orsaken och bland 
barnsköterskor stressrelaterade besvär. 
 
Chefernas uppskattning var att 16 procent av de 
anställdas sjukfrånvaro var arbetsrelaterad, vilket är 
en minskning mot tidigare år. Sjukfrånvaron är högst 
i de äldre åldersgrupperna. Där dominerar långtids-
frånvaro det vill säga 59 dagar och mer. 
Bland de yngre förekommer i stort sett uteslutande 
korttidssjukfrånvaro (1 – 14 dagar) . 
 
Strategiska personalfrågor 
Attraktiv arbetsplats 
Socialförvaltningen har varit föregångare med 
kvalitetsarbetet genom att bli certifierade enligt IIP. 
Detta innebär bland annat att verksamhetens mål 
och uppdrag är tydliggjort för medarbetarna. 
 
Samtliga medarbetare i kommunen har erbjudits en 
utbildning i medarbetarsamtal för att vara bättre 
förberedda inför medarbetarsamtalen. 

Arbetsmiljö 
Arbetet med att förbättra rutinerna i arbets-
miljöarbetet pågår. Under året har kommun-
fullmäktiges arbetsordning samt styrelser och 
nämnders reglementen kompletterats med ansvar 
och uppgifter inom arbetsmiljöområdet. En rutin för 
uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö och brandskydd 
är framtagen. 
Inriktningen för de särskilt avsatta medlen för strate-
giska arbetsmiljöåtgärder har varit friskvård, rehabi-
litering och utveckling av chefer. En rehabiliterings-
konsulent har anställts för att stödja cheferna i deras 
rehabiliteringsarbete med målet att förhindra lång-
tidssjukskrivningar, återfå sjukskrivna i arbete samt 
att förhindra/förkorta nya sjukskrivningar. 
Friskvårdsarbetet har utvärderats under våren. 
Resultatet blev att projektet förlängdes med 
ytterligare tre år. Satsningarna inom 
friskvårdsarbetet har bland annat bestått av olika 
fysiska aktiviteter i förebyggande syfte, riktade 
insatser till olika grupper, träffar med långtids-
sjukskrivna medarbetare och föreläsningar för alla 
medarbetare. 

  
 
 

 
Hälsoinspiratörer prövar på gummibandsträning 
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Miljöredovisning 
Miljöredovisningen är en kort sammanfattning av 
kommunens miljöarbete. Utgångspunkten för redo-
visningen är kommunens miljöpolicy. 
 
Helhetssyn 
Alla förvaltningar och bolag har ett mer eller mindre 
strukturerat miljöarbete. Miljöåtgärder är en naturlig 
del i det dagliga arbetet. 
 
Planering 
De flesta förvaltningar planerar och följer upp sitt 
miljöarbete med utgångspunkt från miljöpolicyn och 
sina handlingsprogram. Viktigare arbeten under året 
har varit: 
 
• För att minska utsläppen från enskilda avlopp 

och minska övergödningen till kommunens sjöar 
och vattendrag har miljönämnden antagit 
riktlinjer för enskilda avlopp. Utifrån dessa har 
bygg- och miljökontoret börjat inventera de 
enskilda avloppen i kommunen. 

 

 
För att minska näringsläckaget till sjön Salen har en 
inventering av enskilda avlopp påbörjats. Bilden visar en 
godkänd infiltrationsanläggning i Föreberg. 
 
• I detaljplanerna har miljöhänsyn ingått som en 

naturlig del. Länsekologen har medverkat med 
att ta fram underlag till detaljplaner, tillstånds-
beslut, bebyggelsefrågor med mera. Krav på 
vattenfördröjning och vattendammar har ingått i 
detaljplaner för att förhindra näringsläckage till 
sjöar och vattendrag. 

• I samarbete med Växjö kommun håller en 
flödesmodell på att byggas upp för Mörrumsån 
ned till Huseby. I Alvesta ingår Lekarydsån och 
Salen. När kalibreringsarbetet har slutförts kan 
vattenståndet vid olika flöden beräknas 
(översvämningsområden) liksom effekterna av 
olika åtgärder i vattensystemet.  

• Fortsatt utredningsarbete har gjorts för att få till 
stånd en godsbangård i Alvesta samt i Vislanda 
en permanent järnvägsbaserad godsterminal för 
timmerlaster.  

• Kommunen har, i samarbete med andra 
kommuner, arbetat för att få till stånd en gods-
pendel mellan Göteborg och Karlshamn samt en 

upprustning av kust-till-kustbanan mellan Kalmar 
och Karlskrona. 

• Kommunstyrelsen antog i november en avsikts-
förklaring om säkrare och miljövänligare trafik. 
Avsiktsförklaringen berör krav vid upphandling, 
fysiska åtgärder, attitydpåverkan samt barns 
säkerhet. 

 
 
Avfall 
På alla arbetsplatser sorteras avfallet och man 
försöker minska mängden engångsmaterial. 
Kompostering är vanlig inom skola och barnomsorg 
och har stor pedagogisk betydelse för att barnen 
ska förstå vad kretslopp innebär. Större, 
automatiska kompostmaskiner finns på Vislanda-
skolan och Björkliden. 
 
Energi och transporter 
Kommunens resor med bil i tjänsten minskade med 
nästan 7 000 mil jämfört med föregående år och 
uppgick till knappt 167 000 mil under 2006. Resorna 
för hela koncernen uppgick till 218 500 mil och är en 
minskning med drygt 11 000 mil jämfört med 2005. 
Även utsläppen av koldioxid från resorna minskade 
med drygt 22 000 kg och uppgick till drygt 345 000 
kg eller 212 kg/anställd. 
 
Inom koncernen finns 22 etanolbilar, 10 elbilar och 5 
elmopeder.  
 
Kommunens kostnader för uppvärmning av de 
fastigheter som ingår i förvaltningsavtalet har 
minskat med 1 procent jämfört med föregående år 
medan kostnaderna för elförbrukningen ökat med 9 
procent. Sammanlagt har energikostnaderna ökat 
med 4 procent och uppgick till drygt 9 miljoner 
kronor år 2006.  
 
Energikostnaden för AllboHus fastigheter har ökat 
med 12 procent jämfört med föregående år och 
uppgår till cirka 24 miljoner kronor/år. 
 
Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, 
producerade under året cirka 2,85 GWh vattenkraft. 
Året dessförinnan producerades 2,54 GWh vatten-
kraft vid Ohs kraftstation. 
 
Alvesta Energi har fortsatt bygga ut fjärrvärme i 
kommunen. Cirka 100 nya kunder anslöts till 
fjärrvärmenätet under 2006. De allra flesta av dem 
har övergått från olja till fjärrvärme 
 
Under 2006 producerade fjärrvärmeverken totalt 
145,5 GWh, varav 139 GWh kom från biobränsle. 
Eftersom årets första månader var kallare än 
normalt har oljeförbrukningen ökat jämfört med 
tidigare år. 
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Produktion av fjärrvärme i kommunen 
 

År Ort Produktion, 
GWh 

Andel 
biobränsle, % 

2003 Alvesta 82,9 98,0 
2004 Alvesta 88,2 97,6 
2005 Alvesta 89,8 96,6 
2006 Alvesta 91,1 95,0 
2003 Moheda 30,1 97,3 
2004 Moheda 31,9 95,9 
2005 Moheda 31,9 98,2 
2006 Moheda 32,6 98,3 
2003 Vislanda 11,9 95,4 
2004 Vislanda 19,2 95,6 
2005 Vislanda 23,4 94,9 
2006 Vislanda 21,7 95,7 
 
Alvesta Energi har installerat en ny automatisk 
sotningsutrustning i samtliga biopannor. Det innebär 
att behovet av manuell sotning minimeras och har 
minskat från cirka 12 till 1-2 gånger per år för var en 
av de fyra pannorna. Vid varje manuell sotning 
måste man köra med oljeproduktion. I praktiken 
innebär det att Alvesta Energi undviker olje-
produktion vid cirka 40 tillfällen per år. Dessutom 
gör utrustningen att pannornas totala verkningsgrad 
förbättras. 
 
Kommunen har genom Södra Sveriges kommuner 
och landsting ansökt om KLIMP-bidrag (klimat-
investeringsbidrag) för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Beslut väntas i maj 2007. 
 
Vegbyskolan, Grönkullaskolan, Grimsgården och 
Skatelövsskolan har under året deltagit i ett energi-
sparprojekt med syfte att minska energiförbruk-
ningen genom beteendeförändringar. Resultatet är 
att de tillsammans har sparat 1 439 kubikmeter 
vatten och 66,4 MWh el jämfört med föregående år. 
  

 
Torbjörn Svensson, AllboHus och Per Hermansson på 
Grönkullaskolan har medverkat i projektet. 
 

En energikartläggning har gjorts av sim- och sport-
hallen, is- och tennishallen, Alvesta reningsverk och 
kommunförrådet. De föreslagna åtgärderna 
genomförs efterhand som det finns ekonomiska 
möjligheter. 
 
Stor aktivitet pågår för att minska användningen av 
fossila bränslen. Nedan följer några exempel på 
åtgärder som har gjorts under året för att minska 
koldioxidutsläppen och elanvändningen. 
 
• Vid Moheda och Vislanda reningsverk har två 

värmepumpar installerats som tar värmen från 
avloppsvattnet. Genom denna åtgärd sparas 
årligen 14 m3 olja och 160 MWh el . 

• Tekniska förvaltningen har under året bytt 150 
kvicksilverlampor till högtrycksnatriumlampor 
och genom denna åtgärd sparar de 45 MWh/år. 

• Statliga bidrag har sökts och beviljats för 
följande energisparåtgärder: 
- Konvertering från olja till pellets vid Hjorts-
bergaskolan, sparar 44 m3 olja/år. 
- Konvertering från olja till pellets vid Torsås-
byskolan (beslutet ej klart), sparar 17 m3 olja/år. 
- Konvertering från olja/el till fjärvärme vid 
Långagårds daghem, sparar årligen 6 m3 olja 
och 240 MWh el.  
- Återvinning av ventilationen vid Skatelövs-
skolan beräknas spara 14 MWh/år. 

• Värme- och ventilationsanläggningarna har 
datoriserats på Stenlyckeskolan. 

• AllboHus Fastighets AB har gjort större energi-
effektiviseringar i följande hyresfastigheter:  
Rönnedal, Bryggaren 19, Bryggaren 24, Råd-
mannen 10. Åtgärderna har bl.a. inneburit 
tilläggsisolering, ventilation med återvinning och 
datorisering av värme och ventilation.  

 
Påverkan på miljöutvecklingen 
Även under 2006 anordnades ”Cykla till jobbet-
kampanjen” i maj månad. Kampanjens syfte är att få 
fler att använda cykeln till jobbet i stället för bilen. 
Totalt deltog 243 personer. 
 

 
15 dagar under maj månad cyklade Britt Andersson till 
jobbet på Slätthögsskolan och vann förstapriset, en cykel. 
 
 
Under 2006 har cirka 630 ton kalk spridits på totalt 
15 sjöar och vattendrag i kommunen. Ytterligare 17 
sjöar skulle ha kalkats men arbetet måste skjutas 
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upp till januari 2007 på grund av dåligt väder. Ett 
förslag till kalkningsplan togs fram under året.  
 
Till en informationskväll i Alvesta kom 60 personer 
som fick lyssna till Lars Andrén, som berättade om 
det senaste inom solvärmetekniken, investerings- 
och driftskostnader och annat. Lennart Grimsbo från 
Länsstyrelsen berättade om de bidrag som finns för 
att byta ut olja och direktverkande el.  
 
Företrädare för kommunens föreningar fick vid två 
kvällar under våren information om energi-
besparingar som kan ske i föreningslokaler. Andra 
kvällen ägnades åt praktisk genomgång i en 
föreningslokal i Moheda. 
 
I samarbete med Energikontor Sydost med flera an-
ordnades en inspirationskväll om energi för kvinnor 
och en träff med socialförvaltningens miljö-
ansvariga. Praktiska exempel varvades med 
information om hur det går att minska sin 
energianvändning.  
 
Kommunen har medverkat i ett projekt för före-
tagare ”Energismart företagande”. Projektet innebär 
bland annat att personal från Energikontor Sydost 
gör en energikartläggning och lämnar förslag till 
energibesparingar hos de företag som deltar i 
projektet.  
 
Kommunstyrelsen har ställt som villkor att fjärrvärme 
skall installeras i de bostäder som byggs på 
Novisvägen och Torpavägen. 
 
Speciella projekt 
Några projekt som är speciellt angelägna att nämna 
ur årets miljöarbete är: 
 
Arbetet med marksanering av den nedlagda 
impregneringsanläggningen i Elnaryd har påbörjats. 
Provtagningar under året visade att området 
innehåller cirka 10 ton arsenik och 16 ton 
Polycykliska aromatiska kolväten (cancerogent). 
Området läcker cirka 15 kg arsenik per år till 
grundvattnet.  
 
Statliga bidrag har under året beviljats till två 
kommunala naturvårdsprojekt: 
- Iordningställande av en vandringsstig runt sjön 

Spånen. 
- Inventering av lämpliga platser för våtmarker i 

Salens tillrinningsområde. 
Hjortsbergaskolan har anmält sig till Grön Flagg och 
har arbetat med egna valda miljömål. Skolan har 
valt inriktningen Livsstil och hälsa och ska bland 
annat arbeta med daglig motion för personal och 
elever, med utomhuspedagogik och med att 
förbättra utomhusmiljön på skolgården. Man räknar 
med att skolan blir certifierad våren 2007. 
 

 
 
Eleverna på Hjortbergaskolan fick pröva på att laga Eko-
Mat över öppen eld. En utbildad kock var på plats för att 
inspirerar och leda så att grönsaksgrytan smakade extra 
gott. 
 
Grönkullaskolan arbetar för en ”Hållbar utveckling”. 
Målet är att eleverna ska utveckla sin förmåga att 
reflektera kring och ta egen ställning till olika 
alternativ för resursanvändning samt arbeta med 
problem som avser lokala och globala miljö- och 
överlevnadsfrågor. 
 
En genomgång har gjorts av samtliga kemikalier på 
Högåsens särskilda boende. En förteckning med 
säkerhetsblad har upprättats och man har sett över 
vilka produkter som ska användas. Detta har 
inneburit att antalet kemiska produkter kan minska 
från 37 till 20.  
 
Under året har arbetet pågått med att ta fram lokala 
miljömål med utgångspunkt från de nationella och 
regionala miljömålen samt de lokala förutsätt-
ningarna. Arbetet sker i nära samverkan med 
berörda förvaltningar organisationer, föreningar med 
flera.  
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Framtid 
Skattefinansieringen och den i princip fria tillgången 
på kommunala tjänster, som i de allra flesta fall är 
oerhört uppskattade, gör att efterfrågan är nästintill 
oändlig. Det kommer därför alltid att råda brist på 
resurser. Detta trots att det satsas allt mer på 
offentlig och kommunal verksamhet.  
 
I ett längre perspektiv är det avgörande att förstå 
hur drivkrafterna för förnyelser ser ut. Den nya 
lagstiftningen om ”god ekonomisk hushållning” 
fokuserar på att öka långsiktigheten i planering av 
ekonomi och verksamhet. För att vässa planeringen 
i denna riktning har under 2006 projektet ”Mål, 
pengar och helhet” drivits. Ett utkast till långsiktig 
utvecklingsplan har tagits fram och ska behandlas 
under 2007. 
 
Kommunen klarade balanskravet 2006, men de 
ekonomiska marginalerna är alltför små under 2007. 
För närvarande ser det bättre ut under 2008. En stor 
utmaning är att hantera förlusten av drygt 11 mkr 
per år i minskade bidrag från utjämningssystemet 
för handikappomsorgen.  
 
Viktiga ledord för ledning och styrning i framtiden är 
att se helheten och att hålla ihop och styra 
verksamheterna. Kommunen måste utveckla 
metoder att styra förväntningar och efterfrågan, 
såväl internt som gentemot brukarna. 
Kvalitetsgarantiernas utformning och funktion i det 
fortsatta kvalitetsarbetet ska klargöras. I slutet av 
2006 certifierades socialförvaltningen som IIP 
(kvalitetssäkringsmetod Investors in People), och 
förvaltningens positiva erfarenheter måste tas till 
vara. Frågan om huruvida IIP är generellt lämplig 
som kvalitetsmetod för kommunens förvaltningar 
måste övervägas.  
 
Den under 2006 genomförda medborgarenkäten 
visar på flera förbättringsområden. Med 
utgångspunkt från enkätresultatet analyseras vilka 
åtgärder som kan vidtas för att göra Alvesta 
kommun mer effektiv som organisation och än mer 
attraktiv som ort att leva, bo och utvecklas i. 
Ambitionen är att mer regelbundet mäta med-
borgarnas uppfattning om kommunens funktioner 
och inriktning. Målet är självklart att genom 
utveckling och förbättringsåtgärder öka andelen 
interna marknadsförare bland kommuninvånarna. 
 
Budgeten är ett viktigt instrument för att styra 
verksamhet och ekonomi. Innebörden av att 
ekonomin går före verksamheten vid målkonflikter 
måste hållas levande. Ambitionen är att ytterligare 
förfina styrnings-, lednings- och planeringsinstru-
menten i syfte att skapa kommunikation, förståelse 
och respekt för de enskilda verksamheterna och för 
helheten. Arbetet inkluderar koncernfrågor i vid 
bemärkelse och mera specifikt frågan att aktivera 
kommunens koncernbolag.  
 

 
Attraktivitet och tillväxt 
En stabil befolkningsutveckling är en viktig utveck-
lingsfråga – inte minst för den kommunala 
ekonomin. Att kunna erbjuda välplanerade områden 
för bostäder och näringslivsverksamhet betydel 
mycket för att skapa attraktivitet och tillväxt i 
kommunen. För detta behövs nya detaljplaner och 
investeringar i mark, gator och avlopp. De senaste 
årens negativa befolkningsutveckling vändes 2006 
genom att antalet invånare ökade med 57 personer. 
Ett tydligt trendbrott har skett när det gäller småhus-
byggandet. Det avgörande är att kommunen kan 
gensvara det ökande intresset att bygga småhus i 
Alvesta. Hos näringslivet finns ett starkt tryck att 
expandera och utveckla, vilket kommunen måste 
tillmötesgå på ett bra sätt. Ambitionen är att bygga 
upp en kommunal näringslivsfunktion, i kombination 
med ökad satsning på marknadsföring, information 
och turism och med eventuell koppling till 
kommunens utvecklingsbolag.  
 
I arbetet för en positiv befolkningsutveckling i 
kommunen har AllboHus som kommunens 
allmännyttiga bostadsföretag en central roll med att 
erbjuda attraktiva bostäder. Utvecklingen för själva 
bolaget den närmsta tiden ser fortsatt gynnsam ut 
och ekonomin är stabil. Under 2007 står bolaget 
inför stora investeringar. Upphandling av nybygg-
nation av kv Riksdagsmannen (före detta konsum-
fastigheten i Alvesta) med lokaler för vårdcentral, 
apotek samt 42 lägenheter sker under våren. 
Ombyggnaden av Allboskolan till 11 lägenheter 
samt ombyggnaden av Moheda Värdshus till 5-6 
lägenheter och restaurang pågår. Räntorna är på 
väg uppåt, vilket kommer att påverka resultatet 
kommande år. 
Under 2005 och 2006 har kommunen sålt 
småhustomter och ett nytt bostadsområde har 
exploaterats. Efterfrågan på villatomter har stigit 
vilket gör att kommunens planberedskap och 
exploatering intensifieras. 
 
En prioriterad utvecklingsfråga för kommunen är 
fortsatta satsningar på person- och godstransporter 
på väg och järnväg och att förbättra mötet mellan 
dessa transportvägar. En annan strategisk uppgift 
är den fortsatta upprustningen av Alvesta centrum, 
med nybyggnation i kvarteret Riksdagsmannen, 
ombyggnad av Centralgatan samt om- och till-
byggnad av järnvägsstationen till ett modernt 
resecentrum 
 
Eldistributionen kommer att fram till 2011 helt att 
präglas av arbetet med att anpassa nätet till de nya 
hårdare funktionskrav som då träder ikraft. För 
Alvesta Elnät kommer närmast en upprustning av 
mottagningsstationen i Alvesta att ske och en ny 
reservmatning från regionnätet kommer att anslutas 
för att ytterligare höja säkerheten för kunderna. 
 
Efterfrågan från nya fjärrvärmekunder är fortsatt stor 
och under 2007 planeras därför för en tillfällig 
ökning i anslutningstakten.  
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Samverkan med andra kommuner 
Samverka skapar på många sätt mervärde både i 
vardagsfrågor och i den långsiktiga utvecklingen. 
Exempel på områden där kommunen idag 
samverkar med andra kommuner är inköp, 
vattenförsörjning, räddningstjänst, avfall och 
spetskompetens inom miljöområdet.  
En fortsatt satsning på samverkan med framför allt 
Växjö kommun är viktig.  
 

Medarbetarna särskilt prioriterade 
För att få ännu friskare och mer engagerad personal 
är det viktigt med förebyggande insatser. En väg är 
intern kvalitetsutveckling, till exempel genom att 
utvidga IIP. En väl fungerande dialog mellan chef 
och medarbetare är grunden för att utveckla 
verksamheten och för att medarbetarna ska må väl. 
Under 2007 ska en medarbetarenkät göras. 
Kommunens satsningar på personalen i det så 
kallade 2-miljonspaketet fortsätter, liksom 
satsningen på chefsutveckling. 
 

 
 
 

 
Utpumpningsstationen på Bergaåsen under uppförande - i samverkan med Växjö kommun. 
 
 



 
Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret 
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Ansvar och uppgifter 
• Kansli 
• Fysisk planering och markfrågor 
• Kart-, GIS- och mätningsverksamhet 
• Näringslivsfrågor, marknadsföring 
• Turism, utställningsverksamhet 
• Överförmyndarverksamhet 
• Trafikfrågor 
• Beredskapssamordning 
• Ekonomisk planering och budget 
• Redovisning, bokslut/årsredovisning 
• Inköpssamordning 
• Strategiska personalfrågor 
• Samordning av lönehantering 
• Samordning av arbetsmarknadsåtgärder 
• Övergripande IT-struktur 
• Dataservice 
• Intern service med televäxel, post m m 
• Räddningstjänst  
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2006 2005 2004
Intäkter 15 300 10 760 10 325
Kostnader 71 945 66 365 61 340
Nettokostnader 56 645 55 605 51 015
Förändring, % 2 9 11
Investeringar 3 045 3 725 1 580
Kostnad kr/inv. 3 840 3 515 3 250
 
Driftredovisning 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 10 050 15 300 5 250
Kostnader 70 160 71 945 -1 785
Netto 60 110 56 645 3 465
 

 
Sammanfattning av året 2006 
• Åtgärder för hållbar ekonomi. 
• Nya detaljplaner med mera. 
• Skogsarbete efter stormen Gudrun. 
• Samordning kommunal beredskap. 
• Lokala naturvårdsprojekt. 
• Turism och utställningsverksamhet. 
• Allmänt val. 
 
 
Hållbar ekonomi 
Arbetet fortgår med att skapa en sund och stark 
ekonomi som klarar svängningarna inom verk-
samheterna och i omvärlden. Förvaltningens roll är 
att för kommunen totalt samordna och driva utveck-
lingen framåt. Alla möjligheter ska tas tillvara och 
förvaltningen ska aktivt stödja nämndernas arbete 
för en ekonomi i balans.  
 
Ett nytt bolag – Alvesta kommunföretag AB – har 
bildats med syftet att äga kommunens tidigare 
direktägda bolag och samordna verksamheten i 
bolagen för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget förvärvade kommunens fyra direktägda 
dotterbolag i december 2006 och en ny aktie-
bolagsrättslig koncern är bildad. 
 
111 mkr har satts av i en kapitalförvaltning för att 
säkra pensionsåtaganden och de stora pensions-
utbetalningarna i framtiden för personalen. (Halva 
pensionsskulden är nu säkerställd med avsatta 
medel; 111 mkr plus tidigare fonderade 58 mkr). 
Den utökade placeringen har kunnat göras tack 
vare en omstrukturering av lån mellan kommunen 
och energibolagen vid bildandet av den nya 
koncernen. 
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Planverksamhet med mera 
Under året har 7 detaljplaner slutförts, bland annat 
detaljplan för norra infarten i Alvesta, som innebär 
att infarten från norr ska bli trafiksäkrare och 
vackrare, och en planändring i Hjortsberga som ger 
nya tomter i ett unikt sjönära läge. 
 
Ett tjugotal planärenden pågår bland annat för ett 
nytt verksamhetsområde för Welands utmed norra 
utfarten i Alvesta och en planändring för kvarteret 
Riksdagsmannen i centrala Alvesta. Den gamla 
Konsumfastigheten ska rivas och ersättas med ny 
vårdcentral, lokaler och bostadslägenheter.  
 
Kommunens första vattenplan (vattensystemet i 
anslutning till sjön Salen), som antogs av fullmäktige 
år 2005, håller nu på att genomföras. Provtagnings-
punkter och intervaller har fastställts, och planen 
kan därmed komma att fungera som ett bra 
planeringsunderlag.  
 
Kommunen deltar i flera regionala projekt. Dit hör 
kombiterminal i anslutning till godsbangården i 
Alvesta, fortsatt upprustning av södra stambanan 
samt förbättrad beredskap för översvämningar.  
 
Under året har skyddsstaket mot järnväg satts upp i 
Torpsbruk och därmed har samtliga tätorter utmed 
stambanan fått skyddsstaket.  
 
Kommunen har slutfört ett trettiotal fastig-
hetsförsäljningar. Bland dessa kan nämnas 
industrifastighet vid järnvägsviadukten samt före 
detta Siv-byn, båda i Alvesta. Två fastigheter har 
köpts in för framtida exploatering (Lekaryd 13 och 
Garvaren 2). Utav de 31 villatomter som under 2006 
iordningställts i Alvesta (Novisvägen och 
Torpabacken) har 7 hittills sålts.  
 
Skogsarbeten efter stormen Gudrun 
Upparbetningen av den skog som blåste ner i 
stormen 2005 slutfördes under året. Enligt slut-
redovisning från skogsentreprenörerna har en 
tredjedel av det kommunala skogsinnehavet 
upparbetats, vilket innebär att 200 hektar kalmark 
ska återbeskogas. Under året har 20 hektar ny-
planterats. Kommunen kommer att få bidrag för att 
inhägna 3 områden och plantera dem med 
viltkänsliga plantor.  
Under hösten drabbades kommunens skogar av 
granbarkborre. På vissa ställen har borrarna gjort 
mycket stora skador. I stort sett all granskog i Haga-
parken har angripits.  
Vid årsskiftet 2006/07 ägde kommunen 940 hektar 
produktiv skogsmark, med en årlig tillväxt av 4 500 
skogskubikmeter. 
 
Samordning av kommunal beredskap 
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys har under 
året inriktats på ett scenario med långvarigt 
elavbrott både i glesbygd och tätorter. Särskilt har 
problematiken kring lokal el-, drivmedels-, och livs-
medelsförsörjning samt konsekvenser för penning-
systemet diskuterats.  

 
Arbete pågår med en översvämningskartering, som 
kommer att kompletteras med ett simulerings-
program för olika scenarier. Kartunderlaget och 
modellen blir ett bra underlag för den fysiska 
planeringen och underlättar beslut om lämpliga 
åtgärder vid t.ex. översvämningar.  
 
En större övning, med en kemolycka på Alvesta 
Bangårdsområde, har genomförts med deltagare 
från olika aktörer. Organisationen POSOM 
(psykologiskt och socialt omhändertagande) samt 
samverkan med frivilligorganisationer har 
utvecklats. Civilförsvarsföreningen har fått i uppdrag 
att bilda så kallade frivilliga resursgrupper och 
utbilda dessa. Föreningen har också skaffat flera 
större reservkraftverk från försvarsmakten och ställt 
dem till kommunens förfogande.  
 

 
Skolskogen i Vislanda 
 
Lokala naturvårdsprojekt 
Kommunen har fått bidrag för flera lokala 
naturvårdsprojekt. Ett projekt avser återskapande 
och utveckling av ”skolskogen” i Vislanda efter 
stormen Gudrun. Ett annat avser att fastställa 
Hanaslövsområdets framtida användning och 
avgöra hur dess naturvärden ska räddas. Bidrag har 
också beviljats för att återställa Hagaparken till ett 
attraktivt tätortsnära skogsområde, att anlägga en 
strandpromenad utmed Sjöatorpasjöns östra strand 
i Hjortsberga, att anordna en badplats vid 
Skatelövsfjorden samt att upprusta en av före detta 
banvall.  
 
Turism och utställningsverksamhet 
Fortsatta satsningar görs för att utveckla och 
fördjupa samarbetet på lokal och regional nivå i 
marknadsföring, produkt- och företagsutveckling. 
Samarbetet inom Alvesta turistnätverk börjar hitta 
sina former. En gemensam marknadsföring har 
planerats med Växjö kommuns informationsenhet, 
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och en gemensam turistbroschyr utkommer i januari 
2007. Ett av årets större utvecklingsprojekt var att 
förbereda trehundraårsfirandet av Carl von Linné. 
Arbetet med en handlingsplan för Huseby Bruk har 
påbörjats.  
 
På Alvesta Järnvägsstation har det varit 5 
utställningar. Som exempel kan nämnas en med 
inriktning på kommunens nya polska vänort 
Karasnystaw, en på temat ”Jakt” samt den årligen 
återkommande utställningen med elevarbeten från 
Design/Konsthantverkslinjen på Grimslövs Folkhög-
skola. Utställningar har också visats på Huseby 
Bruk, Moheda Bibliotek samt Riksdagsmanna-
gården.  
 

 
Utställningen ”Jakt” på Alvesta Järnvägsstation 
 
Ansvarig för utställningsverksamheten Anders 
Olsson tilldelades Landstingets Kulturpris 2006.  
 
Under fyra dagar i maj gästades kommunen av två 
vänorter, polska Krasnystaw och Turnov i Tjeckien. 
Gästerna fick ta del av ett blandat program med 
skola, bibliotek, företag och kyrkobesök som 
exempel. Senare under året var representanter från 
kommunen samt kören Rösträtt och delar av 
Skatelövs spelmanslag på besök i den polska 
vänortens årliga skördefestival i Chmielaki.  
 
Allmänt val 
I september hölls allmänt val. I november fick en ny 
fullmäktigegrupp ansvar för den nya 
mandatperioden fyra år framöver. Ledamöter i 
nämnder och styrelser tillträder sitt ansvar 1 januari 
2007. Socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet 
och miljöpartiet har tagit fram ett samarbetsprogram 
för åren 2007 – 2010.  

 
Nyckeltal 
 2006 2005 2004
Skogskubikmeter per 
hektar 

98 106 154

Förköpsärenden 
- varav hyres ftght 

131 
10 

119 
12 

129
15

Detaljplaneuppdrag 
december 

21 20 23

Leverantörsfakturor 
- ant lev. fakturor 

 
33 622 

 
32 356 33 032

Kundfakturor 
- ant bet påminnels. 
- ant betalningskrav 

 
1 246 

625 

 
1 230 

592 
1 409

731
Färdtjänstresor 18 474 17 273 16 056
Lönebesked 27 817 27 574 28 346
Godmanskap totalt 171 170 150
Varav för ensamkom-
mande minderåriga 

22 27 26

Förvaltarskap 12 15 12
Förmyndarskap 21 20 14
 
 
Ekonomi 
Förvaltningen visar en budget i balans, med en 
sammantaget positiv avvikelse mot budget med 3,5 
mkr. Reavinst vid försäljning av mark har gett 3,6 
mkr i ökade intäkter. De budgeterade medlen för 
stormskador och utvecklingsinsatser har endast 
delvis använts (+1,5 mkr). Avräkningen (skogs-
intäkter) för den stormskadade skogen har varit 1,4 
mkr lägre än budget. Färdtjänsten har haft en högre 
kostnadsutveckling än vad det nya avtalet motiverat 
(-0,3 mkr). Turismverksamheten har överskridit sin 
budget med 0,3 mkr beroende på 
personalförstärkning (turistvärdinnor) under 
sommaren. Från och med 2007 utökas ramen för att 
finansiera turistvärdinnorna. För övrigt är följ-
samheten mot budget god. 
 
Medel för personalpolitiska åtgärder (2 mkr) 
handläggs av förvaltningen och i år har 1,7 mkr 
använts. 
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Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 
Aktivt marknadsföra Alvesta kommun. Planerade aktiviteter är gjorda och målet för 2006 är därmed uppfyllt. 

Kartguide och Företagsfakta för 2006 har tagits fram. Kommun-
tidningen har utkommit två gånger, vår och höst. 
 

Skapa förutsättningar för ny-, om-, och 
tillbyggnad av bostäder och industrier 
i hela kommunen. 

Målet är uppfyllt eftersom aktuella detaljplaner genomförs successivt. 
 Under 2006 färdigställdes två nya områden för småhusbebyggelse i 
Alvesta (Novisvägen och Torpabacken) som ger nästan 30 byggklara 
tomter. I december hade 7 tomter sålts.   
Söder om Högåsen har en arkeologisk utredning slutförts, och 
planarbetet för ett område som bedöms kunna ge 25 – 30 bostäder i 
enfamiljsvillor och flerbostadshus har påbörjats.  
Plan- och projekteringsarbete för byggande av lokaler och bostads-
lägenheter på Domustomten i centrala Alvesta (kvarteret 
Riksdagsmannen) fortgår som planerat.  
Översvämningskartering är igångsatt. Karteringen genomförs i 
samarbete med Växjö kommun.  
Ny vattenmyndighet har påbörjat insamling av referensmaterial som 
kommunen kan använda i vatten- och avloppsplanering, 
översvämningsfrågor m.m.  
Förslag till ny översiktsplan har varit utställd för samråd. En 
samrådsredogörelse ska redovisas under våren 2007, och ett slutligt 
förslag till översiktsplan beräknas kunna ställas ut vid halvårsskiftet 
2007.  
Planering för byte av kommunens höjd- och plansystem pågår. 
Genomförande bedöms kunna påbörjas 2007.  
 

Följa och driva utvecklingen av 
infrastruktursatsningar i kommunen/-
regionen. 

Målet är uppfyllt då arbetet/aktiviteter pågår enligt plan. 
Flera utredningar har gjorts för planerad kombiterminal i Alvesta. 
Resultaten samordnas i ett slutligt förslag som ska vara klart under år 
2007.  
Framtagande av systemhandlingar för Alvesta bangård och 
resecentrum Alvesta har påbörjats.  
Fortsatt samarbete sker inom nätverket stambanan.com.  
En utredning om transporter av farligt gods pågår.  
Diskussioner om planskild korsning väg/järnväg i Torpsbruk har 
återupptagits. Staket mot järnvägen har under året satts upp i 
samhället.  
Planering pågår för ombyggnad av väg 25 mellan Alvesta och Växjö. 
Projektet beräknas kunna påbörjas 2007.  
I samband med planerad ombyggnad av väg 23 förs dialog med 
Vägverket om utbyggnad av cykelväg i Grimslöv.  
Detaljplan för norra infarten till Alvesta är klar.  
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Mål Resultat 
Fortsatt arbete för att stärka 
förutsättningarna för tillväxt i 
kommunens och regionens näringsliv 
samt utveckla en stark region i 
Sydsverige. 

Målet är delvis nått.  
Utbyggnad av cykelleder och utveckling av upplevelseturism pågår. 
Ny turistbroschyr. 
Beslutad samordning av rehabiliteringsåtgärder (Finsam), startar i 
januari 2007. 
Näringslivsklimatet kan avläsas via statistik för arbetslösheten och 
den är i kommunen glädjande fortsatt låg. Total arbetslöshet var 3,3 
% i dec 2006, varav 1,9 % öppet arbetslösa och 1,4 % i program. 
Motsvarande för riket var totalt 5,6 %, varav 3,5 % öppet arbetslösa 
och 2,1 % i program.  
 

Utifrån givna ekonomiska ramar 
planera och verka för en fortlöpande 
utveckling av den kommunala 
verksamheten som samtidigt ger en 
långsiktig hållbarhet. 
 

 Aktiviteter pågår enligt plan och målet är därmed uppnått. 
Förslag till utvecklingsplan för mål/budgetarbetet tagits fram. Målet är 
främst att förtydliga och förenkla helhet och samordning i planerings-
arbetet och att vara ett tydligt underlag till utbildning för den nya 
mandatperioden. Kommunfullmäktige har fastlagt föreskrifter för 
delårsrapporter att gälla för nämnder, förvaltningar och bolag.  
En ny rutin och strategi har införts vid utbyte av PC, kopiatorer och 
skrivare. Operationell leasing nyttjas. Större upphandlingar under året 
är kommunförsäkring, kapitalförvaltning för pensionsändamål, 
miljösanering Elnaryd och rondering samt larmtryck. 
För närvarande är 52 procent av medarbetarna med i PS- 
självservice. 
Utvärdering av kommunens kvalitetsgarantier är genomförd. 
 

Utveckla Alvesta kommun som 
attraktiv arbetsgivare. 

Målet är delvis uppfyllt.  
Socialförvaltningen har blivit certifierad enligt IIP. Detta innebär bl a 
att verksamhetens mål och uppdrag är tydligt för medarbetarna. 
Diskussion har påbörjats om eventuellt införande av IIP som 
kvalitetssystem inom hela den kommunala verksamheten eller delar 
av den. 
Riktlinjer har arbetats fram för medarbetarsamtal, förmåner vid 
friskvård och särskild avtalspension. Samtliga medarbetare har 
erbjudits utbildning i medarbetarsamtal. 
Rutin har etablerats för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och 
brandskyddsuppgifter. Nytt centralt pensionsavtal har införts. Arbetet 
med anpassning av arbetstider för att uppfylla de nya kraven i 
arbetstidslagen har pågått. I regionen har två nätverk funnits, ett för 
social verksamhet och ett för teknisk verksamhet. Arbetstiderna har 
förändrats så att medarbetare från och med 2007 har scheman som 
uppfyller arbetstidslagen.  

 Chefer har fått utbildning i arbetsrätt. 
 

Ta fram övergripande rutiner för 
arbetsmiljöarbetet, samt att fortsätta 
minska sjukfrånvaron med en dag för 
att om några år nå till 90- talsnivå (inte 
överstiga 21 dagar per anställd och 
år). 

Målet har inte nåtts.  
Antalet sjukdagar per anställd var vid årsskiftet 27,8 dagar (målvärde 
24 dagar år 2006), vilket är en ökning med två dagar jämfört med 
förra årsskiftet och 3,8 dagar mer än målet.  

 En djupanalys har genomförts av samtliga sjukskrivna vilket ger bra 
underlag för fortsatt prioritering inom arbetsmiljöområdet. Arbetet med 
att ta fram ett antal rutiner för arbetsmiljöarbetet pågår. Rutinen 
avseende fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskydd är klar.  
En rehabkonsult har projektanställts för att stödja cheferna i deras 
rehabiliteringsarbete med mål att förhindra långtidssjukskrivningar och 
för att återfå sjukskrivna i arbete.  
Friskvårdsarbetet har utvärderats under våren och resultatet blev att 
projektet med friskvårdskonsulent förlängdes med 3 år. 
En rökpolicy har antagits. 
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Framtid 
Ledning och styrning  
Kommunen klarade balanskravet 2006 men de 
ekonomiska marginalerna är små. Den nuvarande 
högkonjunkturen ger förutsättningar att skapa 
reserver till sämre tider. Det behövs fortsatta 
insatser för att effektivisera verksamheterna och i 
vissa fall minska ambitionsnivån och personal-
organisationen. Det igångsatta analysarbetet inom 
barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde avser 
såväl kort- som långsiktiga åtgärder för att få 
ekonomin i balans.  
 
Viktiga ledord är att se helheten och att hålla ihop 
och styra verksamheterna. Kommunen måste 
utveckla metoder att styra förväntningar och 
efterfrågan, såväl internt som gentemot brukarna. 
Kvalitetsgarantiernas utformning och funktion i det 
fortsatta kvalitetsarbetet ska klargöras. I slutet av 
2006 certifierades socialförvaltningen som IIP, och 
förvaltningens positiva erfarenheter måste tas till 
vara. Frågan om IIP är generellt lämplig som 
kvalitetsmetod för kommunens förvaltningar måste 
övervägas.  
 
Den under 2006 genomförda medborgarenkäten 
visar på flera förbättringsområden. Med 
utgångspunkt från enkätresultatet analyseras vilka 
åtgärder som kan vidtas för att göra Alvesta 
kommun mer effektiv som organisation och än mer 
attraktiv som ort att leva, bo och utvecklas i. 
Ambitionen är att mer kontinuerligt mäta 
medborgarnas uppfattning om kommunens 
funktioner och inriktning. Målet är självklart att 
genom utveckling och förbättringsåtgärder öka 
Alvesta kommuns attraktivitet. 
 
Budgeten är ett viktigt instrument för styrning av 
verksamhet och ekonomi. Innebörden av att 
ekonomin går före verksamheten vid målkonflikter 
måste ”hållas levande”. Nätverksprojektet Mål, 
Pengar och Helhet har gett kommunen många 
positiva erfarenheter och insikter. Ambitionen är att 
ytterligare förfina styrnings-, lednings- och 
planeringsinstrumenten i syfte att skapa 
kommunikation, förståelse och respekt för de 
enskilda verksamheterna och för helheten. Arbetet 
inkluderar koncernfrågor i vid bemärkelse och mera 
specifikt frågan att aktivera kommunens 
koncernbolag.  

 
Attraktivitet och tillväxt 
En stabil befolkningsutveckling är en viktig utveck-
lingsfråga – inte minst för den kommunala 
ekonomin. Välplanerade områden för bostäder och 
näringslivsverksamhet är av väsentlig betydelse för 
att skapa attraktivitet och tillväxt i kommunen. För 
detta behövs nya detaljplaner och investeringar i 
mark, gator och avlopp. De senaste årens negativa 
befolkningsutveckling vändes 2006 genom att 
antalet invånare ökade med 57 personer. Ett tydligt 
trendbrott har skett när det gäller småhus-
byggandet. Det avgörande är att kommunen kan 
svara upp till det ökande intresset att bygga småhus 
i Alvesta. Hos näringslivet finns ett starkt tryck att 
expandera och utveckla, vilket kommunen måste 
tillmötesgås på ett bra sätt. Ambitionen är att bygga 
upp en kommunal näringslivsfunktion i kombination 
med ökad satsning på marknadsföring, information 
och turism och med eventuell koppling till 
kommunens utvecklingsbolag.  
 
En prioriterad utvecklingsfråga för kommunen är 
fortsatta satsningar på person- och godstransporter 
på väg och järnväg och en förbättrad samordning 
mellan dessa transportvägar. En annan strategisk 
uppgift är den fortsatta upprustningen av Alvesta 
centrum, med nybyggnation i kvarteret Riksdags-
mannen, ombyggnad av Centralgatan samt om- och 
tillbyggnad av järnvägsstationen till ett modernt 
resecentrum 
 
Samverkan med andra kommuner 
Att samverka skapar på många sätt mervärde både 
i vardagsfrågor och i den långsiktiga utvecklingen. 
Exempel på områden där kommunen idag 
samverkar med andra kommuner är inköp, vatten-
försörjning, räddningstjänst, avfall och spets-
kompetens inom miljöområdet.  
En fortsatt satsning på samverkan med framför allt 
Växjö kommun är viktig.  
 
Medarbetarna särskilt prioriterade 
Ett mycket viktigt uppdrag är att medverka till olika 
förebyggande insatser med målet att få ännu 
friskare och mer engagerad personal. Intern 
kvalitetsutveckling, till exempel genom att utvidga 
IIP.  
En väl fungerande dialog mellan chef och 
medarbetare är grunden för verksamhetens 
utveckling och medarbetarnas välbefinnande.  
Under 2007 ska en medarbetarenkät göras.  
Kommunens satsningar på personalen i det så 
kallade 2-miljonspaketet fortsätter, liksom sats-
ningen på chefsutveckling. 
 



 
Kommunstyrelsen – Tekniska förvaltningen 
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Ansvar och uppgifter 
• Fördelning av föreningsbidrag 
• Drift av kommunala idrottsanläggningar 
• Underhåll av motionsspår och friluftsbad 
• Produktion av renvatten 
• Rening av avloppsvatten 
• Avledande av dagvatten 
• Underhåll av gator, vägar, gång- och 

cykelvägar samt broar 
• Vinterväghållning 
• Gatubelysning 
• Vägmärken och trafikmålning 
• Administration av enskilda vägar 
• Trafikfrågor och trafiksäkerhetsarbete 
• Underhåll av parker, grönområden och 

lekplatser 
• Naturvård, torghandel, uthyrning av kolonilotter 
• Reparation, utbyggnad och förnyelse av 

anläggningar 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2006 2005 2004
Intäkter 57 015 54 620 47 930
Kostnader 93 877 89 255 70 650
Nettokostnader 36 862 34 635 22 720
Förändring % 6,4 52,4 8,1
Bruttokostn. kr/inv 5 010 4 775 3 745
Nettokostn. kr/inv 1 965 1 855 1 205
Investeringar 10 375 9 830 6 555
Från och med 2005 ingår idrotts- och fritidsanläggningar 
samt föreningsstöd i tekniska förvaltningens redovisning. 
 
Driftredovisning 
 

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 52 267 57 015 +4 748
Kostnader 88 197 93 877 -5 680
Netto 35 930 36 862 - 932
 
 
Sammanfattning av året 2006 
• Högre elpriser fördyrar förvaltningens 

verksamhet betydligt. 
• Omklädningsrum för handikappade i sim- och 

sporthallen klart. 
• Nytt tillstånd för Moheda och Vislanda 

avloppsreningsverk. 
• Värmepumpar installerade i Moheda och 

Vislanda avloppsreningsverk. 
• Ny tryckavloppsledning från pumpstation 

A-betong direkt till Vislanda avlopps-
reningsverk. 

• Va sanerat på Scheelegatan. 

• Renspolning med luft-vatten av vatten-
ledningarna i östra Alvesta. 

• Va och gata utbygda för de nya bostads-
områdena Novisvägen och Torpabacken. 

• Vinterväghållningen under januari-april var 
mycket omfattande. 

• ”Netto-rondellen” klar. 
• Ny gång- och cykelväg på Hjortsbergavägen. 
• Tillgängligheten för handikappade i centrala 

Alvesta, Moheda och Vislanda inventerad. 
• Allbotorgets ombyggnad och handikapp-

anpassning inledd. 
• 150 gatulampor utbytta från kvicksilver till 

högtrycksnatrium. 
• Flödesmodell Mörrumsån (Lekarydsån och 

Salen). 
 
 
Fritid 
I sim- och sporthallen färdigställdes strax efter nyår 
ett omklädningsrum för handikappade. Under året 
fräschades därefter gymmet upp och komplette-
rades med några nya redskap. För att spara energi 
har närvarostyrda fläktar och belysning installerats i 
bollhallen och i simhallens omklädningsrum. 

 

 
Renoverat gym i sim- och sporthallen 
 
 
Innan utomhusbadet i Vislanda öppnades utfördes 
som vanligt lagning av småhål och målning i den 
stora bassängen. Den fina sommaren medförde en 
bra säsong. Ett bekymmer var att, trots klorering 
hålla godkänd vattenkvalitet i den mindre 
bassängen, plasket.  
Simkunnigheten är bra i kommunen (årskurs 3: 92 
% och årskurs 5: 91 %), men skiljer en del mellan 
skolorna. 
Motionsspåret i Moheda återställdes under året. 
Den förstörda belysningen i Hjortsberga samt de 
nedlagda spåren i Spåningslanda och Kojtet har 



KS - Tekniska förvaltningen 
 

 

 33 
 

 

tagits bort. De två förstnämnda spåren är rensade 
och grusade. Arbetet med det nya spåret i 
Skolskogen i Vislanda, som ersättning till Kojtet, 
påbörjades i slutet av året. 
Hanaslövsbacken hade till följd av den långa och 
ihärdiga snövintern en bra säsong.  
 
Vatten och avlopp (VA) 
Anläggningsavgiften höjdes med i genomsnitt 14 tkr 
(inkl. moms). Avgiften, som är en engångskostnad 
för anslutning till va-nätet, hade varit oförändrad 
sedan 1992. 
Taxan för vatten och avlopp höjdes med 250 kr/år 
(inkl. moms) för den fasta delen (normalmätare för 
villa), medan den rörliga var oförändrad. Höjningen 
motiverades av ökat underhåll och inriktningen att 
öka avgiftsfinansieringen. Den förutspådda 
täckningsgraden om 98 procent uppnåddes. 
 
Dricksvatten 
Planering, upphandling m.m. av ett sam-
verkansprojekt för vattenförsörjning med Växjö 
kommun gällande Bergaåsen pågår (se även 
framtidsavsnittet). Vissa entreprenader har 
påbörjats, framför allt på Bergaåsen och Kvälleberg. 
Huleviks och Lidnäs vattenverk fräschades upp 
under året. 
Matning av reservkraft ordnades till Moheda 
vattenverk från det stationära reservkraftaggregatet 
på Moheda avloppsreningsverk. 
Kvaliteten på dricksvattnet har varit bra under 2006. 
Inga otjänliga vattenprover har rapporterats. 
 
Reningsverken 
I Moheda och Vislanda avloppsreningsverk har 
värmepumpar installerats, som utvinner energi ur 
det renade avloppsvattnet. Energibesparing har 
även gjorts genom att slamluftningen stängts av i 
Moheda och ersatts med omrörning. 
Ny utrustning har installerats i Alvesta, Moheda och 
Vislanda avloppsreningsverk för att förhindrar åter-
sugning av avloppsvattnet. 
Alvesta, Moheda och Vislanda avloppsreningsverk 
uppfyllde, med ett undantag, rikt- och gränsvärdena 
för utgående avloppsvatten med god marginal. I 
Alvesta underskreds det fastställda riktvärdet för 
nitrifikationens årsmedelvärde. En utredning under 
våren ledde till processförändringar, som återförde 
nitrifikationen till normala värden.  
Moheda och Vislanda avloppsreningsverk fick i 
december nya tillstånd enligt miljöbalken av 
länsstyrelsen. I samband med den nya tillstånds-
givningen skärptes utsläppsvärdena för båda 
verken. Verken klarar de nya ökade kraven normalt 
utan problem.  
Övriga avloppsreningsverk har inga fastställda 
värden för utgående avloppsvatten. Driften på 
dessa avloppsreningsverk har under året fungerat 
bra. 
 
VA-ledningar 
I framför allt Vislanda och Alvesta har va-ledningar 
lagts om, se avsnittet om investeringar. Totalt har 
14 serviser lagts om och 8 nya anlagts. På 

spillvattenledningar har 4 backventiler installerats på 
nödutlopp och 1 backventil för en fastighet.  
Under sommaren renspolades vattenledningsnätet i 
östra Alvesta med vatten-luft. Detta var den första 
av tre etapper.  Avsikten är att ledningsnätet skall 
vara renspolat när Bergaåsen tas i bruk. 
 
Gator och vägar 
Den förra vintern blev lång, snön låg i cirka 3 
månader. Hösten var mycket mild med få insatser 
av snöröjning och halkbekämpning. Vinterväghåll-
ningen (snöröjning, halkbekämpning och sand-
upptagning) har under året totalt varit betydligt mer 
omfattande än normalt.  
 

 
Förvaltningen röjer snö i Alvesta 

 
Delar av följande gator i Alvesta har belagts med ny 
ytbeläggning: Lekarydsvägen, Växjövägen, Svar-
varegatan, Forsdalavägen, Fabriksgatan, Lillsjö-
gatan och Hjortsbergavägen, totalt 24 800 m2. 
Utmed 400 m av Hjortsbergavägen har på vardera 
sidan anlagts ny gångväg respektive gång- och 
cykelväg. Vidare har 5 000 m2 lappning utförts av 
diverse gator. Asfalteringar efter grävningar för va, 
fjärrvärme, el, tele, bredband m.m. har utförts med 
17 000 m2. 
 
Trafiksäkerhetsåtgärder m.m. 
Under sommaren utfördes en inventering av till-
gängligheten ur handikappsynpunkt på de offentliga 
platserna i centrala Alvesta, Moheda och Vislanda. 
Rondellen omedelbart väster om Järnvägsbron i 
Alvesta gjordes helt klar under våren. Därmed är 
samtliga övergångsställen på de fyra tillfartsvägarna 
till rondellen säkrade. 
För att stärka förbindelsen mellan Virdavallen och 
centrum i Alvesta har en gång- och cykelväg byggts 
längs Hjortsbergavägen mellan Allbogatan och Tors 
väg. 
 
Parker 
Förnyelsen och handikappanpassningen av 
Allbotorget inleddes under året, se avsnittet om 
investeringar.  
Den framtida utformningen av Hagaparken och 
Virdaskogen håller på att utredas efter stormen 
Gudrun och granbarkborrarnas härjningar. 
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Övrigt 
En flödesmodell håller på att byggas upp för 
Mörrumsån ned till Huseby. Arbetet görs i 
samarbete med Växjö kommun. När kalibrerings-
arbetet för Alvestas del – Lekarydsån och Salen – 
slutförts kan vattenståndet vid olika flöden beräknas 

(översvämningsområden) liksom effekterna av olika 
åtgärder i vattensystemet. I nästa etapp skall under 
år 2008 modellen integreras med Växjös modell och 
ett system för flödesvarning skapas. 
 

 
 
 
Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 
Renovering av belysning, motionsspår 
och parker efter stormen Gudrun 

Målet är uppfyllt. Arbetet med det nya motionsspåret i Skolskogen i 
Vislanda är påbörjat. 
 

Upprätthålla besökssiffror och belägg-
ning på de kommunala idrottsanlägg-
ningarna 

Målet är endast delvis uppnått. Ökade antal i lagidrotterna med fler 
aktiva flickor och i Hanaslöv p.g.a. en lång och snörik vinter. I övrigt är 
siffrorna vikande 
.  

Ökad tillgänglighet enligt handikapp 
politiska programmet 

Målet är uppfyllt. Ett omklädningsrum för handikappade i Sim- och 
sporthallen är färdigställt. 
 

Förnyelse av va-ledningssystemet 
utförs i sådan omfattning att 
kapitalförstöringar undviks och 
säkerheten i ledningsnätet ökar 

Målet har överträffats. Målet var omläggning/renovering av 800 m 
spillvattenledning och 300 m vattenledning samt nyanläggning av 
300 m dagvattenledning. Utförda åtgärder på va-ledningsnätet, se 
avsnitt om investeringar. 
 

Göra övergångsställen för fotgängare 
säkrare 

Målet 2 övergångsställen har uppnåtts. I och med att rondellen väster 
om Järnvägsbron i Alvesta färdigställdes under året, säkrades 3 
övergångsställen. 
 

Renspolning av vattenledningsnätet 
med luft och vatten för upprätthålla 
vattenkvaliteten påbörjas 

Målet 25 km uppfylldes nästan. Under året renspolades vatten-
ledningarna i öster Alvesta. Lämplig etappgräns och ekonomin 
begränsade renspolningen till 20,5 km.  
 

Ny vattentäkt anläggs och tas i bruk i 
Lönashult p.g.a. dålig kvalitet på 
råvatten 

Målet inte uppfyllt. Vattenbeskaffenheten i den senaste, med stor 
möda, prospekterade brunnen, visade sig i slutet av året efter 
långtidsprovpumpning inte hålla måttet. 
 

Anpassning av gatubelysning i 
kommunen för att minska effekt-
förbrukningen och kostnader 

Målet 5 MWh/år energibesparing uppnåddes. Besparingen under året 
blev 45 MWh/år. Förnyad ansökan om KLIMP-medel har gjorts. 
 

Underhållsbeläggning av gator 
(asfaltering) 

Målet 20 000 m2 uppnåddes, toppningen var 24 800 m2.  

 
 
 
 
Ekonomi 
Tekniska förvaltningens ekonomiska resultat har 
påverkats negativt av två faktorer. Den förra vintern 
blev lång, snön låg i cirka 3 månader. Vinter-
väghållningen (snöröjning, halkbekämpning och 
sandupptagning) blev därmed betydligt dyrare än 
budgeterat. Detta trots att innevarande vinter i stort 
sett lyst med sin frånvaro före nyår.  

 
El- och oljepriserna har stigit drastiskt det senaste 
året. Förvaltningen är stor förbrukare av el till va-
verken, gatubelysningen och fritidsanläggningen, 
förbrukningen är 8 000 MWh/år. Avtalet för elenergi 
gick ut vid halvårskiftet. Den nya prisnivån innebär 
en ökad kostnad för andra halvåret på 0,8 Mkr och 
dubbelt upp kommande år. 
Full kostnadstäckning för va hade uppnåtts under 
2006, om inte energipriserna stigit så mycket. 
Den totala avvikelsen mot budget var -930 tkr. 
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Föreningsstöd 
 

 2006 2005 2004
Föreningsstöd tkr 2 988 2 644 2 858
Antal föreningar 85 83 106
Antal aktiviteter  
7-20 år 136 227 135 558 127 916

Inv.bidrag tkr 233 194 140
 
Lokalbokning 
 

 2006 2005 2004
Antal bokningar 4 541 2 961 2 778
Egna lokaler tkr 885 885 771
Skolans lokaler tkr 257 205 176
 
Kommunala idrottsanläggningar 
 

 2006 2005 2004
Hanaslöv   
Nettokostnad, tkr 637 688 --
Intäkter, tkr 456 276 --
Antal besökare 8 311 7 800 --
Antal öppetdagar 46 28 --
Virdavallen   
Nettokostnad, tkr 3 065 2 804 --
Ishallen   
Intäkter, tkr 340 341 --
Antal nyttjare och 
publik1 49 000 52 000 52 000

Virdavallen   
Intäkter, tkr 298 319 --
Antal nyttjare och 
publik1 86 000 31 000 31 000

Tennishallen   
Intäkter, tkr 12 19 --
Sim- och 
sporthallen   

Nettokostnad, tkr 2 660 2 366 --
Sporthallen   
Intäkter, tkr 923 903 --
Antal nyttjare2 142 000 80 000 --
Simhallen   
Intäkter, tkr3 820 769 --
Antal bad totalt 36 550 37 589 42 312
Bowlinghallen   
Intäkter, tkr 372 382 --
Antal spelare 10 680 10 900 11 785
Vislandabadet   
Nettokostnad, tkr 209 303 --
Intäkter, tkr 181 180 --
Antal bad totalt 8 612 8 729 9 597
Antal öppetdagar 77 70 73
1Uppskattning. 
2År 2005 underskattat antal, mäts numera. 
3Inkl. netto kioskverksamhet. 

 
Driftstörningar vatten- och avloppsledningar 
 

 2006 2005 2004
Huvudledning 17 11 16
Servisledning 8 8 6
Ventiler, 
brandposter 10 2 1

Avloppsstopp1 3 2 5
1Troligen underskattat antal. 
 
Ledningslängder 
 

(km)   2006 
Vatten   183
Spillvatten   171
Dagvatten   107
Va-serviser   4 291
 
Gata (kommunägd) 
 

 2006 2005 2004
Vinterväghålln, 
kr/m2 2,39 2,08 1,96

Beläggningsund, 
kr/m2 2,94 0,90 0,99

Belysning, 
kr/ljuspunkt 686 646 568

Gatuyta (inkl gc-vägar) (2006) 1 061 500 m2 
Belysning (lampor) (2006): 5 865 st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novisvägen: ett nytt bostadsområde i östra Alvesta tar 
form. 
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Investeringar 
Investeringarna under året uppgick till 10,4 mkr. I 
sim- och sporthallen färdigställdes under året två 
arbetsrum för fritidskontoret samt ett omklädnings-
rum för handikappade. Gymmet genomgick en 
välbehövlig uppsnyggning och kompletterades med 
några nya redskap. 
För Virdavallen genomfördes under hösten en 
förstudie av en tänkbar utbyggnad av ytterligare 
omklädningsrum. Studien var första delen i arbetet 
med en investeringsplan för Virdavallen. Installa-
tionen av en hetgasväxlare på ishallens isaggre-
gatet påbörjades. 
Arbetet med det nya motionspåret i Skolskogen i 
Vislanda påbörjades under året. 
I Moheda och Vislanda avloppsreningsverk har 
värmepumpar installerats, som utvinner energi ur 
det renade avloppsvattnet. Åtgärden spar miljön och 
minskar kostnaderna för uppvärmning. 
 
Arbetet med utbyte av centrifug och polymer-
anläggning i Vislanda avloppsreningsverk inleddes 
under året. 
Kompletteringen av Torne avloppsreningsverk med 
reservkraft påbörjades under hösten. 
Omläggning och förstärkningar av va-ledningar har 
utförts i Alvesta på Tingsgatan/kv Smedsgård, 
Scheelegatan, Lunnagårdsvägen och kv Örnen 
samt i Vislanda på östra Esplanaden. Lednings-
omläggning har även utförts, för att ge fastigheter 
regelrätta serviser, i Torpsbruk och Kojtet. Ny 
tryckavloppsledning har anlagts för avlopps-
pumpstation A-betong direkt mot Vislanda 
avloppsreningsverk. Förberedelsearbeten har gjorts 
för att lägga om en dagvattenledning i Påvelsgård 
och va-ledningar Droskvägen. Utredning avseende 
spillvattenledning Torpsbruk-Moheda och i Hjorts-
berga (Almvägen-avloppspumpstationen) har 
genomförts, men planerad relining har ännu inte 
utförts. Totalt har 580 m spillavlopp-, 1 440 m 
tryckavlopp-, 480 m dagvatten- och 510 m vatten-
ledningar lagts om. 
 
Nyanläggning av gata och va-ledningar har utförts 
för de nya bostadsområdena på Novisvägen och 
Torpabacken. Totalt har 600 m spillavlopp-, 140 m 
tryckavlopp-, 630 m dagvatten- och 800 m 
vattenledningar samt 680 m gata anlagts. 
Två nya avloppspumpstationer av vanlig storlek har 
tillkommit i Alvesta: Scheelegatan och Torpabacken. 
Till det kommer en s.k. villapumpstation i Torpsbruk 
(Furuvägen). 
Handlaren i Grimslöv byggde om sin bensinstation, 
varefter parkeringen framför affären slutligt kunde 
göras iordning. Därmed är försköningen av Grimslöv 
centrum avklarad.  
Rondellen omedelbart väster om Järnvägsbron i 
Alvesta slutfördes efter vintern med asfaltering, 
trafikmålning samt planteringar.  
För att stärka förbindelsen mellan Virdavallen och 
centrum i Alvesta har en gång- och cykelväg byggts 
längs Hjortsbergavägens norra sida mellan 

Allbogatan och Tors väg. På motsatta sida har 
trottoaren renoverats. 
Ombyggnaden av Gröna gatan i Vislanda framför 
skolan har projekterats. Till följd av synpunkter från 
länstrafiken har genomförandet blivit fördröjt. 
Arbetet med att handikappanpassa och snygga upp 
Allbotorget inleddes med första etappen mitt för 
Folkets hus. Under 2007 skall arbetet med resten av 
torget slutföras. Bland annat skall björkarna ersättas 
med oxlar. 
Genom att byta ut gatubelysning med 
kvicksilverlampor till högttrycksnatrium sparas 
energi och kostnader. Under året har 150 lampor 
byts och ytterligare 143 lampbyten beställts, men 
ännu inte utförts av nätoperatören. 
 
 
Framtid 
Flera av kommunens och de föreningsägda 
fritidanläggningarna har ett eftersatt underhåll, som 
behöver förbättras. Arbetet med att inventera 
behoven och prioritera åtgärder har inletts för 
Virdavallen i samråd med de föreningar som är 
verksamma där. 
Föreningen ”Grimslöv mitt i fågelriket” anlägger en 
ny badplats i Åsnen vid Sjöby. Toalettbyggnaden är 
i stort sett klar, därefter återstår att göra ordning 
parkeringen. Denna badplats kommer att ersätta 
den allmänna badplatsen i Salstorp (Salen). 
Planering, upphandling m.m. av sam-
verkansprojektet för vattenförsörjningen mellan 
Alvesta och Växjö kommun (Bergaås-projektet) 
pågår. Vissa entreprenader har startat, framför allt 
på Bergaåsen och Kvälleberg. Projektet skall 
säkerställa vattenkvaliten i Alvesta, Blädinge, 
Lekaryd och Hjortsberga på lång sikt. Den 
planerade driftsstarten har förskjutits ytterligare 
något till slutet av 2008. 
Förnyelsen av va-ledningssystemet måste fortsätta 
att prioriteras. Arbetet bedrivs enligt en va-strategi 
för ledningsnätet från 2005. Den kommer emellertid 
att behövas revideras kommande år. 
Flera av kommunens va-verk behöver upprustas 
och moderniseras. Moheda och Vislanda avlopps-
reningsverk har fått nya tillstånd för verksamheten 
av länsstyrelsen. I tillstånden förutsätts att slam-
plattor anläggs vid båda verken. 
Beläggningsunderhållet bör fortsätta att vara av 
sådan omfattning att ingen kapitalförstöring sker.  
Stormen Gudrun och granbarkborrarna har gått illa 
åt Virdaskogen och Hagaparken. Parkerna kommer 
att successivt förnyas enligt planer som togs fram 
under året. 
Att lösa generationsväxlingen inom förvaltningen är 
en viktig fråga. Detta gäller främst va-maskinister 
och andra kvalificerade yrkesarbetare. 
Ökat samarbete med Växjö och övriga kommunerna 
i länet i frågor som teknik, upphandling och 
utbildning för att ytterligare utveckla effektiviteten 
och verksamheten. 
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Vatten och avlopp (VA) 2006  
 
 
Va-driftkostnader, tkr 
 

 2006 2005 2004
Intäkter 26 348 25 470 24 716
Kostn. centr. adm.   
Arbetsledn. deb. 1 917 1 904 1 768
Avloppsreningsverk 9 171 8 145 8 262
Spillvattenledning 1 713 2 217 1 670
Dagvattenledning 862 565 547
Vattenverk 4 299 4 693 5 158
Vattenledningar 2 416 1 593 2 012
Kapitalkostnader 6 082 6 264 6 160
Övrigt1 471 868 1 463
Kostnad 26 931 26 249 27 040
Täckningsgrad % 98 97 91
1Kostnad för källaröversvämningar ingår med  
1 145 tkr 2004, 530 tkr 2005 och 107 tkr 2006. 
 
 
Resultaträkning, tkr 
 

Verksamhetens intäkter 26 350
Verksamhetens kostnader -20 800
Avskrivningar -3 570
Verksamhetens nettoresultat 1 980
  
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader -2 560
Årets resultat -580
 
 
Balansräkning, tkr 
 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 55 240
Ej avslutade investeringar 2006 210
Maskiner, inventarier, bilar 110
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 55 560
  
Fordringar (Va-deb, mot ARAB) 1 930
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 1 930
   
SUMMA TILLGÅNGAR 57 490
  
  
Eget kapital (ingående) 0
Årets resultat -580
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 55 560
Kortfristiga skulder 2 510
   
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 57 490
 
 

 
 
 
 
 
Investeringar 
Investeringarna under året uppgick till 6,3 mkr.  
 
 
Övrigt 
VA:s andel av förvaltningens centrala administration 
är 28 procent av kostnaderna. Kommunens 
internränta är 5 procent.  
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Ansvar och uppgifter 
• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Skolbarnomsorg 
• Obligatorisk särskola 
• Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
• Vuxenutbildning 
• Musikskola 
• Uppdragsutbildning 
• Fritidsgårdar 
 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2006 2005 2004
Intäkter 72 337 74 885 80 685
Kostnader 433 144 423 605 417 930
Nettokostnader 360 807 348 720 337 245
Förändring, % 3,5 3,4 1,8
Investeringar 3 818 4 680 3 157
Kostnad, kr/inv 23 100 22 670 22 155
Förändringen mellan 2005 och 2006 exkl. växling av sär-
skilt statsbidrag är 2,8 %. 
 
 
Driftredovisning  
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 63 568 72 337 8 769
Kostnader 426 828 433 144 - 6 316
Netto 363 260 360 807 2 453
 
 
Sammanfattning av året 2006 
• Två småskolor blir tre. 
• Förbättrade betygsresultat. 
• Förskolan växer – nya avdelningar. 
• Gymnasiet ökar – trendbrott? 
• Vuxenutbildningen växlar inriktning. 
• Särskolan omorganiseras. 
• Fritidsgården i nya lokaler. 
 
Två småskolor blir tre 
Antalet elever i grundskolan, F-9, har minskat under 
de senaste åren. Elevantalet minskade under 2006 
till 2 284 jämfört med 2005 då elevantalet var 2 383, 
vilket motsvarar en minskning på 4,2 procent. 
Minskningen fortsätter de kommande åren. Grund-
skoleorganisationen anpassas till det minskande 
elevantalet. Från och med läsårsstart 06-07 
minskade antalet tjänster på grundskolan med 14. 

 
Vislandaskolan har under flera år haft problem med 
för få lokaler för undervisning. Detta åtgärdades 
under året genom en utbyggnad, som tas i bruk i 
och med inledningen av vårterminen 2007. 
 
De små F-3-skolorna i söder har påverkats av 
starten av den fristående ”Byskolan Blenda”, som 
lokaliserats till Grimslöv. Nu finns i den södra 
kommundelen tre skolor med vardera mindre än 20 
elever. 
 
Förberedelseklasserna för asylsökande barn, som 
haft sin hemvist i paviljongen på gården utanför 
Allbo Lärcenter, flyttade under sommaren till 
Grönkullaskolan, där de nu ingår organisatoriskt. 
 

 
 
Förbättrade betygsresultat  
Eleverna i Alvesta kommun har ett lägre meritvärde 
än vad som är snittet i riket. Skillnaden har dock 
minskat betydligt under 2006, och betygen ligger nu 
nästan på samma nivå som i riket.  

Grundskola F-9 (Antal elever)
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I skolan lyckas flickorna bäst, både i riket som 
helhet och i kommunen. Flickorna har högst 
meritvärden alla skolår.  
 
Uppföljningen av betygen för elever med utländsk 
bakgrund visar på en variation mellan åren. Men för 
2006 har även denna grupp ett bra meritvärde och 
ligger betydligt över riksgenomsnittet för första 
gången. Det är här viktigt att analysera 
framgångsfaktorer i skolans undervisning, så att det 
goda resultatet kan bibehållas framöver. 
 

 
Andelen elever i Alvesta kommun som var behöriga 
till gymnasiet har legat under riksgenomsnittet i flera 
år. År 2006 har dock detta vänt och andelen som är 
behöriga till gymnasiet i Alvesta ligger nu betydligt 
över riksgenomsnittet. Det gäller för flickor och 
pojkar. Också eleverna med utländsk bakgrund har 
haft samma utveckling.  
 
En av anledningarna till det förbättrade resultatet 
kan vara det utvecklingsarbete som bedrivits kring 
betyg och bedömning, framförallt på Grönkulla-
skolan. Utvecklingsarbetet har innefattat ett tydlig-
görande av bedömningskriterier och drivits i nära 
samarbete med andra kommuner. Arbetet har vänt 
sig både till elever och personal i grundskolan och 
kommer att fortsätta i ett projekt, där alla skolor i 
kommunen deltar. 
 
Förskolan växer – nya avdelningar 
De relativt sett stora årskullarna barn födda 2002 
och 2004 har påverkat dimensioneringen av för-
skolan. 
 
Två nya förskoleavdelningar öppnades under året, 
avdelningen Räven på Tallens förskola, lokaliserad 
till f.d. Aringsgården i Alvesta, samt avdelningen 
Semlan på Kvarngården i Vislanda. 
 
Efterfrågan på förskoleplatser väntas ligga kvar på 
minst denna nivå de kommande åren. En ökad 
efterfrågan kan förutses särskilt i Alvesta, Grimslöv 
och i Slätthög, där en eventuell tillbyggnad 
diskuteras. 

 
Gymnasiet ökar – trendbrott? 
Alvesta gymnasium har 6 av 17 nationella program, 
dessutom det individuella programmet. Under 2000-
talet har antalet intagna elever till skolan per år legat 
kring drygt 100, men vid höststarten 2006 kunde 
cirka 150 räknas in. Eventuellt är det frågan om ett 
trendbrott.  

 
Normalt väljer cirka 30 procent av Alvestas 
avgående nior kommunens egna 6 nationella 
program samt till det individuella programmet. Av de 
övriga väljer 40 procent gymnasieprogram i andra 
kommuner och 30 procent i fristående skolor.  
 
Relativt stora årskullar finns för närvarande i 
gymnasieåldrarna, och antalet kommer att vara i 
stort sett detsamma fram till 2010, men en liten 
minskning kan skönjas. En drastisk elevtals-
minskning kommer efter 2010. Åren därefter är 
antalet blivande gymnasieelever 20-30 procent 
mindre än för närvarande. Konkurrensen om 
eleverna skärps, och antalet utbildningsmöjligheter 
på gymnasienivå ökar successivt.  
 
Vuxenutbildningen växlar inriktning 
Den traditionella kommunala vuxenutbildningen, i 
form av grundläggande och gymnasial utbildning, 
har minskat. Bakgrunden är lägre statsbidrag och 
en bättre arbetsmarknad. Andra delar av vuxen-
utbildningen har ökat under året, och detta har lett 
till en totalt sett högre volym av vuxenstuderande på 
Allbo Lärcenter under 2006  
 
Omvårdnadsutbildningen har ett jämnt tillflöde av 
studerande, och kvalificerade yrkesutbildningar 
inom logistik och försäljning och entreprenörskap 
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håller ställningarna liksom de olika 
förarutbildningarna. Den nystartade barnskötar-
utbildningen fick direkt ett starkt tryck, med fem 
sökande på varje tillgänglig plats. 
 
Allbo Lärcenter har blivit en allt viktigare aktör i 
arbetsmarknadsfrågor. Pilotprojektet ”Point of U”, 
som vänder sig till arbetslösa ungdomar i åldern 19-
25 år, har rönt stort intresse från kommuner i hela 
landet. Målet att 80 procent av deltagarna skulle gå 
vidare till studier eller arbete har nåtts med råge. 
Nytt för året 2006 var också Akademikerverkstan för 
personer med akademisk bakgrund, som inte har 
foten inne på arbetsmarknaden. Projektet, som har 
logistikinriktning, har lockat deltagare från Värnamo, 
Ljungby, Växjö och Alvesta.  
 
Under året har antalet elever på SFI (svenska för 
invandrare) ökat successivt och andelen elever som 
blir godkända ligger över riksgenomsnittet. 
 
Särskolan omorganiseras 
Under året har särvux blivit en del av den 
kommunala vuxenutbildningen. På samma sätt har 
gymnasiesärskolan organiserats som en del av 
Alvesta gymnasium. 
 
Grundssärskolan, som från hösten 2005 är förlagd 
till Grönkullaskolan, har fortsatt sin utveckling under 
2006. Efter en ganska tuff start med försenad 
ombyggnation och en hel del personalomställningar 
har arbetslaget nu börjat hitta bra former för sitt 
arbete. 19 barn arbetar i fyra olika grupperingar. I 
anslutning till skoldagen erbjuds korttidsvistelse/-
fritids i samma lokaler och med delvis samma 
personal som under skoldagen. 15 vuxna med olika 
erfarenheter och utbildningar arbetar med eleverna. 
 
Fritidsgården i nya lokaler 
Den första mars 2006 flyttade Alvesta fritidsgård till 
nya fräscha lokaler i f.d. Stenlyckeskolan. På 
fritidsgården träffas ungdomar, 13-18 år, för att 
exempelvis umgås, spela biljard, lyssna på musik 
eller prata med en vuxen. Varannan fredag ges 
livekonserter med unga musiker från Musik-
verksta´n. Samarbete mellan fritidsgårdarna, med 
ungdomsrådet och mellan skolorna har prioriterats 
under året. 
 
Fältassistenterna har fortsatt sitt samarbete med 
polisens ungdomsgrupp, ungdomsarbetare i kom-
munen, föreningar och ungdomsrådet. Samarbete 
med föräldrar har prioriterats. Detta har skett genom 
att närvara på samtliga föräldramöten i kommunen 
samt brev i form av tips till tonårsföräldrar. Fält-
arbete har bedrivits på vardags- och helgkvällar. 
 
 

 
Interiör från fritidsgården i Alvesta. 
 
Kvalitetsarbete 
Fördjupning istället för förändring 
Årets kvalitetsarbete har inriktats på att 
systematisera och effektivisera det som tidigare 
byggts upp. Utvecklingsarbetet har haft fokus på att 
fördjupa pågående arbete snarare än på att 
förändra. Det har allt oftare inneburit arbete i 
flerårsprojekt. Arbetslagens eget utvecklingsarbete 
har betonats och uppmärksammats i samband med 
gemensam fortbildning för lärargrupperna, som 
genomfördes under höstlovsveckan. 
 

Styrningen av kvalitetsarbetet 
För att bibehålla och om möjligt öka kvaliteten i 
verksamheten kommer följande åtgärder att vidtas: 
• Tydligare uppdrag för kvalitetsarbetet. 
• Ökad systematik i uppföljningen. 
• Bättre återkoppling till rektorsgruppen. 
• Ökad handledning och dialog med enheterna. 
 

Kvalitetsredovisning 
Enheterna beskriver varje läsår sitt utvecklings-
arbete i egna kvalitetsredovisningar. Alla kvalitets-
redovisningar nås via kommunens hemsida.  
 
Skolplanen angav målområdena värdegrunden och 
internationalisering som angelägna att arbeta med 
under 2006. I värdegrundsarbetet har enheterna 
upprättat så kallade likabehandlingsplaner, mot 
diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever. Internationalisering i förskola och 
skola visade sig vara ett eftersatt arbetsområde. 
Många temaveckor om olika länder, språk- och 
kulturaktiviteter samt internationella utblickar har 
förekommit. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Under år 2006 har uppföljning och utvärdering skett 
av följande områden: 
Enheternas likabehandlingsplaner har följts upp. 
Barn- och ungdomsnämndens centrala plan mot 
mobbning kommer att förändras. Förskolornas och 
skolornas arbete kring internationalisering har 
utvärderats och enheterna har beskrivit ett 
mångsidigt arbete som av många upplevts som 
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inspirerande och roligt. Detta arbete behöver 
utvecklas vidare. 
 
IT-mediagruppens arbete  
IT-Nätverket för förskolan har utvecklats för att öka 
IT-kunskapen hos personalen i förskolan. Ett IT- och 
medianätverk för grundskolans IT och media-
intresserade pedagoger upprättades. Den årliga 
multimediafestivalen, där elevproducerad film visas, 
genomfördes som vanligt under vårterminen.  
 
Läs- och skrivutveckling  
Nämnden har beslutat om en plan för att stödja 
elevers läs- och skrivutveckling (LoS-planen) 
Kommunövergripande läs- och skrivtester samt 
nationella prov från förskoleklass t.o.m. år 9 
genomfördes och sammanställdes. Kompetens-
utveckling för lärare i grundskolan har genomförts 
när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Ett material 
för noggrannare uppföljning av elevernas 
läsförmåga har utvecklats tillsammans med 
Älmhults kommun. 
 
 
Ekonomi 
Kostnadsfördelning (Andel) 

 
Nämndens totala kostnader på ca 433 mkr fördelas på 
följande kostnader: 
 

Andelar i % 2006 2005 2004
Personal 59 60 61
Andra kommuner 14 13 12
Lokaler 12 12 12
Köpta tjänster 8 8 9
Förbrukn. mtrl/livsm 4 4 4
Interna tjänster 1 1 1
Kapitalkostnader 1 1 1
 

 
Barn och ungdomsnämnden tilldelades en 
tilläggsbudget om 9,7 mkr av kommunfullmäktige i 
slutet av oktober månad. Av detta var 6,6 mkr riktat 
till grundskolan och 3,1 mkr till vuxenutbildningen. 
Tack vare tilläggsbudgeten redovisar nämnden en 
positiv avvikelse mot budget på 2,4 mkr. Utan 
tilläggsbudget hade avvikelsen varit negativ (- 7,3 
mkr).  
 
Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnadsutvecklingen var 3,5 procent och 
exklusive växling av riktat statsbidrag för personal-
förstärkning inom grundskolan och skolbarnomsorg 
(”Wärnerssonpengar”) 2,8 procent. Statsbidraget 
har istället tillförts det generella statsbidraget och 
nämnden har istället kompenseras för sitt 
intäktsbortfall på 2,2 mkr. Regleringen är bara 
budgetteknisk och innebär inte att nämnden fått 
ökade resurser. Lönekostnaden har totalt minskat 
med 5,0 mkr i realt värde jämfört med 2005. 
 
Grundskolan 
Grundskolan och skolbarnomsorg redovisar en 
positiv avvikelse på 2,4 mkr. Antalet elever i grund-
skolan fortsätter att minska och en neddragning av 
personalstyrkan har därför varit nödvändig för att 
klara det sparkrav som elevtalsminskningen medför 
(3,6 mkr). 
 
Inför höstterminens start minskades grundskolans 
organisation med 14 tjänster och lärartätheten per 
100 elever har under både vår- och höstterminen 
kunnat hållas konstant på 7,7. Genom att 
grundskolan beviljades en riktad tilläggsbudget 
kunde lärartätheten upprätthållas inom tilldelad eko-
nomisk ram. Tilläggsbudgeten bidrog också till att 
en buffert för oförutsedda kostnader på 1 mkr inte 
behövde utnyttjats. 
 
Inför 2006 gjordes en ny upphandling av 
skolskjutsarna i kommunen. Det nya avtalet gällde 
från 1 juli och en väsentligt ökad kostnad befarades. 
Nämnden ökade därför budgetramen för skol-
skjutsarna. Länstrafiken har dock under hösten 
kunnat genomföra en billigare lösning i den södra 
kommundelen än tidigare. Kostnaderna för skol-
skjutsar inom grundskolan blev därmed 1,5 mkr 
lägre än budgeterat. 
 
I och med att friskolan ”Byskolan Blenda” startade 
sin verksamhet inför Ht 2006 har antalet elever i 
annan kommun eller friskola ökat med 14 elever 
från vårterminen till höstterminen. Etableringen har 
inneburit 0,9 mkr i ökade kostnader. Detta då man 
inte kunnat minska den övriga organisationen 
samtidigt som nämnden lämnat bidrag till Blenda för 
de elever som är inskrivna där. 
 
Gymnasiet 
Den egna gymnasieskolan redovisar en negativ 
avvikelse på 0,3 mkr. Främst beror avvikelsen på 
ökade driftskostnader inom fordonsprogrammet 
samt ökade personalkostnader för att från 

Grundskola/skolBO Gymnasiet
Förskola Särskola
Vuxenutbildning Centr kostn
Fritidsgårdar Musikskola
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höstterminen kunna bereda plats för det ökade 
antalet elever på de nationella programmen. Fler 
elever på det individuella programmet har också 
bidragit till ökade kostnader. Den egna gymnasie-
skolan har delvis kompenserats med ökade intäkter 
från andra kommuner för sålda utbildningsplatser. 
 
Antalet elever som går i annan kommuns gymnasie-
skola eller i friskola ökade endast marginellt under 
året och klarar därmed budgeterad nivå. En ökad 
insats på marknadsföring av Alvesta gymnasium 
bland kommunens egna elever samt ett tydlig-
görande av lokalt avtal över vilka program som är 
valbara med Växjö kommun har bidragit till detta. 
 
Utfallet för skolskjutsar inom gymnasiets verk-
samhetsområde avviker negativt från budget med 
0,3 mkr då man varit tvungen att köpa fler skolkort 
än budgeterat. 
 
Nämnden har bestridit fakturor från Växjö Fria 
gymnasium kring ersättning för specialutformade 
program. Växjö Fria Gymnasium kräver nämnden 
på 3,6 mkr för merkostnader som de anser sig ha 
för dessa program. Samtliga kommuner i länet 
nekar betala dessa fakturor. Nämnden avvaktar 
Växjö kommuns process i ärendet innan nytt beslut 
tas. Växjö kommun har ansökt om prövningstillstånd 
i regeringsrätten. Nämnden har ej reserverat medel 
för detta. 
 
Förskolan 
Förskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget 
med 0,3 mkr. Anledningen är höjda barnomsorgs-
avgifter och statsbidrag. Barnantalen i förskolan 
fortsätter att öka och under året öppnades två nya 
avdelningar för att öka kapaciteten. Volymökningen 
har genomförts inom budgeterad ram. 
 
Särskolan 
Särskolan inklusive korttidsboendet redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på 0,8 mkr. Orsakerna 
är att allt fler träningsskoleelever går i Alvesta 
kommun samt att en buffert för nya LSS-beslut inte 
behövts utnyttjats fullt ut. 
 
Vuxenutbildningen 
I och med den beviljade tilläggsbudgeten på 3,1 mkr 
redovisar vuxenutbildningen en positiv avvikelse på 
0,6 mkr. Avvikelsen beror till stor del på ändrad 
redovisningsprincip för ersättning för SFI-
undervisningen och är av engångskaraktär. Tidigare 
år har ersättningen släpat efter en termin, men detta 
korrigerades under 2006. Nämnden har därför fått 
ersättning för tre terminer istället för två, vilket inne-
burit ökade intäkter på 0,5 mkr.  
 
Vuxenutbildningen ålades en besparing då riktade 
statsbidrag till den grundläggande vuxenutbild-
ningen minskades efter beslut från Skolverket. 
Beslutet kom i början av innevarande år. Detta, i 
kombination med att hyra betalades under året för 
AllboLärcenters gamla lokaler, medförde att det var 
nödvändigt att minska antalet personal för att kunna 

bedriva verksamheten inom budgetramen. Minsk-
ningen från och med höstterminen var 5 tjänster. 
 
Centrala kostnader 
För gemensam verksamhet redovisas en negativ 
avvikelse mot budget på 0,8 mkr, vilket främst beror 
på att semesterlöneskulden ökat mer än budgeterat, 
1,4 mkr mot budgeterat 0,7 mkr. 
 
 
Framtiden 
Viktiga framtidsfrågor som kommer att prägla 
kommande års arbete är framförallt följande: 
 
• Förskolans ökade barnantal. 
• Grundskolans organisation och minskade 

elevtal. 
• Gymnasieutbildningens utformning. 
• Analysgruppernas arbete. 
 

 
Tallens förskola. 
 
Antalet barn i förskolan fortsätter att öka de 
närmaste åren och trycket på kommunens förskolor 
kommer också framöver att vara stort. Att kunna öka 
kapaciteten i förskolan och samtidigt bibehålla de 
kvalitetskrav som finns blir centrala frågor de 
närmaste åren. 
 
Färre elever i grundskolan innebär att skolans 
resurser måste utnyttjas bättre för att klara 
uppdraget inom de ekonomiska ramarna. Grund-
skolans organisation måste ses över både personal-
mässigt och lokalmässigt. 
 
Den planerade gymnasiereformen, som skulle träda 
i kraft 2007, stoppades av den nya regeringen, vilket 
medför att en förändring av gymnasieutbildningen 
skjuts på framtiden. 
 
Samtliga dessa områden genomlyses av analys-
grupper i det arbete som inletts under året för att 
utreda möjligheter till att effektivisera organisa-
tionen. 
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Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 

Anpassa organisationen efter mins-
kade/ökade elevtal, vilket kan inne-
bära: förflyttning av elever, samman-
slagning av grupper, nedlägg-
ning/tillskapande av lokaler. 

Målet delvis uppnått 
Inom förskolan har två nya avdelningar startats för att kunna öka 
kapaciteten och möta den ökade tillströmningen av barn i kommunens 
förskolor. 
 
Grundskolans organisation har fortsatt att minska i omfattning för att 
anpassas till de vikande elevtalen. Fr.o.m. höstterminen minskades 
personalen i grundskolan med 14 heltidstjänster. 
 
Ett arbete med analysgrupper har inletts för att se över vilka 
möjligheter till strukturella förändringar som finns för anpassa och 
effektivisera organisationen. 
 

Utveckla arbetsformer som resurs- 
och tidsmässigt prioriterar barn med 
behov av särskilt stöd. Pedagog-
centralen samordnar och höjer den 
pedagogiska kompetensen. Fortsatt 
samarbete med socialförvaltningen i 
syfte att förebygga drogmissbruk, 
kriminalitet och främlingsfientlighet. 

Målet är inte ett uppnåendemål utan ett mål som avser processer. 
Pedagogcentralen har genomfört riktade insatser för att handleda 
nyblivna lärare i läsinlärningen. Talsynteser finns på alla datorer i 
skolan som ett stöd i läsinlärningen. 
 
Fältassistentprojektet har fortsatt under året som ett samarbete 
mellan socialförvaltningen och polisens ungdomsgrupp. 
Fältassistenternas arbete har varit uppskattat av ungdomar och 
föräldrar och bidragit till att öka medvetenheten om ungdomars 
situation i dagens samhälle. 
 

Undervisningen i modersmål och 
svenska som andra språk utvecklas i 
syfte att underlätta för eleverna med 
annat modersmål än svenska att nå 
målen för skolan och integreras i 
svenska samhället. Utvecklingsarbetet 
ska omfatta såväl förskola som grund-
skola och gymnasieskola. 
 

Målet är delvis uppnått.  
Modersmålslärarna har påbörjat ett samarbete med arbetslagen på 
grundskolarna. Undervisningen förläggs under skoldagen. Studie-
handledning för dessa elever har utvecklats. Betygsnivån har höjts för 
elever med utländsk bakgrund. 

Undervisningen ska präglas av stor 
flexibilitet med utgångspunkt i den 
enskilde eleven. Några viktiga åtgärder 
är: ökad kompetens avseende läsin-
lärning, att IT/media aktivt används 
som hjälpmedel i lärandet och att en 
dialog förs med lärarutbildningen vid 
Växjö universitet för ömsesidig ut-
veckling. 

Målet delvis uppnått.  
Ett skriv- och läsprojekt där datorn används i förskola och 
förskoleklasser har genomförts.  
 
Skolbio erbjöd skolbiofilmer att användas i undervisningssysyfte. Ett 
filmprojekt där inbjudna filmpedagoger, i seminarieform, berättade om 
hur man kan använda film i undervisningssammanhang genomfördes. 
 
Under året har en ny organisation för studenternas verksamhets-
förlagda utbildning (VFU) sjösatts.  Alvesta har fem partnerområden 
för VFU, där arbetet med att placera studenter numera delvis ligger 
närmare enheterna. 
 

Kvalitetsredovisningen ska användas 
som ett led i det egna lokala utveck-
lingsarbetet. 

Målet uppnått.  
Pågående utvecklingsarbete dokumenteras i kvalitetsredovisningen, 
som används som underlag i en lärande process för personalen. 
 

Utvecklings- och arbetsmiljöfrågor 
hanteras i partsammansatta arbets-
grupper både på enhets- och förvalt-
ningsnivå. 

Målet ej uppnått. 
 
Skolutvecklingsavtalet med lärarorganisationerna har sagts upp. En 
ny arbetsmetodik för dessa frågor håller på att arbetas fram. 
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

 

Förskoleverksamhet 2006 2005 2004
Förskola 1-5 år  
Inskrivna barn 778 728 676
Bruttokostnad/barn inkl. lokal administration, kr/år 90 499 88 759 80 401
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 64 912 64 510 60 217
  
Tillsynstimmar/vecka 25 997 23 819 22 596
Bruttokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 52,08 52,57 46,26
Nettokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 37,36 40,47 41,91
  
Familjedaghem 1-12 år  
Inskrivna barn 76 77 72
Bruttokostnad/barn inkl. lokal administration, kr/år 79 444 72 343 81 309
Nettokostnad/barn inkl. lokal administration, kr/år 69 055 63 124 61 567
  
Tillsynstimmar/vecka 2 406 2 473 2 354
Bruttkostnad/tillsynstimme inkl. lokal administration 48,26 45,19 47,83
Nettokostnad/tillsynstimme inkl. lokal administration 41,95 33,10 36,21
  
Alternativ barnomsorg  
Inskrivna barn 42 43 47
Bruttokostnad/barn, kr/år 78 143 77 302 65 575
  

Skolbarnomsorg 2006 2005 2004
Inskrivna barn 591 586 623
Bruttokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 31 078 32 326 31 144
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 26 947 29 150 28 378
  

Musikskolan 2006 2005 2004
Antal elever i musikskola 350 355 360
Bruttokostnad/elev i musikskola, kr/år 8 383 7 980 7 556
Nettokostnad/elev i musikskola, kr/år 6 134 5 977 5 458
  

Grundskola exkl SIV 2006 2005 2004
Antal elever 1-9 2 102 2 202 2 295
Antal elever i Förskoleklass 182 181 187
Bruttokostnad/elev i förskoleklass*, kr/år 22 044 21 171 20 232
Bruttokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 63 749 65 146 61 700
Nettokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 59 790 58 836 54 886
Skolmåltidskostnad/elev, kr/år 4 371 5 076 4 755
Läromedelskostnad/elev, kr/år 2 636 2 702 2 457
Lokalkostnad/elev, kr/år 12 502 12 498 11 631
Lärarkostnad/elev***, kr/år 32 853 34 204 33 089
Antal lärare/100 elever 7,7 8,0 7,7
Antal elever i annan kommun eller friskola 74 65 52
Kostnad per elev, kr/år 77 027 85 677 80 817
*) endast personalkostnad. 
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Gymnasieskola 2006 2005 2004
Antal elever i egen utbildning 427 408 426
 - varav antal elever från annan kommun 137 125 123
Bruttokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 94 944 93 994 93 491
Nettokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 57 705 56 996 55 694
Lokalkostnad/elev, kr/år 20 719 20 694 20 332
Lärarkostnad/elev, kr/år 43 986 43 475 42 324
Läromedelskostnad/elev, kr/år 5 899 7 140 5 748
Antal elever i annan kommun/friskola 549 545 519
- varav antal elever i friskola 185 180 160
Kostnad/ elev i annan kommun/friskola, kr/år 93 543 91 987 89 980
 - varav kostnad/elev i friskola, kr/år 103 195 99 500 104 901
Antal elever på det individuella programmet* 59 50 40
Behöriga till högskolestudier, % 94 90 87
Elever med inackorderingsbidrag 24 25 31
Antal elever vuxenutbildning  268 308 487
Antal elever svenska för invandrare (SFI) 80 34 29
*/avser läsår 
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Ansvar och uppgifter 
Socialnämndens ansvar är att fullgöra kommunens 
uppgifter inom socialtjänsten och vad som i social-
tjänstlagen (SoL) anges om socialnämnd. Nämnden 
ansvarar också för verksamhet enligt Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
personer 20 år och äldre, Lagen om särskilda 
bestämmelser för unga (LVU), samt Lagen om vård 
för missbrukare i vissa fall (LVM), kommunal hälso- 
och sjukvård, konsumentrådgivning, skuldsanering, 
tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
samt för medverkan i samhällsplaneringen. 
 Uppgiften är att ansvara för individuellt inriktade 
insatser för barn, unga, familjer, missbrukare, 
funktionshindrade och äldre. 
 Socialförvaltningen är organiserad i en enhet för 
individ- och familjer och en enhet för äldre och 
funktionshindrade. 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2006 2005 2004
Intäkter 82 966 72 955 70 645
Kostnader 352 911 335 610 349 640
Nettokostnader 269 945 262 655 278 995
Förändring, % 2,7 -5,8 8,0
Bruttoinvest 2 138 1 846 1 854
Kostnad, kr/inv 18 830 17 960 18 535
 
Driftredovisning 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 70 447 82 966 12 519
Kostnader 338 488 352 911 -14 423
Netto 268 041 269 945 -1 904
 
 
 
Sammanfattning av året 2006 
• Kvalitetsutmärkelsen IIP. 
• Påbörjad ombyggnad av Högåsen. 
• Utvecklingsområden. 
• God kvalitet i verksamheten. 
 

 
 
Kvalitetsutmärkelsen IIP 
Förvaltningen startade projektet ”Ett bättre jobb” för 
fyra år sedan för att klara den framtida personal-
försörjningen. Socialförvaltningen har sedan dess 
arbetat med Investors in People (IIP). Det är en 
internationell standard för att förbättra organisa-
tionens resultat genom att utveckla medarbetarna till 
ständigt lärande och utveckling, så att det blir en 
naturlig och integrerad del av verksamheten. Till 
skillnad från många modeller som är inriktade på 
frågor kring hur man gör är IIP inriktat på att man 
gör det man säger att man ska göra. För att bli 
godkänd krävs en utvärdering av en auktoriserad 
examinator. Två utvärderingar har gjorts under året 
och i december certifierade IIP socialförvaltningen. 
För att få fortsätta att använda utmärkelsen IIP 
måste organisationen genomgå en ny utvärdering 
inom tre år. Vid varje ny utvärdering ställs krav på 
förbättringar. 
 

 
Barn från avdelning Lillbo utanför Högåsen 
 
Påbörjad ombyggnad av Högåsen 
Ombyggnaden av Högåsen påbörjades den 1 
oktober 2006 och beräknas vara klar 2008. 
Standarden på särskilda boenden för äldre kommer 
härefter att vara god. 
Ombyggnaden av Högåsen sker i två etapper. Den 
första beräknas vara klar hösten 2007 (gamla 3-
4:an), och den andra etappen sommaren 2008 
(gamla 1-2:an). Under etapp 1 fungerar 1.an 
(demensboende) och 2:an som bostäder och 
korttidsboende.   
Under den tid som Högåsen byggs om finns cirka 
25 lägenheter mindre. Behovet av korttidsplatser 
utökas under ombyggnadstiden och det har 
åtgärdats genom att övriga äldreboenden tillfälligt 
fått öka antalet korttidsplatser.  
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Utvecklingsområden 
Med stöd av statliga stimulansmedel har flera 
satsningar påbörjats under året. Stimulansmedlen 
har gjort det möjligt att genomföra beslutade utveck-
lingsplaner. Aktuella områden är: 
• Närsjukvård, med förbättringar i samverkan 

med landstinget för multi-sjuka äldre (Linnea) 
och äldrerehabilitering (Emil). 

• Kompetensutveckling inom omsorgen om äldre. 
• Närståendestöd. 
• Stöd till och behandling av missbrukare. 
• Stöd till barn i hot- och våldsmiljö. 
• Förstärkning av kvinnojouren. 

 
 

Närsjukvårdsprojekt 
Alvesta kommun ingår tillsammans med Tingsryds 
kommun och Landstinget Kronoberg i utvecklings-
projektet ”Den framtida närsjukvården”. Syftet med 
projektet är att stärka samarbetet mellan olika 
välfärdsaktörer i deras arbete med hälso- och 
sjukvårdsfrågor. Delprojektet ”Emil” handlar om att 
med förebyggande insatser minska antalet 
fallolyckor och dessutom förbättra rehabiliteringen 
av äldre personer. Inom ramen för denna satsning 
startade FixarAdde sin verksamhet. FixarAdde 
erbjuder äldre medborgare hjälp med vardags-
sysslor för att söka förhindra fallolyckor. 
 
Socialförvaltningen beviljades statliga stimulans-
medel för vård och omsorg om de mest sjuka äldre. 
Medlen ska användas inom rehabilitering, för att 
stödja den enskildes egen förmåga och för att 
utveckla ett gemensamt synsätt på rehabilitering 
mellan olika yrkesgrupper. Detta ska leda till 
förbättrade och vidareutvecklade metoder för att 
säkerställa hanteringen av de medicintekniska 
produkter som kommunen ansvarar för. Ett led i 
arbetet är att öka antalet arbetsterapeuter. Medlen 
ska även användas till att införa ett internetbaserat 
kostdata-program för att möta kvalitetskrav från 
Livsmedelsverket.  
 
Delprojektet ”Linnea” ska leda till ett gott samarbete 
mellan kommunen, närsjukvården och länssjuk-
vården. Omhändertagandet av äldre, svårt sjuka 
människor, ska underlättas i hela vårdkedjan.  
 
Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning 
för att stödja kommunernas utbildning inom omsorg 
och vård av äldre. Socialförvaltningen beviljades 
medel för arbetsplatsförlagd utbildning med 
inriktning mot social omsorgskompetens med inslag 
av kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Närståendestöd 
Socialförvaltningen beviljades stimulansbidrag för 
stöd till anhöriga som hjälper och vårdar när-
stående. Socialförvaltningens ambition är att social 
omsorgspersonal ska ha god kompetens att stödja 
anhöriga till omsorgstagare. Bidraget används till 
utbildning, i cirkelform, i etik och bemötande. 
 

En handläggare inom närståendestöd kommer att 
arbeta tillsammans med demenssjuksköterskan 
med att stödja närstående bland annat genom 
samtal, studiecirklar och gemenskapsträffar. För 
dem som behöver avlösning blir det enklare då man 
kan vända sig till en person och inte till flera 
handläggare. Även samarbetet med Väntjänsten 
kommer att utvecklas. 
 
Avgiftsfri avlösning 
Under år 2006 har socialförvaltningen prövat att 
erbjuda avgiftsfri avlösning ett dygn per månad för 
samtliga grupper av närstående. Sju personer har 
använt sig av möjligheten. 
 
Stöd till och behandling av missbrukare 
Socialnämnden har beviljats statliga utvecklings-
medel för att utveckla missbruksvården i 
kommunen. Utvecklingsarbetet ska pågå under tre 
år. Det omfattar specialisering och integrering, 
individuella vårdplaner samt andra insatser för att 
stärka vårdkedjan. Verksamheten påbörjades i maj 
2006. Ett samarbete har inletts med vårdcentralen 
och beroendeenheten. Under hösten har en rad 
utbildningar genomförts. 
 
Stöd till  barn i hot- och våldsmiljö 
Den länsgemensamma resursen (Sirius), som 
vänder sig till barn och ungdomar som upplevt våld, 
hot och missbruk i sina familjer, har under hösten 
2006 kommit igång med sin verksamhet.  
 
Förstärkning av Kvinnojouren 
Socialförvaltningen har tillsammans med fyra andra 
kommuner i länet samt kvinnojouren fått 
utvecklingsmedel för att stärka kvinnojourens arbete 
med bland annat barn. 
 
Övriga utvecklingsområden 
Omorganiserad hemtjänst 
Behovet av hemtjänst i centrala Alvesta har under-
sökts under året. Ett nytt hemtjänstområde 
skapades - Alvesta Östra - med äldreboendet 
Högåsen som bas. Arbetssättet på äldreboendet 
Högåsen förändras så att den sociala 
omsorgspersonalen kommer att arbeta med 
hemtjänst både i särskilt boende och i ordinärt 
boende. Samtidigt förändras upptagningsområdena 
för Bryggarens och Alvesta Västra hemtjänst-
område.  
 
Arbetstiderna anpassas till EU-direktivet i 
arbetstidslagen.  
 
För att möta behovet av insatser för personer som 
får försörjningsstöd och som behöver extra stöd för 
att finna vägar till egenförsörjning har två EU-projekt 
startats under året. Projekten är ett samarbete 
mellan socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan. Båda syftar till att ge deltagarna 
kompletterande kunskaper och arbetspraktik. 
Projekten ska pågå under två år. Sammanlagt har 
under året cirka 20 personer ingått denna åtgärd. 
Arbetsmarknadskoordinatorns uppdrag har därför 
avslutats under hösten.  
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Kommunstyrelsen har beslutat att etablera ett 
finansiellt samordningsförbund (FINSAM). Detta 
innebär utveckling, förstärkning och effektivisering 
av den samverkan som redan finns i kommunen 
mellan arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, 
landstinget och försäkringskassan.  
 
Under året har tillströmningen av kommunplacerade 
flyktingar varit större än planerat. En handlingsplan 
har utformats för att möta behovet och öka kvalitén i 
flyktingmottagandet.  
 
Ny lagstiftning innebär att ansvaret för ensam-
kommande asylsökande barns boende och omsorg 
överfördes från staten till kommunerna per 1 juli 
2006. I Alvesta har det sedan länge funnits ett 
boende, som kommunstyrelsen dock beslöt att inte 
ta över från Migrationsverket. De barn som fanns 
där omplacerades genom socialnämndens försorg. I 
slutet av oktober beslutade kommunfullmäktige att 
ett boende för dessa barn ska etableras i Alvesta 
under år 2007.  
 
Socialförvaltningen har tillsammans med övriga 
kommuner i länet beslutat sig för att börja arbeta 
efter modellen Barns behov i centrum (BBIC). Målet 
är att utveckla ett enhetligt system för utredning, 
planering och uppföljning. BBIC syftar till att stärka 
barns ställning i den sociala barnavården. Utbildning 
i modellen påbörjas under våren 2007.  

 
God kvalitet i verksamheten 
Den årliga kvalitetsundersökningen av verk-
samheten inom omsorgen om äldre genomfördes 
under oktober och gav över lag ett mycket gott 
betyg. Både de som bor i särskilt boende och i 
ordinärt boende upplever en stor trygghet, anser att 
personalen har goda kunskaper och att de får ett 
bra bemötande.  
 
Inom omsorgen om funktionshindrade genomfördes 
en kvalitetsmätning bland de omsorgstagare som 
har personlig assistans. Svarsfrekvensen var låg. 
De som svarade ansåg att socialförvaltningen lever 
upp till den utlovade kvaliteten. 
 
Kvalitetsundersökningen inom om individ- och 
familjeomsorgen visar att brukarna är fortsatt nöjda 
med personalens bemötande, kompetens och det 
stöd och den hjälp de fått.  
 
Tjänsten som utvecklingsledare omvandlades till 
SAS - socialt ansvarig samordnare - vilken har som 
uppgift att tillvarata omsorgstagarnas rätt till god 
kvalitet. 
 

 
 
 
 
Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 
Personalen skall vara kompetent och 
delaktig i sitt arbete 

Socialförvaltningen blev certifierad i december och kraven för en 
Investor in People är uppfyllda. Målet är nästintill uppfyllt. 
95 procent av den tillsvidareanställda personalen har en individuell 
kompetensutvecklingsplan. Målet är näst intill uppfyllt. 
 

Den enskilde ska ha möjlighet att bo i 
ordinärt boende så långt det är möjligt 

Antalet personer boende på Högåsen motsvarar det antal som kan bo 
kvar under ombyggnaden. Målet är uppfyllt. 
 

Omsorgsarbetet skall vara av lika god 
kvalitet överallt 

40 procent av omsorgstagare/klienter har en dokumenterad 
personlig/individuell plan. Målet 80 procent är inte uppfyllt. 
 

Anpassa verksamheten till givna 
ekonomiska resurser 

Minskade personalkostnader med 19 mkr på årsbasis jmf. med 2004. 
Efter en kraftig minskning av personalkostnaderna under 2005 med 
16 mkr i realt värde har inte resterande 3 mkr gått att hämta hem 
under 2006. Målet är inte uppnått. 
Totala kostnader för personal motsvarar budgeten på 236,4 mkr för 
2006. Lönekostnaderna visar en negativ avvikelse mot budget med 
1,0 mkr. Målet är inte uppnått. 
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Mål Resultat 

 
De totala kostnaderna för placeringar motsvarar budgeten på 19,3 
mkr för 2006. Nettokostnaderna för placeringar uppgår till 17,1 mkr. 
För HVB har kostnaderna minskat med 0,5 mkr kostnaderna för 
familjehemsplaceringar ligger kvar på en oförändrad nivå. Målet är 
uppnått. 
 

 
Försörjningsstödskostnaderna (inkl. introduktionsersättning till 
flyktingar) ska uppgå till högst 12 mkr (budget). Totala kostnaden för 
försörjningsstöd uppgår till 16,9 mkr varav 11,7 mkr är att relatera till 
gruppen övriga individer och 5,2 mkr är utbetald intro-
duktionsersättning till flyktingar. Målet har inte nåtts. 
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Ekonomi 
 
Kostnadsfördelning (andel) 
 

 
Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse på 
1,9 mkr mot budget. (Hänsyn har då tagits till det 
tillägg om 4 mkr, riktat till äldreomsorgen, som 
fullmäktige beviljade i december 2006.). Äldre-
omsorgen och den centrala förvaltningen redovisar 
överskott på 3,2 mkr respektive 2,5 mkr. 
Handikappomsorgen och individ- och familje-
omsorgen redovisar underskott på 2,5 mkr respek-
tive 5,2 mkr.  
 
Nettokostnadsutveckling (mkr) 

Efter en kraftig minskning 2005 har nämndens 
nettokostnader 2006 ökat med 2,7 procent. 
Kostnadsökningen beror framförallt på ökade 
personalkostnader. Den faktiskt utbetalda 
lönekostnaden är 6 mkr högre än föregående år och 
motsvarar i stort sett 2006 års löneavtal. 
Lönekostnadernas avvikelse mot budget är 1 mkr. 
 
Individ- och familjeomsorgen har den största 
negativa avvikelsen och den avser i huvudsak 
kostnader för försörjningsstöd. 
 

Ett fortsatt arbete med kostnadseffektiva placeringar 
har medfört att nettokostnaderna för HVB och 
familjehem har minskat med 0,5 mkr. 
 
Handikappomsorgens avvikelse mot budget avser 
till största delen personalkostnader på service-
bostäderna. 
 
 
Framtid 
Det ekonomiska resultat har stabiliserats. Det krävs 
fortsättningsvis ett kostnadseffektivt förhållningssätt. 
Återkommande förändringar i lagar, förordningar 
och direktiv från EU gör att förvaltningen får bereda 
sig på omställningar som kan innebära ökade 
kostnader.  
Ytterligare en viktig del i arbetet är att förvaltningen 
planerat för ett lärande och en utveckling av 
organisationen som ska påverka resultatet. 
Kostnaden för den interna och externa 
kompetensutvecklingen under 2007 är beräknad till 
sju miljoner. Det innebär att satsningar på främst 
arbetsplatsförlagd kompetensutveckling för 
personalen. Avsikten är att möjliggöra god kvalitet 
på de stöd- och hjälpinsatser som ges till våra 
omsorgstagare och klienter. En annan effekt som 
förväntas är att medarbetarnas hälsa förbättras. 
 
De utvecklingsinsatser som planeras inför 
kommande år och framöver är 
Omsorger om äldre 
• Öka och förbättra stödet till närstående. 
• Kompetensutveckling inom äldreomsorgen 

genom den nationella satsningen, Kompetens-
stegen. 

• Ombyggnation av Högåsen. 
• Satsning på kultur i omsorgen. 
• Fortsätta och utveckla närsjukvårdssamarbetet 

med Landstinget med inriktning på multisjuka 
(Linnea) och äldrerehabilitering (Emil). 

• Förbättra matkvaliteten. 
 
Omsorger om funktionshindrade 
• Planering och åtgärder för bostäder 
• Ökat brukarinflytande och ett bredare utbud för 

psykiskt funktionshindrade 
• Förbättra och effektivisera insatserna inom 

Lagen med stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 
Omsorger om individ- och familj 
• Barns behov i centrum (BBIC), en modell för 

arbetet med barn vid utredningar och insatser 
(Socialstyrelsens rekommendationer) 

• Utveckling av missbruksverksamheten genom 
kompetensutveckling av personalen 

• Enhet för boende och omsorg om asylsökande 
barn utan vårdnadshavare 

• Ytterligare möjligheter till sysselsättning och 
egen försörjning för medborgarna genom 
finansiell samordning (FINSAM) i samverkan 
med övriga aktörer 

Äldreomsorg
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Administration
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 
Ekonomi- och mottagningsenheten 
 

Försörjn stöd 2006 2005 2004

Bruttokostn. totalt tkr 11 678 11 180 11 416

Bruttokostn/hushåll 25,72 24,36 24,76

Antal hushåll 454 459 463

Bruttokostn. enbart 
ungdomar under 25 år, 
tkr 

2 563 2 285  2 288

 
Utredning, stöd och behandling 
 

Placerings- 
kostnader i tkr 

2006 2005 2004

Familjehem 3 319 3 348 4 535

Institution brutto 25 668 18 511 21 845

Stöd-/kontaktfamilj 1 697 1 340 1 535

Inledda utredn. enl. 
SoL 11 kap 1§ barn/ 
ungas förhållande 

125 135 149

Familjehemsplacerade 
barn den 31/12 

19 17 20

-därav med stöd av 
LVU 

13 12 13

Placeringar av barn på 
institution enl. SoL 
31/12 

24 6 10

Placeringar av barn på 
institution enl. LVU 
31/12 

5 7 7

Barn aktuella för vård-
nads-, umgänges- och 
boendeutredningar 

14 13 16

Barn aktuella för sam- 
arbetssamtal 

45 41 43

Inledda utredningar 
vuxna 

59 45 66

 
Flyktingmottagning 
 

 2006 2005 2004

Försörjn. stöd enbart 
flyktingar, tkr 

5 178 5 203 4 182

Antal mottagna 
familjer 

26 9 20

-varav självförsörjande 1 2 0

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Äldre- och handikappomsorg 
 

Antal ärenden 2006 2005 2004
Hemtjänst (oktober)   
-ordinärt boende 302 291 244
-särskilt boende 225 228 252
-totalt 527 519 496
Korttidsvård (okt) 38 17 26
   
Trygghetslarm den 31/12 315 295 290
Matdistribution den 31/12 170 185 154
Beviljade insatstimmar i 
ordinärt boende oktober 
månad 

9 408 7 907 7 321

Antal beviljade insats 
timmar i månaden per 
omsorgstagare med hem- 
tjänst i ordinärt boende 

31 27 30

   
Antal personer med 
hemsjukvård vecka 50 

364 336 408

   
Rapporterade avvikelser 1 223 1 205 1 170
- Lex Maria 0 0 1
- Lex Sara 3 0 1
- LSS § 24a 1 - -
--LSS personskada enl 
SOFS 196:17 

0 1 -

- Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd 

0 1 -

Kostnad utskrivningsklar 
inom äldreomsorgen, tkr 

0 23 0

Kostnad äldreomsorgen 
totalt i tkr/invånare* 

  

-Alvesta kommun -- 10,6 10,9
-Länet -- 11,7 11,5
-Riket -- 10,2 10,0
Personer med insatser 
enligt LSS 

114 107 115

Personlig assistent, tkr   
-Brutto 40 404 39 115 38 380
-Netto 15 810 14 340 17 260
Kostnader funktions- 
hindrad tkr/invånare* 

  

-Alvesta kommun -- 5,3 5,4
-Länet -- 4,6 4,4
-Riket -- 4,7 4,5
Kostnad utskrivningsklar 
inom handikappoms, tkr 

0 0 0

*) Utdrag ur räkenskapssammandragen, med eftersläpning 
ett år 
 



 
Kulturnämnden 
Ordförande:  Sven Sunesson 
Förvaltningschef Ann-Katrin Ursberg 
 

 
 
 

 52

Ansvar och uppgifter 
• Bibliotek 
• Kulturverksamhet 
• Bidrag, stöd och samverkan med 

föreningslivet 
• Bidrag till studieförbund 
• Konstnärlig utsmyckning 
• Bevarande av kulturmiljöer och stöd till 

lokalhistorisk forskning 
• Kulturstipendium och -pris 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2006 2005* 2004**
Intäkter 990 1 025 5 880
Kostnader 10 645 10 850 29 835
Nettokostnader 9 655 9 825 23 955
Förändring, % -1,6 -59 1,7
Investeringar 325 165 275
Kostnad, kr/inv. 570 580 1 580
* Kulturnämnd. ** Kultur- och fritidsnämnd. 
 
Driftredovisning 2006 
 

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 915 990 75
Kostnader 10 540 10 645 -105
Netto 9 625 9 655 -30
 
 
Sammanfattning av året 2006 
• Kulturpolitiskt handlingsprogram. 
• Permanent kultursekreterartjänst. 
• Utredning om biblioteksfilialerna. 
• Stopp för minskningen av bibliotekslånen. 
• Verksamheten i Riksdagsmannagården. 
 
 
Kulturpolitiskt handlingsprogram 
Under våren antogs en övergripande och långsiktig 
plan för det kulturpolitiska arbetet. Kulturpolitikens 
grundvärdering är att med människan i centrum 
stimulera lokala kulturella uttryck som också är en 
viktig utvecklingsfaktor för kommunen. Samtidigt 
vidgas kulturbegreppet för att öka möjligheterna till 
kulturell mångfald.  
 
Planen lyfter fram ett antal grundprinciper för 
verksamhetens utformning såsom: förankring och 
dialog, tillgänglighet och deltagande samt utrymme 
för nyskapande. Efter att målen definieras ges i 
handlingsprogrammet ett antal konkreta exempel på 
lokala kulturella resurser att ta särskild hänsyn till 
inom varje arbetsområde. Därefter identifieras vilka 
aktörer/partners man avser att samarbeta med inom 

kulturområdet. Slutligen anges ett stort antal 
”indikatorer på målinriktat arbete” inom varje 
område som ska utgöra ett stöd vid framtida 
utvärderingar av verksamheten. 
 
Permanent kultursekreterartjänst 
Den kultursekreterartjänst som funnits i projektform 
vid förvaltningen permanentades från 2006. 
Tjänsten har finansierats genom omprioriteringar 
eftersom den är viktig för att kommunen ska kunna 
bedriva allmänkultur i egen regi, samt kunna 
omhänderta viktiga frågor kring exempelvis 
bidragsgivning och kulturminnesvård. Kommunens 
bevakning av allmänkulturen och kontaktskapandet 
mellan dess aktörer säkerställs. 
 

Sommarlovsboken. Avslutningsfest i Moheda 2006. 
 
 
Biblioteksfilialer 
En utredning av biblioteksfilialernas verksamhet och 
förutsättningar har genomförts. Syftet var att 
genomföra besparingar för att finansiera kultur-
sekreterartjänsten. En av åtgärderna blev en minsk-
ning av öppettiderna på Moheda Bibliotek. 
 
Biblioteket i Grimslöv flyttade i augusti in i 
Skatelövsskolans lokaler. Total Integrering har skett 
mellan folk- och skolbiblioteket. Skolans elever har 
tillgång till sitt bibliotek under hela skoldagen, och 
har viss flexibel bemanning av skolpersonal tack 
vare ett gott samarbete med skolans ledning. 
Allmänheten har tillgång till sitt bibliotek som 
tidigare, två kvällar i veckan. Utlåningsverk-
samheten har ökat kraftigt på barnsidan, medan 
vuxenlånen gått tillbaka något. 
 
Samtliga bibliotek i kommunen (6 stycken) är nu 
datoriserade, vilket innebär gemensamma 
utlåningsfunktioner och jämförbar statistik. 
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2006 års utlåningssiffror visar att den sammantagna 
utlåningsvolymen är 181 000 lån, en marginell ökning 
med 0,7 procent. Den tidigare fleråriga trenden med 
minskning av lånetalen är därmed bruten. Bok-
bussen, Vislanda och framför allt Grimslöv (+21 %) 
ökar. År 2005 var minskningen på huvudbiblioteket 
hela 17 procent, 2006 stannade den vid en procent. 
Kraftigast minskning har Lönashults bibliotek 
(skolans tapp av elever), men även Moheda minskar, 
sannolikt på grund av stängningen en dag per vecka.  
 
Biblioteksverksamheten behöver anpassa verksam-
heten speciellt med tanke på utvecklingen inom 
informations- och mediaområdet. Detta har lett till en 
ökad satsning på ljud- och bildmedier, samt e-böcker 
och e-musik. De två senare medierna introducerades 
under året och finns numera tillgängliga för ned-
laddning via bibliotekets hemsida. Andelen utlånade 
ljud- och bildmedier ökar från år till år. På huvud-
biblioteket ökade exempelvis utlåningen av ljud-
böcker med nästan 10 procent. Andelen inköpta ljud- 
och bildmedier ökade sin andel från 13 till 16 procent 
av det totala förvärvet. 
 
Barn är som tidigare ett prioriterat område, och det 
är en decentraliserad verksamhet. Antalet teater-
föreställningar är cirka 6 per år, varav 2 program 
körs på samtliga kommunens bibliotek, och sago-
stunder i hela kommunen. Samtidigt görs försök 
med nya former av berättande för barn, exempelvis i 
form av småbarns- och bebissagostunder 
 
Samverkan mellan biblioteken i Alvesta och Växjö 
har fortsatt under året, och omfattar främst områden 
som kompetensutveckling, marknadsföring, data-
stöd och digitala medier samt barn- och skolverk-
samhet. 
 
Arbetet med ny biblioteksplan är påbörjat och 
planeras vara färdigt hösten 2007.  

 
Kyrkviken i Blädinge: Blaedhinge 1407, ’de som bor där 
det finns mycket lövskog’ (ur Ortnamn i Alvesta Kommun 
av Staffan Fridell). 
 
Stöd till lokalhistorisk forskning 
Stöd har getts till utgivningen av en bok med 
namnet ”Ortnamn i Alvesta Kommun” av Staffan 
Fridell. Författaren bodde i Alvesta en tid i början av 
90-talet, och är numera professor vid Institutionen 
för Nordiska språk vid Uppsala Universitet. Han har 
ställt sitt material till förfogande för tryckning utan 
något krav på ersättning. Boken/häftet kom ut 
dagarna före jul och säljs till självkostnadspris vid 
biblioteken. 
 
Riksdagsmannagården 
Studieförbundet Vuxenskolan och Allbo Norra 
Hembygdsförening finns nu på Riksdagsmanna-
gården. Etableringen bidrar till fler arrangemang och 
en ökad tillgänglighet för allmänheten. Med hjälp av 
ideellt arbete ordnas Öppet Hus i samband med 
varje större arrangemang i Alvesta, såsom 
marknader och högtider. Årets sommaröppet bjöd 
besökaren på en utställning med inspiration från 
Skatelöv. Här visades bland annat kulturpristagaren 
Kerstin Johanssons takduk. Som ett bidrag till krets-
loppssamhället ordnades loppmarknader på gården 
vilka mötte god respons. 
 

 
Unga dockanimatörer på Panncentralen, Alvesta 2006. 
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Partners 
I det Kulturpolitiska handlingsprogrammet betonas 
vikten av samarbete med kulturella ”partners”. 
Under året utbetalades kommunalt främjandebidrag 
på 276 tkr till verksamheten i 18 kultur- och hem-
bygdsföreningar. Därtill fördelades 750 tkr mellan 9 
studieförbund. För att matcha förvaltningens arbete 
med föreningslivets behov och med aktuella frågor 
på kulturarvsområdet genomfördes nätverksträffar 
med hembygdsföreningarna. Vid ett av kommunens 
främsta besöksmål, Huseby bruk, arrangerades 
några av årets offentliga konserter och andra 
program - däribland en sommarkonsert med Musica 
Vitae - i samverkan med bruket och Musik i Syd. 
Tillsammans med den nystartade lokalavdelningen 
inom SWERA (Svensk flyktinghjälp) har ett upp-
märksammat dockanimationsprojekt genomförts. 
Det visas nu på Emigrantinstitutet i Växjö.  
 
Sagobygden och Berättaråret 
Under berättaråret kunde Alvesta, Älmhult och 
Ljungby tillsammans med Berättarnätet Kronoberg 
och Musik i Syd erbjuda extra många program med 
god kvalitet. 100 personer kom till Masugnen på 
Huseby Bruk för att uppleva en av tre konserter 
under Sagobygdens musikdagar. 
 

 
Prova på slöjd under Julskyltningen. Hemslöjden på 
Riksdagsmannagården, Alvesta 2006. 

 
Andra offentliga kulturarrangemang 
Några exempel på offentliga arrangemang som 
förvaltningen ha stöttat under året: Slöjdklubben för 
barn, Seminarium: Textila uttryck i livets skeden, 
Regionala Filmfestivalen Nonstop, Allsångskvällar i 
Hagaparken, Christinagatan 2006, Diktprojektet 
”Vad ska jag bli imorgon?”, Spansk Afton med 
Solveig Lagos Andersen och Öyvind Sörum, 
Byggnadsvårdsdag, Musik Direkt 06, Kulturrundan 
06, Jazz- och Poesi-café, Cirkusskola för barn, 
Musikalisk Salong med Trio con Brio, Etienne 
Mbappé, Nils-Holgersson-projektet. Pygméeteater, 
dock-teater och skuggteater för barn. 
  

 
Skatelövs Spelmansstämma, Rosenlund 2006. 
 
En grov uppskattning baserad på Turistbyråns 
registrerade evenemang kan ge en bild av kultur-
utbudet i kommunen. Dessa var cirka 235 under 
2006. Kommunens har varit delaktig i 147 arrange-
mang, vilket utgör cirka 63 procent av det totala 
antalet kulturarrangemang. 
 
Kulturstipendier och Kulturpris 
Kulturpriset utdelades för andra gången och gick till 
Sångkören Rösträtt. Årets kulturstipendium lyfte 
fram tre unga förmågor, Anders Ragnarsson, gitarr, 
Jenny Bladgren, sång och Claus Christensen, 
hantverk/textil. 
 
 
Ekonomi 
Avvikelsen från budget är marginell för år 2006 (-35 
tkr). Ekonomin har klarats på grund av personal-
vakanser. Det som verkat i fel riktning vad gäller 
ekonomin är att beslutade besparingar på filialsidan 
inte kunde genomföras förrän efter sommaren och 
att gällande hyresavtal med Folkets Hus gjort 
kostnaden för Kulturkontoret fortsatt hög under året. 
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Framtid 
För att förverkliga den kulturpolitiska handlings-
planen inleds bland annat ett samarbete med 
socialförvaltningen. Kommunens boenden för äldre 
kommer att erbjudas ett breddat kulturutbud, som 
omfattar flera nya kulturella uttrycksformer (såsom 
teater, utställningar, samtalsgrupper). 
 
Biblioteket i Alvesta kommer att fortsätta arbetet 
med att om möjligt vända lånetalen uppåt genom en 
fortsatt satsning på nya medier och en fokusering 
på nya kundgrupper i biblioteket. Ett fortsatt och 
utökat samarbete med skolan måste tillmätas stor 
vikt, när det gäller att såväl stimulera barns läs- och 
skrivförmåga som att fånga upp barn och unga med 
lässvårigheter av olika slag. 

 
Förbättringar av personalutrymmen och annat på 
Vislanda Bibliotek har fortfarande hög prioritet, av 
både säkerhets- och arbetsmiljöskäl. 
 
Efter att bebyggelseinventeringen av centrala 
Alvesta slutförts kommer arbetet med att ta fram 
anpassade trycksaker kring skyddsvärda fastigheter 
i tätorten att påbörjas. Också arbetet med att bidra 
till en samlad kulturmiljöplan påbörjas. 
 
En viktig uppgift är att ta fram verksamhetsmått för 
en bättre och säkrare utvärdering av de löpande 
aktiviteterna – en utmaning för detta verksamhets-
område. 
 
 
 
 
 

 
 
Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 
Utveckla bibliotekens service till 
vuxenstuderande. 

En gemensam arbetsgrupp mellan biblioteket och Allbo Lärcenter har 
tagit fram ett policydokument som klargör bibliotekets åtaganden. 
Målet är uppnått. 
 

Flytta biblioteket i Grimslöv till 
Skatelövsskolan. 

Flytten ägde rum i augusti, verksamheten inleddes vid terminsstarten 
och det nya biblioteket invigdes några veckor senare. Målet är 
uppnått. 
 

Utveckla kontakt mellan bibliotek och 
skola om barns läsning. 

Kontakterna ingår i den löpande verksamheten. Ett mer strukturerat 
samarbete inleddes med Grönkullaskolan under höstterminen 2005, 
med hjälp av bidrag från Länsbibliotek Sydost. Projektet har följts upp 
under 2006. Målet är uppnått. 
 

Utveckla samverkan med biblioteken i 
Växjö. 

Under året har gemensamma kurser och konferenser anordnats, 
samordningen av datastödet utvecklats och en harmonisering av 
avgifter/reglemente har inletts. Målet är uppnått, men arbetet 
fortsätter. 
 

Utarbeta biblioteksplan enligt nya 
bibliotekslagen. 

Biblioteksplanen är försenad på grund av annat planarbete, nya 
tjänstemän på nyckelpositioner, flera vakanser på personalsidan och 
så vidare. Arbete pågår och beräknas vara klart hösten 2007. Målet är 
ännu inte uppnått. 
 

Utökad verksamhet i 
Riksdagsmannagården. 

Studieförbundet Vuxenskolan har flyttat in på gården vilket bidrar till 
fler aktiviteter och ökad tillgänglighet. Nya aktiviteter har anordnats 
och ett avtal om husvärdskap har träffats med Allbo Hembygds-
förening. Målet är uppnått men arbetet fortsätter. 
 

Utarbeta nya regler för bidrag till 
studieförbunden. 

Viss förändring genomförd, som innebar att ett tak är satt för bidrags-
nivåerna. Det är ännu inte fastställt om förändringen kommer att 
permanentas. Ytterligare ändringar är för närvarande inte aktuella. 
Målet är uppnått. 
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Ansvar och uppgifter 
• Bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen 

(PBL) 
• Bostadsanpassning för funktionshindrade 
• Miljö- och hälsoskydd m.m. (prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken) 
• Livsmedelskontroll 
• Djurskydd 
• Naturvård, bland annat kalkning 
• Energirådgivning 
• Miljösamordning/Agenda 21 
 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2006 2005 2004
Intäkter 2 245 2 755 2 245
Kostnader 9 580 8 040 7 595
Nettokostnader 7 335 5 285 5 350
Förändring i % +38,8 -1,2 -1,5
Investeringar tkr 0 62 162,9
Kostnad kr/inv 510 430 400
 
Driftredovisning 2006 
 

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 2 076 2 245 169
Kostnader 8 031 9 580 -1 549
Netto 5 955 7 335 -1 380
 
 
Sammanfattning av året 2006 
• Fågelinfluensan medförde beredskap 
• Fortsatt lantbruksinventering 
• Projekt enskilda avlopp drog igång 
• Ny livsmedelslagstiftning blev klar sent på året. 
• Tillsynsprojekt förskolor påbörjades 
• Fler bygglov, många nya enfamiljshus 
 
 
 
Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

Antal beslut 2006 2005 2004
Miljö- och hälsoskydd 194 170 349
Bygglov 525 462 330
Fastighetsbildning 73 71 77
Livsmedelskontroll 43 74 77
Djurskydd 17 10 31
Bostadsanpassning 45 50 60
Ventilationskontroll 40 101 65
 
 
 
 

Antal ärenden  
Miljö- och hälsoskydd, 
djurskydd och 
livsmedel 

1 469 1 465 1 545

Bygglov, ventilation, 
bostadsanpassning, 
förhandsbesked och 
brandfarlig vara 

573 591 495

 
 
Bygglov och bostadsanpassningar 
Ansökningarna om bygglov har blivit fler. Nya tomter 
har tillkommit sent på året och antalet ansökningar 
på enfamiljshus har ökat ytterligare jämfört med 
förra året.  
 
Antalet förhandsbesked utanför planlagt område är 
fortsatt högt. Ny lokalisering ses inte alltid med blida 
ögon. Händelser som präglat förhandsbeskeden är 
överklaganden och grannar som vägrar skriva 
positiva grannintyg.  
 

 
Fritidshus vid Åsnen 
 
Bostadsanpassningarna har varit färre till antalet 
men flera större om- och tillbyggnader har beviljats 
vilket medfört att budgetramen överskridits. 
 
Miljöfarlig verksamhet/miljötillsyn 
Den planerade tillsynen har inriktats mot företagens 
egenkontroll. I kommunen fanns vid slutet av året 
113 tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga verk-
samheter enligt miljöbalken. Av dessa bedöms att 
30 procent (35 st.) har en fungerande egenkontroll. 
Nya tillstånd har beslutats för Moheda och Vislanda 
reningsverk och Vida Timber i Vislanda under året. 
Tillståndsprövningar pågår för Stena Gotthard i 
Vislanda, Chemwood och ATA Timber i Moheda.  
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Under året har det inkommit fler värmepumps-
anmälningar än förväntat, vilket troligtvis beror på 
att staten infört konverteringsbidrag för vissa upp-
värmningsmetoder. Tidsåtgången för cistern-
ärenden har också varit högre än förväntat, en stor 
del av tiden har åtgått till information om 
besiktningskrav. För övrigt har ärendehanteringen 
löpt på enligt planeringen. 
 
Samtliga fordonstvättar samt ett antal bensin-
stationer har inventerats under hösten. Alla verk-
samhetsutövare med fordonstvätt har tagit prover 
på det vatten som går ut till spillvattennätet och 
resultaten jämförs med Alvesta kommuns riktlinjer 
för fordonstvätt. I början på nästa år, när alla prover 
inkommit, avgörs om någon förbättring av reningen 
krävs. 
 
På grund av stormen Gudrun har många virkes-
vältor bekämpats mot insektsangrepp. I somras 
utfördes en stickprovskontroll på inkomna anmäl-
ningsärenden. Vältor som låg i områden där 
bekämpning kan ha negativa effekter på miljön t.ex. 
nära vattendrag eller biodlingar prioriterades. 
Berörda bolag har informerats om inventeringen och 
de anmärkningar som uppmärksammats. 
 
Kontoret har medverkat i Länsstyrelsens projekt 
tillsyn på förorenade områden för att öka kunskapen 
inom området. I kommunen finns totalt 258 objekt, 
varav 180 är identifierade och 78 inventerade. 
Objekten delas in i riskklass 1 (3 objekt), riskklass 2 
(15 objekt), riskklass 3 (46 objekt) och riskklass 4 
(14 objekt). Arbetet idag inriktar sig på dem som är i 
högsta riskklassen (1), där länsstyrelsen har 
tillsynen över Hjortsberga sågverk och Miljö-
nämnden är tillsynsmyndighet för Elnaryd f.d. 
impregneringsanläggning och Finnveden Powertrain 
i Moheda. Anmälan om efterbehandlingsåtgärder 
vid f.d. impregneringsanläggningen i Elnaryd har 
behandlats under året och marksaneringen för 
området påbörjades under hösten. Projektplan, 
miljöplan, kontrollprogram och miljöövervaknings-
program har upprättats. Saneringsarbetet utförs 
genom Vägverket, produktion och arbetet skall vara 
klart 2007-12-31. 
 
Uppföljning har skett av föregående års tillsyns-
projekt om Försäljning av impregnerat virke. 
Granskningen av de verksamhetsutövare som fick 
anmärkningar har följts upp. Under året har även 
projektet Tillsyn av kemiska produkter i större 
butiker genomförts. Samtliga fyra försäljningsställen 
som besöktes hade svensk märkning på farliga 
produkter, barnskyddande förslutning och varnings-
märkning som kan uppfattas med känseln. Ingen av 
butikerna sålda farliga produkter som kräver 
speciellt tillstånd. 
 
Projektet enskilda avlopp har fortsatt under året. 
Inventering av enskilda avlopp i Blädinge, Blädinge-
näs och Blädingehult har genomförts. Totalt har 
cirka 130 avlopp inventerats. En stor del av dem 
behöver åtgärdas i större eller mindre omfattning. 
Under året har riktlinjer för enskilda avlopp i Alvesta 
kommun fastställts av miljönämnden. Riktlinjerna 

grundar sig till stor del på de nya allmänna råd från 
Naturvårdsverket som började gälla i augusti 2006. 
 

 
Enskild avloppsanläggning 
 
Livsmedel, inklusive dricksvatten 
Livsmedelskontrollen har 2006 präglats av den nya 
livsmedelslagstiftning som trädde i kraft 1 januari 
2006. Förändringen har inneburit att kontrollmetoder 
och tillståndsförfaranden har förändrats och kraven 
är nya även för verksamheterna. Ny delegation och 
en ny avgiftsförordning har trätt i kraft. Avgiften är 
numera beräknad efter objektets riskklass. 
 
Samtliga lokala godkännanden för livsmedels-
anläggningar enligt tidigare lagstiftning skulle enligt 
planerna omprövas under året. Omprövningar har 
dock endast påbörjats på 27 anläggningar, varav 
flertalet är kommunala. Detta beror på de 
svårigheter verksamheterna trots skriftlig och 
muntlig information från Miljönämnden har haft att ta 
till sig de nya reglerna, speciellt kraven på 
framtagande av system för egenkontrollen. Arbetet 
omprioriterades därför under året. Omprövningar 
initierade av Miljönämnden upphörde, och resurser 
har istället lagts på inkommande ärenden. 
 
Ett fåtal inkommande registreringar av befintliga 
livsmedelsanläggningar har inkommit. Miljö-
nämnden har inte haft resurser att aktivt leta reda 
på verksamheter som skall registreras, detta är 
verksamheternas egen skyldighet. Livsmedels-
anläggningar som skall registreras är relativt enkla 
verksamheter oftast utan beredningssteg. En 
registrering innebär i sig inte en prövning. Därför har 
inte heller detta område prioriterats under året. 
 
Under våren konstaterades att Slätthögsskolans 
vattenverk hade otjänligt dricksvatten på grund av 
rester av bekämpningsmedel. Elever och föräldrar 
informerades och ett kolfilter installerades för att 
rena vattnet. Under året har arbete pågått med att få 
mindre icke kommunala vattenverk att införa egen-
kontroll. Det arbetet är ännu inte slutfört. 
 
Hälsoskydd 
Antalet anmälningar mot nya hygienlokaler har ökat 
markant 2006, antagligen på grund av den rådande 
”spatrenden”. Även anmälan mot undervisnings-
lokaler har ökat, vilket kan bero på omstrukture-
ringar och tillbyggnader inom skolan. Totalt har 18 
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anmälningar behandlats under året. 14 klagomål har 
inkommit, främst gällande inomhusmiljö. I början av 
året ägnades mycket tid åt information och 
rapportering om fågelinfluensan. 
 
Provtagning vid bassäng- och strandbaden har 
utförts i ordinarie omfattning. Vislandabadet hade 
under sommaren problem med höga bakteriehalter, 
framförallt i plaskbassängen och fick därför stänga 
under en period. Åtgärder har därefter vidtagits mot 
problemet. 
 
Två projekt har pågått under året: utskick om 
radonmätning till småhusägare och inventering av 
inom- och utomhusmiljön på kommunens förskolor.  
Genom radonprojektet har 312 mätningar utförts i 
småhus, varav 118 visade på radonhalter som var 
högre än riktvärdet på 200 Bq. Ett nytt utskick är 
gjort till alla hushåll samt till lantbruksfastigheter. 
Sammanställning av de båda utskicken planeras till 
nästa år.  
 
Förskoleprojektet är en inventering av hur miljö-
balken uppfylls på kommunens förskolor. Generellt 
sköts förskolorna på ett korrekt sätt, både i fråga om 
fastighetsförvaltning och förskoleverksamhet. I 
samband med inspektionerna har också buller-
nivåerna inomhus uppmätts. De flesta förskolor 
upplever de höga ljudnivåerna som stora problem. 
Projektet fortsätter i början av 2007. Därefter 
sammanställs resultaten.  
 
För att få en överblick över vattenkvaliteten i 
kommunen har en sammanställning av alla vatten-
prover i enskilda brunnar från 1985 och framåt 
gjorts. Generellt har man problem med lågt pH och 
höga radonhalter i kommunen. Resultatet ska 
läggas in på digital karta innan det utvärderas. 
 

 
Kossan Mu 
 
Djurskydd inkl. lantbrukstillsyn 
Lantbruksinventeringen har under året fortsatt med 
Skatelövs församling där den nu är slutförd. 

Uppföljningar av anmärkningar från tidigare 
inventeringsområden har skett. Förutom invente-
ringen har samtliga tillståndspliktiga och anmäl-
ningspliktiga lantbruk som inte besöktes under 2005 
fått inspektion under året.  
 
Under året har ett djuromhändertagande skett. Det 
gällde katter. Utöver detta har föreläggande enligt 
djurskyddslagen riktats mot en djurhållare i 
kommunen.  
 
Klagomål, som till stor del handlar om störande 
hundar och katter upptar en stor del av tiden i 
tillsynsarbetet. Totalt inkom 42 klagomål på djur 
under året. För att få en mer enhetlig handläggning 
av klagomål på sällskapsdjur tog miljönämnden ett 
beslut om handläggningsrutiner under 2006 som 
innebär att den klagande alltid först själv tar kontakt 
med djurägaren och diskutera problemet. Om detta 
inte hjälper kommer tar Miljönämnden upp ärendet.  
 
För att förebygga klagomål och öka kunskapen om 
vilka regler som gäller har Miljönämnden även tagit 
fram en broschyr om att ha hund i Alvesta kommun. 
Motsvarande broschyr för katter blir klar under 
början av 2007. 
 
Sjökalkning 
Under 2006 har cirka 630 ton kalk spridits i totalt 15 
sjöar och vattendrag i kommunen. Spridningen har 
utförts med kalkdoserare och båt. Ytterligare 17 
sjöar skulle ha kalkats (ca 160 ton) med helikopter, 
men detta blev uppskjutet till början av januari 2007 
på grund av det dåliga vädret under senhösten. 
Kommunens andel av kostnaden för kalkningen är 
15 procent. Återstående 85 procent täcks upp av 
statsbidrag. Planer för kalkspridning har utarbetats 
under året tillsammans med en extern konsult. 
Planerna fastställs i början av 2007. 
 

 
Kalkning med doserare 
 
Övergripande arbete 
Miljönämnden har under året fortsatt arbetet med att 
ta fram rutiner, blanketter och material som under-
lättar tillsynsarbetet och ger en bättre service. 
Tidsredovisning har införts för att det ska bli lättare 
att se hur tiden fördelas och underlätta vid planering 
och prioritering.  
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Medverkan har skett i externa grupper vad gäller 
beredskapsplanering, smittskydd, miljösamverkan 
och annat planeringsarbete. Detta är ett värdefullt 
sätt att arbeta på för att bygga upp gemensamma 
kunskaper. Arbete har även pågått med lokala miljö-
mål för kommunen. Miljönämnden har även med-

verkat i arbetsgruppen för ny renhållningsordning 
och tagit fram ett förslag till nya lokala hälso-
föreskrifter för kommunen.  
 
 

 
Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 
Tillsynsplaneringen utgår från 
miljömålen och folkhälsomålen. 
Kontoret har rutiner för kvalitets-
inriktat arbete. Metoder är utvecklade 
för uppföljning och utvärdering 

Eftersom arbetet med framtagande av lokala miljömål inte är 
upptagna till beslut förrän våren 2007 har det inte varit möjligt att helt 
ta ställning till hur tillsynsplaneringen ska utformas. I projekten 
redovisas vilka mål som berörs. Rutiner för kvalitetsinriktat arbete är 
framtagna, uppföljning och komplettering ingår i det dagliga arbetet. 
En redovisningsmetod är framtagen så att jämförelse kan göras i 
förhållande till den aktuella verksamhetsplanen och mellan olika år. 
 

Kontroll av att ett HACCP – baserat 
egenkontrollprogram har införts hos 
de livsmedelslokaler och de 
verksamheter där HACCP blir ett krav 
 

Systemet med HACCP har fått en annan betydelse i livsmedels-
kontrollen under året och därför är inte detta mål relevant längre. 

Besök minst vart tredje år på 
miljöfarlig verksamhet med 
regelbundet tillsynsbehov 
 

Mer än en tredjedel av miljöfarlig verksamhet har under 2006 fått 
tillsynsbesök av Miljönämnden. Målet är uppfyllt. 

Inspektion och uppföljande besök 
minst vart tredje år på lantbruks-
enheterna. Lantbrukstillsyn bedrivs 
områdesvis och läggs upp enligt 
jordbruks- och djurskyddsverkets 
föreskrifter 

Inspektionerna har fortsatt under året. Under 2007 kommer alla 
lantbruk att vara genomgångna. Totalt har det tagit längre tid än tre år 
att inventera alla lantbruk. Detta beror på resursbrist. Omprioritering 
av arbetsuppgifter har skett under året för att öka takten i 
inventeringen. Målet är inte uppfyllt. Det som kvarstår är alla 
hästhållare. 
 

 
 
Ekonomi 
Inför 2006 höjdes taxorna med 2 procent för att 
kompensera för kostnadsökningar. Målet är att 
graden av avgiftsfinansiering ska öka kontinuerligt. 
Idag är den cirka 30 procent för hela verksamheten. 
Det finns kommuner med en täckningsgrad på över 
50 procent. Miljönämnden har under året förstärkt 
personalresursen för sjukskrivningar och annan 
frånvaro. Detta har medfört att nämnden klarat av 
att behandla fler ärenden. Debiteringsgraden har på 
så vis varit hög. Intäkterna från miljöskydd och 
bygglov har ökat under året och en effektivare hand-
läggning har skett. En positiv avvikelse finns på 
myndighetsdelen med 385 tkr. 
 
Kalkning av sjöar och vattendrag uppvisar ett 
underskott mot budget på 37 tkr. Visst arbete och 
kostnad kvarstår till 2007 (170 tkr).  
 
Kostnaden för bostadsanpassningen uppvisar ett 
kraftigt underskott, -1 710 tkr. Budgeten på 1 350 tkr 
har inte ändrats på flera år. Under året har tre större 
om och tillbyggnader påbörjats, varav en har 
slutförts. Varje objekt kostar cirka 750 tkr.  
 

Framtid 
Miljönämnden har nyligen tagit fram behovs-
utredning och tillsynsplan för 2007. Miljönämnden 
har tagit lärdom av 2006 års plan och gjort nya 
planen tydligare. Inriktning mot miljömålen har skett 
i de projekt som kommer att genomföras 2007. 
Kvalitetssäkring av beslut och rutiner fortsätter. 
Erfarenheter från handläggning kommer att doku-
menteras och inarbetas i rutinerna. Tillsynen blir 
effektivare så att de gemensamma målen nås. 
 
Hemsidan kommer att kompletteras med informa-
tion från alla områden. Hänvisning till relevant 
central information läggs ut på andra hemsidor. 
Blanketter ska vara skrivbara i så kallat pdf-format. 
Diariesystemet för byggloven ersätts med kommun-
gemensamt system. Ansökan, inlämning av 
handlingar och beslut skall kunna ske helt digitalt. 
Hanteringen kommer inom några år att ske med 
automatiska svar. Sökanden ska kunna få bygglov 
för enklare ärenden under vilken tid på dygnet som 
helst.  
 
Miljömålsarbetet är avslutat genom att lokala miljö-
mål utarbetats. De innehåller åtgärdsförslag för en 
bättre och klimatsäkrare kommun.  



 
Alvesta Kommunföretag AB 
Ordförande:  Karin Vernersson 
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Ansvar och uppgifter 
Alvesta Kommunföretag AB är kommunens nya 
koncernbolag eller moderbolag som på kommunens 
uppdrag äger de kommunala bolagen AllboHus, 
Alvesta Energi, Alvesta Renhållning samt Alvesta 
Utveckling. Ansvaret för moderbolaget är att äga 
och förvalta aktier och andelar i kommunala företag 
inom Alvesta kommun i syfte att samordna 
verksamheten och uppnå ett optimalt resurs-
utnyttjande. 
 
Aktiekapitalet är 100 tkr. 
 

Sammanfattning av året 2006 
• Bolaget bildades under hösten 2006 och har inte 

haft någon verksamhet under året.  
• De kommunägda bolagen förvärvdes den 15 

december 2006 till ett pris om 109 mkr. 
• Köpet av bolagen finansieras med ett skuldebrev 

till kommunen på samma summa. 
 
 
 
 

 



 
AllboHus Fastighets AB 
Ordförande:  Hagart Valtersson 
VD Börje Norén 
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Ansvar och uppgifter 
• Uthyrning av lägenheter och lokaler. 
• Förvaltning av kommunala fastigheter 
• Lokalvård för externa uppdragsgivare, främst 

Alvesta kommun 
• Hantverksgrupp med bygg och el som 

specialitet 
 

 
Sedan den 15 december 2006 ägs bolaget av 
kommunens moderbolag Alvesta Kommunföretag 
AB. 
 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2006 2005 2004
Nettoomsättning 141 286 136 918 131 953
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

7 659 9 320 7 440

Årets resultat 3 364 6 043 4 850
Balansomslutning 588 125 589 187 579 499
Nettoinvestering 19 616 22 600 33 066
Antal anställda 70 74 79
Antal årsarbetare 65 67 71
 
 
Sammanfattning av året 2006 
Bolaget har under året bland annat satsat på 
utbyggnad av digital TV och telefoni samt bredband 
till de yttre orterna, projekterat nybyggnation av 
kvarteret Riksdagsmannen med lokaler och 
lägenheter (före detta konsumfastigheten), påbörjat 
ombyggnad till lägenheter i Allboskolan och Moheda 
värdshus.  
 
26,5 mkr har satsats på underhåll av fastigheterna. 
Bland annat är ombyggnaden av Bryggaren 18 och 
Hotell Rådmannens kök och matsal färdigställd. 
Flera lokaler har anpassats till nya hyresgäster. 
Yttre målning, nya fönster, byte av tak med mera 
har gjorts på några fastigheter. Vidare har 
asfaltsarbeten samt normalt lägenhetsunderhåll 
gjorts.  
 
Investeringarna uppgår till 19,6 mkr. Inköpta 
fastigheter är Allboskolan, Moheda Värdshus, 
Sjöatorp 3:35 samt några ytterligare markområden. 
Övriga större investeringar är TV- o bredbands-

investering, några nya tvättstugor, maskingarage vid 
Rönnedal samt pågående investeringar i Riks-
dagsmannen, ny hiss på Rönnedalsvägen 33, 
ombyggnad av Rönnemyrsvägen i Lövetområdet 
och så vidare. 
 
 
Ekonomi 
Årets resultat, 3,4 mkr, är lägre än föregående år, 
delvis beroende på den stora underhållssatsning 
som gjorts. 2,5 mkr i försäkringsersättning för en 
nerbrunnen fastighet, har avsatts till en ersättnings-
fond  
 
Räntekostnaden har minskat med 0,6 mkr jämfört 
med 2005, trots att den rörliga räntan ökat med 1,5 
procent till 3 procent under året. Det beror på att lån 
med högre ränta har kunnat skrivas om till en lägre 
ränta. Låneskulden uppgår till 471,6 mkr, allt med 
kommunal borgen. 44 procent av lånen har rörlig 
ränta. Nettoräntan efter avräknat räntebidrag är 2,8 
procent.  
 
Elkostnaden har ökat med cirka 2 mkr på grund av 
högre elpris, Kostnaderna har även ökat för 
fastighetsskötsel, övriga driftkostnader och 
avskrivningar. Intäkterna har stigit, främst beroende 
på försäkringsersättning samt höjda hyresintäkter 
med 2,7 mkr.  
 
 
Framtid 
Under 2007 står bolaget inför stora, ekonomiska 
åtaganden. Upphandling av nybyggnation av 
Riksdagsmannen med lokaler för vårdcentral, 
apotek samt 42 lägenheter sker under våren. 
Ombyggnad av Allboskolan till 11 lägenheter samt 
ombyggnad av Moheda Värdshus till 5-6 lägenheter 
och restaurang pågår. Räntorna är på väg uppåt, 
vilket kommer att påverka resultatet kommande år. 
 
 
Nyckeltal 
 

 2006 2005 2004
Soliditet % 13,5 12,5 11,6
Avkastning på totalt 
kapital % 

4,0 4,4 4,5

Låneränta fastig-
hetslån, brutto % 

3,2 3,32 3,75

Låneränta fastighets- 
lån netto % 

2,8 2,9 3,25

Underhåll kr/kvm 165 154 145
 
 

 

Belopp i tkr 2006 2005 2004
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000
Reservfond 7 195 7 195 7 195
Fritt eget kapital 38 427 35 063 29 021



 
Alvesta Energi AB 
Ordförande:  Lars-Erik Gustafsson 
VD Bo Lindberg 
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Ansvar och uppgifter 
Alvesta Energi har till uppgift att bedriva verksamhet 
inom områdena energi och kommunikation. Alvesta 
Energi ska verka för, bidra till och utveckla en bättre 
tillvaro för Alvesta kommuns invånare och företag. 
För att kunna fullgöra sitt uppdrag krävs att verk-
samhetens företagsekonomiska krav är över-
ordnade. 
 
Alvesta Energi AB är sedan den 1 september 2006 
nytt moderbolag i koncernen och ägs till 100 procent 
av det kommunala bolaget Alvesta Kommunföretag 
AB. Alvesta Energi AB äger i sin tur Alvesta Elnät 
AB vilket i sin tur äger hälften av bolaget Bredband i 
Värend AB (BIVA). Aktiekapitalet i Alvesta Energi 
AB är 3 mkr och i Alvesta Elnät AB 8 mkr. 
 
Faktaruta, Alvesta Energi AB 
 

Belopp i tkr 2006 2005 2004
Nettoomsättning 96 758 82 429 76 395
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

3 844 1 820 1 660

Årets resultat 3 844*) 61 70
Balansomslutning 253 569 232 212 224 905
Nettoinvestering 14 773 4 540 13 840
Antal anställda 0 0 0
*) byte av redovisningsprincip; från avskrivningar utöver 
plan till restvärdesmetoden 
 
Faktaruta, Alvesta Elnät AB 
 

Belopp i tkr 2006 2005 2004
Nettoomsättning 33 004 31 422 33 125
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

937 565 1 210

Årets resultat 937* 9 -75
Balansomslutning 91 959 85 658 84 805
Nettoinvestering 5 725 5 135 4 570
Antal anställda 20 20 20
*) byte av redovisningsprincip; från avskrivningar utöver 
plan till restvärdesmetoden 
 

 
Sammanfattning av året 2006 
• Fjärrvärmen växer  
• Ett säkrare elnät 
• Allt fler mätare fjärravläses 
• Elhandeln ökar 
• Ett normalår för vattenkraften i Ohs 
• Alvesta Energi påverkar 
 
Fjärrvärme växer  
Ett milt andra halvår innebar att utbyggnaden av 
fjärrvärmenätet pågick längre än planerat. Under 
året har både nya kunder och nya områden anslutits 
i både Alvesta, Moheda och Vislanda.  
 
Produktionen av fjärrvärme blev något större än 
under 2005 men tillväxten var mindre än förväntat. 
Anledningen är det mycket milda sista halvåret. 
Under året kompletterades produktionsanlägg-
ningarna med ny automatisk sotningsutrustning. Det 
innebär ett kraftigt minskat underhåll och ett 
minimalt behov av oljebaserad produktion vid 
sotning. 
 
Tillsammans med Växjö Energi har Alvesta Energi 
inlett en studie om förutsättningarna för att bygga en 
fjärrvärmekulvert mellan Växjö och Alvesta. Syftet är 
att försörja delar av värmebehovet i Alvesta via 
kulverten. Detta skulle i sin tur innebära möjligheter 
till elproduktion, samtidigt som man säkerställer 
framtida produktionskapacitet för fortsatt utbyggnad. 
 
Ett säkrare elnät 
Investeringarna i elnätet har fortsatt för att öka 
driftsäkerheten. Främst handlar det om att ersätta 
luftlinjer med kablar men även ett antal strategiska 
förstärkningar och förändringar av nätstrukturen. Vid 
stormen Per i början av 2007 kunde konstateras att 
åtgärderna har förbättrat driftsäkerheten i dessa 
områden. 
 
Allt fler mätare fjärravläses 
Installationen av fjärravlästa mätare har fortsatt och 
under året har cirka tusen kunder fått sina gamla 
mätare utbytta. Fjärravlästa mätare innebär bland 
annat att kunderna betalar för faktisk förbrukning 
istället för beräknad. 
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Ökade marknadsandelar  
En rad förändringar har skett i utbudet och 
reaktionen från kunderna har varit omedelbar och 
positiv. Bland annat infördes en 4-öresgaranti på 
alla elpriser och de traditionella avtalstiderna har 
ersatts med en rekommenderad bästa bindningstid 
vid varje tillfälle. Detta och en tydlig marknads-
strategi har resulterat i en starkare position på 
elmarknaden och ökade marknadsandelar.  
 
Ett normalår för vattenkraften i Ohs 
I vattenkraftstationen i Ohs producerades cirka 3,0 
GWh el under året. Det är en ökning mot det 
svagare 2005 men kan betecknas som ett normalår.  
 
Alvesta Energi påverkar 
”Vi ska verka för våra kunders bästa – till 100 %. 
Det vi själva kan förändra, det åtgärdar vi. Resten 
försöker vi påverka”. Koncernen har under de 
senaste åren därför spelat en allt mer aktivare roll 
på den svenska energimarknaden. Under 2006 
valdes bland andra Alvesta Energis VD in i styrelsen 
för branschorganisationen Svensk Energi. 
 
I våras slopade dessutom Alvesta Energi tillsvidare-
priset på el som första företag i branschen. 
Anledningen är bolaget ansåg att detta är en 
förlegad avtalsform som missgynnar de trognaste 
kunderna. 
 
 
Ekonomi 
Moderbolaget Alvesta Energi AB:s budgetmål för 
året var 4,7 mkr. Årets resultat blev 3,7 mkr vilket 
alltså är lägre än budget men ändå är det bästa 
resultatet i bolagets historia. Anledningen till 
avvikelsen mot budgetmålet är främst det ovanligt 
milda vädret under andra halvåret. 

 
Dotterbolaget Alvesta Elnät AB levererar ett positivt 
resultat på ca 0,9 mkr vilket är klart över 
budgetmålet på 0,2 mkr. 
 
Även intressebolaget BIVA redovisar ett preliminärt 
positivt reslutat vilket är bättre än uppsatta mål. 
 
 
Framtid 
Eldistributionen kommer fram till 2011 att helt 
präglas av arbetet med att anpassa nätet till de nya 
hårdare funktionskraven som då träder i kraft. 
Närmast kommer en upprustning av mottagnings-
stationen i Alvesta ske. En ny reservmatning från 
regionnätet ansluts för att ytterligare höja säker-
heten för kunderna. 
 
Efterfrågan från nya fjärrvärmekunder är fortsatt stor 
och under 2007 planeras därför en tillfällig ökning i 
anslutningstakten.  
 
Installationen av fjärravlästa mätare fortsätter fram 
till 2009, då detta enligt gällande krav ska vara klart. 
 
För att effektivisera det tekniska arbetet med el- och 
fjärrvärmenätet kommer Nätinformationssystem att 
tas i bruk under 2007. Detta kommer kraftigt att 
förenkla det egna arbete och samtidigt höja service-
graden ytterligare gentemot våra kunder. 
 
Vid årsstämman i maj tillträder den nästan helt nya 
styrelsen. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande:  Sven Bünger 
VD Åke Gustafsson 
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Ansvar och uppgifter 
Alvesta Renhållnings AB är ett kommunalt bolag, 
vars huvudsakliga uppgift är att insamla och tran-
portera avfall från kommunens hushåll och industri-
er. Bolaget driver därutöver fyra bemannade åter-
vinningscentraler i kommunen, där hushållen av-
giftsfritt kan lämna sorterat grovavfall. Bolaget an-
svarar även för att slutligt täcka över den stängda 
Aringsåsdeponin med jordmassor eller motsvaran-
de. 
 
Kommunens nya ägarbolag Alvesta Kommunföretag 
AB äger renhållningsbolaget från och med den 15 
december 2006. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2006 2005 2004
Nettoomsättning 21 460 20 305 19 565
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

706 5  2

Årets resultat 350 2 2
Balansomslut- 
ning 22 172 19 695 20 123

Nettoinvestering 305 1 003 750
Antal anställda 15 16  16
 
 
Sammanfattning av året 2006 
Hushållsavfallet har ökat med 158 ton till totalt 5 375 
ton, varav 5 146 ton (96 %) förbränns och 229 ton 
(4 %) deponeras. Förbränningsavtalet gäller till och 
med 2009.  
 
Under år 2006 har ett aktivt arbete skett för att sam-
ordna såväl privata kunders som industriföretags 
behov av avfallshantering i syfte att hitta lösningar 
som är så optimala som möjligt för alla parter.   
 
Containerkörningen ökade under 2006, trots att alla 
transporter från Alvesta Gjuteri har upphört sedan 
2005. Ökningen beror dels på att den höga syssel-
sättningen håller i sig, dels på att flera större bygg-
nationer har kommit igång där renhållningsbolaget 
har fått ta hand om borttransporter av rest- och 
avfallsprodukter.  

 
Slammet från trekammarbrunnar samt fett från in-
dustrier och storkök tas om hand i en nybyggd an-
läggning vid Växjö kommuns reningsverk (Sundet). 
På sikt kommer en del av den biogas som produce-
ras till exempel av slammet att kunna användas 
som drivmedel i ARAB:s fordon. Reningsbolagets 
gamla mottagningsanläggning för slam på industri-
området i Alvesta (Ilabäcksvägen) finns kvar tillsvi-
dare som en extra säkerhetsåtgärd.  
 
Under 2006 har Förpackningsinsamlingen tagit över 
ansvaret för kommunens återvinningsstationer, med 
undantag för stationen i Slätthög som Förpacknings-
insamlingen inte velat åta sig driften av. Om statio-
nen i Slätthög ska finnas kvar, kommer kommunen 
att få bära samtliga kostnader. 
 
 
Ekonomi 
Renhållningsbolaget redovisar för år 2006 ett plus 
på 0,4 mkr efter bokslutsdispositioner och skatt. 
Omsättningen har ökat med 4,4 procent under året. 
 
 
Framtid 
Under 2007-2008 ska renhållningsbolaget genom-
föra sluttäckningen av Aringsåsdeponin och arbetet 
med omhändertagande av lakvattnet från deponin 
enligt principen lokalt omhändertagande.   
 
Det påbörjade arbetet med att ta fram en ny ren-
hållningsordning, med en anpassning till nuvarande 
avfallshantering, ska slutföras under år 2007. Övriga 
planer som arbetsmiljöplan och kontrollprogram ska 
ses över.  
 
Ytterligare möjligheter till utveckling av samarbetet 
med andra kommuner ska tas till vara.  
 
Nyckeltal, ton 
 

 2006 2005 2004
Hushållsavfall till 
deponering 229 278 503

Hushållsavfall till 
energiutvinning 5 146 4 939 4 319

Farligt avfall 93 85 102
Glasförpackningar 270 360 281
Metallförpackningar 50 32 45
 
 



 
Alvesta Utvecklings AB 
Ordförande:  Karin Vernersson 
VD Börje Norén 
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Ansvar och uppgifter 
• Alvesta Utvecklings AB skall äga och förvalta 

lokaler, industrifastigheter och mark. 
• Äger fyra fastigheter i Alvesta på det före detta 

slakteriområdet (KLS): Hyveln 1 och 3, Lillsjön 
3, Tåget 2. 

• Målet är att hyra ut de byggnader som är i 
godtagbart skick och att på sikt riva resterande 
byggnader för att kunna förädla fastigheterna 
för uthyrning eller försäljning.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunens nya ägarbolag Alvesta Kommunföretag 
AB äger renhållningsbolaget från och med den 15 
december 2006. 
 
 
Bolaget redovisar 
Hos kommunen är den finansiella anläggnings- 
tillgången (aktiekapitalet) definierat till 10 mkr. 
 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2006 
Nettoomsättning 1 025 
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

-363 

Årets resultat -363 
Balansomslutning 10 820 
Nettoinvestering 5 690 
Antal anställda 0 
Antal årsarbetare 0 

 
Sammanfattning av året 2006 
• 2006-01-01 köpte Alvesta Utveckling AB 

fastigheterna Lillsjön 3 och Tåget 2. Alvesta 
Kommun köpte hela bolaget 2006-03-01. 
Bolaget såldes av kommunen den 15 december 
2006 till ägarbolaget Alvesta Kommunföretag 
AB 

• Bolaget förvaltas av AllboHus Fastighets AB. 
• Alvesta Utveckling har utfört mycket underhåll 

och många reparationer under året för att 
iordningsställa området. 

• Alvesta Utveckling har rivit 60 % av de gamla 
livdjurstallarna. 

 
 
Uthyrt 
Av lokalytan på 21 400 kvm är 4 600 kvm uthyrda, 
det vill säga 21,5 procent. 
 
 
 
Ekonomi 
Bokslutet omfattar perioden 2005-09-01 — 2006-12-
31. Alvesta Utveckling AB gör en förlust på 363 tkr, 
på grund av det omfattande underhållsarbetet som 
utförts efter övertagandet. 
 
 
 
Framtid 
Under 2007-2008 kommer cirka 2/3 av fabriken 
(Lillsjön 3) att rivas, eftersom den är i dåligt skick.  
 
 
 
 

 

Belopp i tkr 2006 
Aktiekapital 100 
Reservfond 10 
Fritt eget kapital 10 213 



 
Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande:  Elsa Jönsson 
Räddningschef Jörgen Waldén 
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Ansvar och uppgifter 
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund 
med uppdrag att, på ett effektivt sätt och inom god-
tagbar tid, genomföra kommunala räddningsinsatser 
och förebygga olyckor, främst brand, inom Alvesta 
och Växjö kommuner. Förbundet informerar och 
utbildar i brandskydd, utför tillsyn enligt Lagen om 
skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen om brand-
farliga och explosiva varor (LBE). 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2006 2005 2004
Nettoomsättning 51 072 53 368 51 157
Årets resultat 2 397 858 1 397
Balansomslutning 27 237 30 018 27 614
Nettoinvestering 1 708 651 995
Antal anställda, tv. 
AB 55 55 55

Antal anställda, 
deltid RiB 155 161 163

Antal räddnings 
värnsmän 29 29 29

 
 
Sammanfattning av året 2006 
Väsentliga händelser 
Den externa kursverksamheten fortsätter att öka, 
mycket tack vare att många medarbetare bidrar på 
ett positivt och engagerat sätt. Under året har 
förbundets instruktörer träffat nästan 7 000 personer 
vid olika kurser och informationstillfällen. 
 

 
 
 
 
 

Antal insatser 
Även om det totala antalet insatser inte avviker 
nämnvärt från tidigare år har vi förskonats från 
omfattande och långvariga insatser.  

 
Särskilt större skogsbränder är annars något som 
belastar organisationen mycket, personellt, utrust-
ningsmässigt och inte minst ekonomiskt. Trots en 
viss oro för att efterbörden från stormen ”Gudrun” 
2005 skulle fortsätta ställa till problem har vi 
lyckligtvis sluppit denna typ av insatser. Flera 
dödsolyckor har inträffat i trafiken, vilket ytterligare 
visar på behovet av satsningar på mitträcken och 
separerade körfält. På länets mest trafikerade väg, 
Riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö, behöver 
säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 

SOS Alarm AB gjorde under senhösten ett stort 
teknikbyte. Detta påverkade räddningstjänsten 
genom att samtliga larmplaner fått arbetas igenom 
för att passa det nya systemet. I samband med 
teknikskiftet och därefter har olika störningar bidragit 
till en ökad belastning på räddningstjänsten. Över-
gången till ny teknik hos SOS innebär också att 
räddningstjänsten måste följa med och successivt 
modernisera utlarmningstekniken, något som enligt 
planerna ska påbörjas under 2007. 

Typ/år 2006 2005 2004
Brand i byggnad 124 127 116
Brand, ej i byggnad 141 181 120
Trafikolycka 149 147 133
Förmodad brand 72 55 66
Utsläpp av farligt 
ämne 24 18 17

Drunkningstillbud 2 6 3
Nödställt djur 7 3 4
Stormskada 1 9 2
Hjälp till ambulans 2 10 0
Hiss, ej nödläge 7 6 13
Översvämning och 
vattenskador 9 18 14

Annan olycka 7 18 14
Nödställd person 12 10 1
Övriga uppdrag 33 23 25
Automatlarm, ej 
brand-/gas 510 478 489

Totalt 1 100 1 109 1 017
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Brandskyddskontroller, Växjö och Alvesta 
sotningsdistrikt 

 
Den interna organisationen 
Förbundet beviljades 400 tkr i bidrag som stöd för 
att utveckla heltidsorganisationen avseende ledar-
skap, samarbete och processer. Arbetet är sedan 
hösten igång på ett mycket positivt sätt. All hel-
tidspersonal medverkar vid ledarskapsutbildningar, 
teamutveckling eller andra aktiviteter. Projektet 
kommer att avslutas under 2007 och kostar cirka 
1,5 mkr. 
 
Under året har förbättringar av brandstationen i 
Alvesta påbörjats samtidigt som lokalytan har 
minskats. Förbättringar planeras även i Rottne. 
Behovet av förbättringar är stort även i Odenslanda.  
 
I Moheda har beredskapsstyrkan minskats från fem 
till fyra personer. Hittills har verksamheten fungerat 
väl och förstärkningar från andra stationer larmas 
alltid vid larm inom Mohedas insatsområde.  
 
Behandlade ärenden och genomförda kurser 
 

6 993 personer har genomgått utbildning/information. 
 
Övningsverksamheten har under året inriktats på 
gemensamma rutiner vid rökdykning samtidigt som 
nya stabiliseringsrutiner vid trafikolyckor har introdu-
cerats. Avsikten är att under 2007 och i samverkan 
med ambulanssjukvården börja förnya rutinerna vid 
losstagning. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ekonomi 
Förbundets ekonomiska situation har förbättrats för 
tredje året i rad, vilket är mycket positivt. Resultatet 
för året är +2,4 mkr, vilket är nästan 1,7 mkr bättre 
än budget. Anledningen är framför allt uppkomna 
vakanser inom dagtidsorganisationen, försenad 
leverans av släckbil samt att förbundet varit försko-
nat från långvariga och stora räddningsinsatser. 
Samtidigt har intäkterna ökat jämfört med tidigare 
år. 
Alla medarbetare har på ett mycket positivt och 
aktivt sätt bidragit till att kursverksamheten har 
kunnat hålla en hög nivå med bra kvalitet. 
 

 
 
 
Framtid 
Förbundets verksamhet kommer med all 
sannolikhet att behöva förändras. Viktiga frågor att 
hantera är: 

 Återanskaffning av fordon och materiel. 

 Beredskap och bemanning av räddnings-
styrkorna. 

 Nyheter som förstahandsperson, framskjuten 
enhet och andra nya metoder. 

 Införandet av rutinen ”I väntan på ambulans” 
ser inte ut att kunna lösas utan politiska beslut 
om inriktning i landstinget. 

 Vilka nya hot och risker ska kunna hanteras? 

 Vilken förmåga och ansvar ska den enskilde 
själv ha och ta? 

 Det förebyggande arbetets inriktning. 
 
 

 Alvesta Växjö 
Brandskyddskontroller 1 664 4 013
Sotningsobjekt 7 065 21 720

 2006 2005 2004
Tillsyner LSO och LBE 228 128 198
Tillsyn, skriftliga 
redogörelser 32 600 -

Remisser 78 68 76
Allmänna yttranden 25 66 99
Byggsamråd 34 25 30
Biträde vid byggtillsyn 16 30 30
Tillståndsärenden, 
brandfarlig vara 63 49 39

Remisser, detaljplaner 27 21 29
Sotningsmedgivanden 53 62 147
Brandskyddsutbildn. 154 124 132
Brandkunskap för alla 41 23 16
Heta arbeten 19 14 12
Förare av farligt gods 22 15 13
Brandskydd för buss- 
förare - - 8

Specialkurser - 2 39
Brandinformation 2 10 11
Bamses brandskola 36 39 20
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(mkr) Budget   Bokslut  Avvikelse Bokslut Bokslut
  2006   2006  2006 2005 2004
         

Kommunstyrelse    
        Intäkter 62,3  72,3 10,0 76,6 58,7
        Kostnader 158,3  165,7 -7,4 161,7 137,0

        Nettokostnader  96,0   93,4  2,6 85,1 78,3
         

    varav kommunledn. kont    
        Intäkter 10,0  15,3 5,3 22,0 10,8
        Kostnader 70,1  71,9 -1,8 72,4 66,4
        Nettokostnader  60,1   56,6  3,5 50,4 55,6
         

    varav teknisk förv    
        Intäkter 52,3  57,0 4,7 54,6 47,9
        Kostnader 88,2  93,8 -5,6 89,3 70,6

        Nettokostnader  35,9   36,8  -0,9 34,7 22,7
         

Barn- o ungdomsnämnd    
        Intäkter 63,6  72,3 8,7 74,9 80,7
        Kostnader 426,8  433,1 -6,3 423,6 417,9

        Nettokostnader  363,2   360,8  2,4 348,7 337,2
         

Socialnämnd    
        Intäkter 70,4  83,0 12,6 73,0 70,6
        Kostnader 338,4  352,9 -14,5 335,6 349,6

        Nettokostnader  268,0   269,9  -1,9 262,6 279,0
         

Kulturnämnd    
        Intäkter 0,9  1,0 0,1 1,0 5,9
        Kostnader 10,5  10,6 -0,1 10,8 29,9

        Nettokostnader  9,6   9,6  0,0 9,8 24,0
         

Miljönämnd    
        Intäkter 2,1  2,2 0,1 2,7 2,2
        Kostnader 8,0  9,5 -1,5 8,0 7,6
        Nettokostnader  5,9   7,3  -1,4 5,3 5,4
         

SUMMA NÄMNDER    
        Intäkter 199,3  230,8 31,5 228,2 218,1
        Kostnader 942,0  971,8 -29,8 939,7 942,0

        Nettokostnader  742,7   741,0  1,7 711,5 723,9
         

Finansiering    
        Intäkter 844,4  861,2 16,8 820,3 793,7
        Kostnader 95,2  105,8 -10,6 90,9 88,9

        Nettokostnader  -749,2   -755,4  6,2 -729,4 -704,8
         

TOTALT    
        Intäkter 1 043,7  1 092,0 48,3 1 048,5 1 011,8
        Kostnader 1 037,2  1 077,6 -40,4 1 030,6 1 030,9
        Nettokostnader  6,5   14,4  7,9 17,9 -19,1
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(mkr) Budget   Bokslut  Avvikelse Bokslut Bokslut 

  2006   2006  2006 2005 2004 
         

Kommunstyrelse     
        Inkomster 3,5  8,9 5,4 3,2 4,2 
        Utgifter 23,8  14,3 9,5 15,3 9,3 

        Netto  20,3   5,4  14,9 12,1 5,1 
         

    varav kommunledn. kont     
        Inkomster 3,5  8,0 5,1 1,6 3,1 
        Utgifter 7,5  3,0 3,9 3,7 1,6 

        Netto  4,0   -5,0  9,0 2,1 -1,5 
         

    varav Teknisk förv     
        Inkomster 0,0  0,3 0,3 1,8 1,1 
        Utgifter 16,3  10,7 5,6 11,6 7,7 

        Netto  16,3   10,4  5,9 9,8 6,6 
         

Barn- o ungdomsnämnd     
        Inkomster 0,0  0,2 0,2 0,5 0,6 
        Utgifter 4,1  4,1 0,0 5,2 3,8 

        Netto  4,1   3,9  0,2 4,7 3,2 
         

Socialnämnd     
        Inkomster 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
        Utgifter 2,1  2,1 0,0 1,8 1,8 

        Netto  2,1   2,1  0,0 1,8 1,8 
         

Kultur- o fritidsnämnd     
        Inkomster 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
        Utgifter 0,4  0,3 0,1 0,2 0,3 

        Netto  0,4   0,3  0,1 0,2 0,3 
         

Miljönämnd     
        Inkomster 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 
        Utgifter 0,0  0,0 0,0 0,1 0,2 
        Netto  0,0   0,0  0,0 0,1 0,2 
         

SUMMA VERKSAMHET     
        Inkomster 3,5  8,5 5,6 3,9 4,8 
        Utgifter 30,4  20,2 9,6 22,6 15,4 

        Netto  26,9   11,7  15,2 18,7 10,6 
         

Finansiering     
        Inkomster 0,0  1,5 1,5 1,7 0,0 
        Utgifter 48,6  38,3* 10,3 37,7 8,2 

        Netto  48,6   36,8  11,8 38,7 8,2 
         

TOTALT     
        Inkomster 3,5  10,0 7,1 5,6 4,8 
        Utgifter 79,0  58,5 19,9 60,3 23,6 

        Netto  75,5   48,5  27,0 54,7 18,8 
        

Varav investeringsbidrag   1,5 mkr
Varav försäljning   8,1 mkr

*12,9 mkr avser köp av finansiella 
anläggningstillgångar. 

Varav övriga inkomster (fakturerat)  0,4 mkr  

Total   10,0 mkr  
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Kommunen följer den kommunala redovisnings-
lagen och kompletterande rekommendationer från 
rådet för kommunal redovisning. 
 
Anslutningsavgifter 
All anslutningsavgift för vatten och avlopp intäkts-
förs direkt mot resultaträkningen. 
 
Avskrivningar 
Nominell avskrivningsmetod används, med lika 
stora avskrivningsbelopp varje år räknat efter 
anskaffningsvärdet. Avskrivning bokförs månaden 
efter det att investeringen är avslutad. 
 
Normal nyttjandeperiod i år (avskrivningstid) per typ 
av tillgång: 
Markreserv -- 
Verksamhetsfgh 50, 33, 20 
Fgh f affärsvht 33, 25, 20 
Publika fgh 33, 20 
Fgh f annan vht 33, 25, 20 
Övriga fgh 33, 25 
Maskiner 10 
Inventarier 10, 5, 3 
Fordon 10, 5 
 
Beloppsgräns för investeringsutgift är 20 tkr då 
övriga kriterier för investering är uppfylld. 
 
Byte av redovisningsprincip 
Ersättning för SFI-undervisning har tidigare haft 
eftersläpning en termin. Detta har korrigerats under 
2006. Barn- och ungdomsnämnden har därför fått 
ersättning för tre terminer istället för två. Följaktligen 
har socialförvaltningen betalat för en extra termin. 
Korrigeringen är av engångskaraktär 2006.  
 
I den sammanställda redovisningen för år 2006 har 
en andel på 20 % av Värends Räddningstjänst-
förbund plockats in. År 2005 var andelen 25 
procent. Resultat- och balansräkning med noter för 
år 2005 har inte räknats om. Dock har hänsyn tagits 
till andelen då kassaflödesrapporten för år 2006 har 
tagits fram.  
 
Dokumentation av redovisningssystem 
Avvikelse från rekommenderad redovisningsprincip 
2:8 om dokumentation av redovisningssystem. 
Arbetet med dokumentation planeras påbörjas. 
 
Fordringar 
Fordringar äldre än ett år skrivs av. Kostnaden 
belastar berörd verksamhet. 
 
Kassaflödesrapport 
Kassaflödesrapporten är upprättad enligt indirekt 
metod där rörelsekapitalförändringen i sin helhet 
hänförts till löpande verksamhet. 
 
Leasing 
Hyresavtal av väsentligt värde redovisas uppdelade 
efter förfallotid och nuvärdesberäknas. Övrig leasing 

avser avtal av obetydligt värde samt avtal på 3 år 
eller kortare tid och redovisas ej. 
 
Lånekostnader  
Lånekostnaderna för 2006 belastar årets resultat. 
Därmed har inga lånekostnader räknats in i till-
gångars anskaffningsvärde under perioden. 
 
Personalkostnader  
Årets förändring av skuld för semester, övertid och 
fyllnadstid redovisas under verksamhetens kost-
nader i resultaträkningen för 2006. Timlön för 
december bokförs enligt kontantmetoden. 
 
Pensionsskuld 
Pensionskostnader redovisas fr.o.m 1998 enligt den 
så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före 
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse medan 
pensioner intjänade fr.o.m 1998 redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Pensionsskulden 
enligt ansvarsförbindelsen är beräknad av företaget 
KPA enligt metoden p-finken. 
 
Pensionsmedelsplacering 
Innehav av aktier och räntepapper i kommunens 
”pensionsfond”, vilken klassificeras som anlägg-
ningstillgång, värderas enligt portföljmetoden till det 
lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 
 
Skatteintäkter 
I bokslutet används Ekonomistyrningsverkets prog-
nos på slutavräkning av bokslutsårets kommunal-
skatt. 
 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta Kommun omfattar de bolag som 
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen 
för 2006 ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta 
Renhållnings AB, Alvesta Energi AB samt Alvesta 
Kommunföretag AB. Kommunens andel (20 %) av 
Värends Räddningstjänstförbund  har också tagits 
med i sammanställningen. 
 Den sammanställda redovisningen utgör ett 
sammandrag av kommunens och dotterföretagens 
resultat- och balansräkningar. Interna mellan-
havanden mellan de i koncernen ingående enhet-
erna har i allt väsentligt eliminerats. Att efter 
elimineringen föra samman kommunens och dotter-
företagens räkenskaper till en redovisningsenhet 
kallas konsolidering. 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetod-
en. Det innebär att kommunen vid anskaffnings-
tillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen 
har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital räknas 
in i koncernens eget kapital. 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som 
finns i bolagen har i den sammanställda redovis-
ningen lagts till eget kapital respektive skuld för 
latent skatt i enlighet med kommunal 
redovisningslag. 
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Not 
Koncern 

2006 
 

2005 
Kommun 

2006 
 

2005 
Verksamhetens intäkter 1 412,9 388,4 259,4 249,2 
   Jämförelsestörande post* - - - (11,1) 
Verksamhetens kostnader 2 -1 052,2 -1 004,3 -960,4 -923,6 
   Jämförelsestörande post* - - (-2,5) 
Avskrivningar 8 -61,6 -59,3 -36,9 -29,0 
   Jämförelsestörande post* - (-10,0) (-3,6) 
Verksamhetens nettokostnad -700,9 -668,1 -737,9 -703,4 
   Jämförelsestörande post* - (10,0) (5,0) 
Skatteintäkter 3 587,9 551,4 587,9 551,4 
Generella statsbidrag och utjämning 4 158,3 164,8 158,3 164,8 
Finansiella intäkter 5 10,6 7,8 14,1 11,5 
Finansiella kostnader 6 -27,3 -27,3 -8,0 -6,4 
Årets resultat 7 28,6 21,5 14,4 17,9 
Avgår realisationsvinster -9,5 -3,0 
Omstruktureringskostnad, synnerliga 
skäl -- 2,0 

Årets resultat enligt balanskravet 4,9 16,9 
*) 2006 nedskrivning Högåsen, 2005 stormen i januari 
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 Not Koncern Kommun  
 Mkr 2006 2005 2006 2005 
 Löpande verksamhet   
 Årets resultat 7,18 28,6 21,5 14,4 17,9 
 Avskrivning 18 61,6 59,3 36,9 29,0 
 Reavinst -3,8 -- -3,8 -0,9 
 Reaförlust -- -- 0,0 -- 
 Värdeminskning aktier/räntepapper -- -- 0,0 0,1 
 Uppskrivning aktier via EK -- -- 60,9 -- 
 Nedskrivning aktier via EK -- -- -2,0 -- 
 Auab´s ing EK vid förvärv 1,3   
 Extraordinära intäkter/kostnader -- -- -- -- 
   
 Ökning/minskning av förråd 10 -1,3 -0,8 0,0 0,1 
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 11 -2,5 -26,4 -3,6 -22,6 
 Ökning/minskning av kortfr. skulder 17 14,5 20,9 15,8 10,5 
 Ökning/minskning av pensionsskuld 13 2,2 -0,2 2,3 -0,2 
 Ökning/minskning övr. avsättningar 15 1,3 1,6 -- -- 
 I. Verksamhetsnetto 101,9 75,9 120,9 33,9 
   
 Investeringar 
 Inköp materiella tillgångar -90,6 -93,5 -45,2 -57,9 
 Investeringsbidrag materiella tillgångar -- -- 1,5 1,3 
 Försäljning materiella tillgångar -- -- 8,1 1,9 
 Inköp finansiella tillgångar -113,5 -4,1 -114,7 -4,7 
 Försäljning finansiella tillgångar -- -- 38,1 -- 
 II. Investeringsnetto 204,1 -97,6 -112,2 -59,4 
 
 Finansiering 
 Långfristig upplåning 128,1 -5,4 23,0 -- 
 Amortering -- -- -- -2,1 
 III. Finansieringsnetto 128,8 -5,4 23,0 -2,1 
 Förändring likvida medel 25,9 -27,1 31,7 -27,6 
Pga ändrad andel av Värends Räddningstjänst 0,5 -- -- -- 
 26,4   
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 Koncern Kommun 

 Mkr Not 2006 2005 2006 2005
 Tillgångar  
 Anläggningstillgångar  
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 8 1 158,5 1 127,1 361,9 356,9
 Maskiner och inventarier 8 55,2 53,5 34,1 36,7
 Finansiella anläggningstillgångar 9 177,2 63,7 285,0 208,4
   Därav pensionsplaceringar (163,3) (50,2) (163,3) (50,2)
 Summa anläggningstillgångar 1 390,9 1245,1 681,0 602,0
 Omsättningstillgångar  

 Förråd m.m. 10 4,3 3,0 0,2 0,2
 Fordringar 11 114,9 112,4 78,9 75,3
 Kortfristiga placeringar -- -- -- --
 Kassa och bank 12 81,4 55,0 58,6 26,9
 Summa omsättningstillgångar 200,6 170,4 137,7 102,4
 Summa tillgångar 1 591,5 1 415,5 818,7 704,4
      
 Eget kapital, avsättningar och skulder  
 Eget kapital 7 408,6 378,7 440,4 367,2
   Därav årets resultat (28,6) (21,5) (14,4) (17,9)
 Avsättningar för pensioner 13 9,0 6,8 5,2 2,9
 Andra avsättningar 15 12,9 11,6 -- --
 Långfristiga skulder 16 871,7 743,6 195,0 172,0
 Kortfristiga skulder 17 289,3 274,8 178,1 162,3
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 591,5 1 415,5 818,7 704,4
 

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2006 2005 2006 2005

- Pensionsskuld 13 288,9 265,5 288,9 265,5

- Skatteskuld för ” –” 13 70,1 64,4 70,1 64,4

- Borgensåtaganden: 14 693,0 581,7 692,6 581,3

    Därav kommunala företag 14 (688,2) (575,2) (688,2) (575,2)

    Därav del av bostadslån egna hem 14 (1,3) (1,7) (1,3) (1,7)

    Därav föreningar o organisationer 14 (3,5) (4,8) (3,1) (4,4)

- Operationell leasing *  225,3 241,5 224,6 237,0

    Därav datorer, kopiatorer  (0,0) (0,9) (0,0) (0,0)

    Därav fordon  (0,7) (1,7) (0,0) (0,8)

    Därav hyror med förfallotid inom 1 år  (25,8) (26,2) (25,8) (25,7)

    Därav hyror med förfallotid 1-5 år  (71,7) (80,3) (71,7) (78,1)

    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år  (127,1) (132,4) (127,1) (132,4)

  Summa  1 277,3 1 153,1 1 276,2 1 148,2
 

Soliditet Not 2006 2005 2006 2005

- inklusive pensionsskuld före 98  3,1 3,4 9,9 5,3

- exklusive pensionsskuld före 98  25,6 28,7 53,8 52,1
* Ändring från 2005, hyres- och leasingavtal av obetydligt värde eller med avtalstid på 3 år eller mindre, redovisas ej 2006 
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 Koncern Kommun  
 2006 2005 2006 2005 
   
Not 1. Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 86,1 77,6 86,1 77,6 
Hyror, arrenden 107,9 103,7 66,3 62,1 
Försäljningsintäkter 99,9 114,6 30,1 32,1 
Taxor, avgifter, ersättningar 94,5 70,5 63,5 67,4 
Reavinster 3,8 1,9 3,8 0,9 
Övriga intäkter 20,7 20,1 9,6 9,1 
Summa 412,9 388,4 259,4 249,2 
   
Not 2. Verksamhetens kostnader   
Hyror 5,2 14,2 90,4 88,0 
Lönekostnader inkl soc.avg 584,3 571,6 532,9 520,1 
Pensionskostnader 29,7 31,2 27,9 28,1 
Bidrag 56,8 55,3 59,2 58,4 
Entreprenad och köp av verksamhet 134,8 124,0 134,5 123,7 
Övriga kostnader 238,9 204,6 115,5 105,3 
Aktuell skatt 1,2 3,0 0,0 0,0 
Uppskjuten skatt 1,3 0,4 0,0 0,0 
Summa 1 052,2 1 004,3 960,4 923,6 
   
Not 3. Skatteintäkter   
Kommunalskatt prel 579,9 558,4 579,9 558,4 
Korr slutavräkning 2004 0,0 -0,6 0,0 -0,6 
Prognos slutavräkning 2005 0,0 -6,4 0,0 -6,4 
Korr slutavräkning 2005 3,9 0,0 3,9 0,0 
Prognos slutavräkning 2006 4,1 0,0 4,1 0,0 
Summa 587,9 551,4 587,9 551,4 
   
Not 4. Generella statsbidrag och utjämning   
Inkomstutjämningsbidrag 135,7 140,6 135,7 140,6 
Regleringsavgift -0,3 -4,2 -0,3 -4,2 
Införandebidrag 0,5 4,0 0,5 4,0 
Kostnadsutjämning 4,3 7,6 4,3 7,6 
LSS-utjämning 7,9 5,5 7,9 5,5 
Sysselsättningsstöd 10,2 11,3 10,2 11,3 
Summa 158,3 164,8 158,3 164,8 
   
Not 5. Finansiella intäkter   
Räntor utlämnade lån 0,0 0,2 3,8 5,8 
Ränta likvida medel 0,2 1,1 1,2 0,8 
Dröjsmålsränta 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Koncern Kommun  
 2006 2005 2006 2005 
Aktieutdelning 0,6 0,0 0,6 0,0 
Reavinster 5,7 2,1 5,7 2,1 
Ränta räntepapper 1,4 2,0 1,4 2,0 
Borgensavgifter 0 0,0 0,9 0,7 
Övriga finansiella intäkter 2,7 2,3 0,5 0,0 
Summa 10,6 7,8 14,1 11,5 
   
Not 6. Finansiella kostnader   
Räntekostnader för lån 25,2 25,6 6,1 5,2 
Dröjsmålsräntor 0,1 0,1 0,0 0,1 
Avgifter till banker m m 0,3 0,5 0,3 0,5 
Reaförluster 0,9 0,3 0,9 0,3 
Orealiserad förlust räntepapper 0,5 0,1 0,5 0,1 
Ränta på pensionsavsättningar 0,2 0,2 0,2 0,2 
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,5 0,0 0,0 
Summa 27,3 27,3 8,0 6,4 
   
Not 7. Årets resultat   
Ingående eget kapital 378,7 353,7 367,1 349,3 
Förändring elim.  Övervärden Anl.tillg. 2,6 3,5 -- -- 
Koncernbildning Alvesta Kommunföretag AB -1,3 -- 58,9 -- 
Årets förändring 28,6 21,5 14,4 17,9 
Utgående eget kapital 408,6 378,7 440,4 367,2 
   
Not 8. Materiella anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekn. anl   
Ack anskaffningsvärde   
Mark 80,7 80,1 11,7 15,6 
Verksamhetsfastigheter 972,0 925,7 376,7 344,7 
Justering värde 1,8 6,2 0,3 5,9 
Fastigheter för affärsverksamhet 145,4 137,4 142,3 137,4 
Justering värde 0,0 0,1 0,0 0,1 
Gator, vägar och parker 92,2 87,2 92,3 87,2 
Justering värde 0,0 0,1 0,0 0,1 
Industrifastigheter 8,3 5,4 8,3 5,4 
Justering värde 6,0 0,0 6,0 0,0 
Övriga fastigheter och anläggningar 284,2 277,0 2,5 2,5 
Summa 1 590,6 1 519,2 640,1 598,9 

Ack avskrivningar   
Mark 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetsfastigheter -246,2 -224,0 -144,5 -134,3 
Justering värde 0,1 0,0 0,0 0,0 
Fastigheter för affärsverksamhet -90,1 -86,0 -89,7 -86,0 
Gator, vägar och parker -51,7 -49,3 -51,8 -49,3 
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 Koncern Kommun  
 2006 2005 2006 2005 
Industrifastigheter -2,1 -1,9 -2,1 -1,9 
Övriga fastigheter och anläggningar -80,6 -66,6 -0,3 -0,3 
Justering värde 0,0 0,6 0,0 0,0 
Summa -470,6 -427,2 -288,4 -271,8 
Årets avskrivningar   
Mark 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetsfastigheter -23,2 -21,9 -11,1 -10,2 
Fastigheter för affärsverksamhet -3,6 -3,7 -3,5 -3,7 
Gator, vägar och parker -2,6 -2,4 -2,6 -2,4 
Industrifastigheter -0,6 -0,2 -0,6 -0,2 
Övriga fastigheter och anläggningar -8,8 -13,6 0,0 0,0 
Summa -38,8 -41,8 -17,8 -16,5 
Årets nedskrivningar   
Verksamhetsfastigheter -10,0 0,0 -10,0 0,0 
Summa -10,0 0,0 -10,0 0,0 
Årets investeringar   
Mark 3,7 2,5 1,3 0,4 
Verksamhetsfastigheter 22,1 40,0 9,7 26,1 
Investeringsbidrag -1,5 0,0 -1,5 0,0 
Fastigheter för affärsverksamhet 6,2 4,8 6,2 4,8 
Gator, vägar och parker 3,7 4,9 3,7 4,9 
Investeringsinkomst -0,3 0,0 -0,3 0,0 
Industrifastigheter 5,2 2,9 5,2 2,9 
Övriga fastigheter och anläggningar 17,9 9,8 0,9 0,0 
Summa 57,0 64,9 25,2 39,1 

 Utrangeringar   
Mark 0,0 -3,6 0,0 -3,6 
Verksamhetsfastigheter -0,2 -0,2 0,0 0,0 
Fastigheter för affärsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gator, vägar och parker 0,0 0,0 0,0 0,0 
Industrifastigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Övriga fastigheter och anläggningar -0,8 -1,6 0,0 0,0 
Summa -1,0 -5,4 0,0 -3,6 
Försäljningar   
Mark -0,8 -0,7 -0,8 -0,7 
Verksamhetsfastigheter -0,5 0,0 -0,5 0,0 
Fastigheter för affärsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gator, vägar och parker 0,0 0,0 0,0 0,0 
Industrifastigheter -2,8 0,0 -2,8 0,0 
Övriga fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa -4,1 -0,7 -4,1 -0,7 
Pågående investeringar   
Ingående 18,9 13,6 11,5 7,0 
Avslutade under året -13,7 -13,1 -6,4 -6,5 
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 Koncern Kommun  
 2006 2005 2006 2005 
Årets pågående investeringar 30,3 18,4 11,8 11,0 
Summa 35,5 18,9 16,9 11,5 
Delsumma 1 158,5 1 127,9 361,9 356,9 
Maskiner och inventarier   
Ack anskaffningsvärde   
Maskiner 27,3 23,9 13,4 13,1 
Justering bokf. värde -0,5 0,0 -0,5 0,0 
Inventarier 149,7 145,8 125,1 119,2 
Justering bokf. värde -1,6 0,3 -0,7 0,3 
Bilar och andra transportmedel 16,9 15,2 9,6 9,3 
Justering bokf.  värde -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Summa 191,7 185,1 146,8 141,8 
Ack avskrivningar   
Maskiner -19,2 -15,6 -10,9 -10,3 
Justering bokf. värde 0,5 0,0 0,5 0,0 
Inventarier -108,3 -101,6 -92,8 -85,0 
Justering bokf. värde 1,6 1,8 0,7 0,0 
Bilar och andra transportmedel -14,4 -12,8 -7,7 -7,3 
Justering bokf. värde 0,1 0,1 0,1 0,1 
Summa -139,7 -128,1 -110,1 -102,5 
Årets avskrivningar   
Maskiner -0,8 -1,6 -0,6 -0,6 
Inventarier -11,2 -11,6 -7,9 -7,7 
Bilar och andra transportmedel -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 
Summa -12,8 -13,9 -9,1 -8,8 
Årets investeringar   
Maskiner 2,0 0,8 1,0 0,3 
Inventarier 13,8 10,7 5,4 5,6 
Bilar och andra transportmedel 0,4 1,0 0,3 0,6 
Summa 16,2 12,5 6,7 6,5 
Utrangeringar   
Maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 
Inventarier 0,0 -1,8 0,0 0,0 
Bilar och andra transportmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa 0,0 -1,8 0,0 0,0 
Försäljningar   
Maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 
Inventarier -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 
Bilar och andra transportmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 
Delsumma 55,2 53,5 34,1 36,7 
Summa Anläggningstillgångar 1 213,7 1 181,4 396,0 393,6 
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 Koncern Kommun  
 2006 2005 2006 2005 

 
 

Not 9. Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier   
-Alvesta Kommunföretag AB  0,0 -- 0,1 -- 
-Allbohus Fastighets AB 0,0 0,0 0,0 30,0 
-Alvesta Elnät AB 0,0 0,0 0,0 8,0 
-Alvesta Renhållning AB 0,0 0,0 0,0 0,1 
-Växjö Flygplats AB 0,2 0,2 0,2 0,2 
-Övriga 1,0 0,1 1,0 0,1 
Andelar 10,6 10,1 6,5 6,0 
Delsumma 11,8 10,4 7,8 44,4 
Utlämnade lån 2,1 3,2 113,9 113,9 
Avgår kortfristig del 0,0 0,0 0,0 0,0 
Delsumma 2,1 3,2 113,9 113,9 
Placerade pensionsmedel 163,3 50,2 163,3 50,2 
Värdereglering räntepapper -- -0,1 -- -0,1 
Summa 177,2 63,7 285,0 208,4 
   
Not 10. Förråd   
Förråd 4,3 3,0 0,2 0,2 
   
Not 11. Fordringar   
Debiterade avgifter 42,7 32,1 8,6 11,2 
Moms 8,7 6,4 8,7 6,4 
Upplupna intäkter  18,4 21,6 17,5 23,4 
Förutbetalda kostnader 34,8 35,5 24,5 25,7 
Upplupen ränta obligationer 1,3 0,7 1,3 0,7 
Upplupna skatteintäkter 4,1 0,0 4,1 0,0 
Övriga fordringar 4,9 16,1 14,2 7,9 
Summa 114,9 112,4 78,9 75,3 
   
Not 12. Kassa och Bank   
Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0 
Banker 81,4 55,0 58,6 26,9 
Summa 81,4 55,0 58,6 26,9 
   
Not 13. Avsättning för pensioner   
Avsättning   
Avsättning pensioner 6,3 6,8 2,4 1,9 
- Varav avgiftsbaserad ålderspension (0,0) -- (0,0) 0,0 
- Varav kompletterande ålderspension  (0,0) -- (0,0) 0,0 
- Varav särskild ålderspension (0,0) -- (0,0) 0,0 
- Varav efterlevandepension (0,4) -- (0,4) 0,3 
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 Koncern Kommun  
 2006 2005 2006 2005 
- Varav PA-KL pensioner (2,0) -- (2,0) 1,6 
Avsättning pensioner ÖK-SAP 1,7 0,4 1,7 0,4 
Avsättning löneskatt 1,0 0,6 1,0 0,6 
Upplupen individuell del 14,9 15,1 14,9 15,1 
Upplupen löneskatt 10,6 10,1 10,6 10,1 
Ansvarsförbindelser   
Pensionsskuld 288,9 265,5 288,9 265,5 
Skuld löneskatt 70,1 64,4 70,1 64,4 
Summa 393,5 362,9 389,6 358,0 
P-medlens användning   
Finansiella placeringar, bokfört värde -- -- 168,1 51,0 
Återlån -- -- 221,5 307,0 
Summa 393,5 362,9 389,6 358,0 
   
Not 14. Borgensåtagande   
Del av bostadslån 1,3 1,7 1,3 1,7 
AllboHus Fastighets AB  471,6 471,6 471,6 471,6 
Alvesta Renhållnings AB 2,6 2,6 2,6 2,6 
Alvesta Energi AB 135,0 94,0 135,0 94,0 
Alvesta Elnät AB 69,0 0,0 69,0 0,0 
BIVA Bredband i Värend AB 10,0 7,0 10,0 7,0 
Föreningar/organisationer 3,5 4,8 3,1 4,4 
Summa 693,1 581,7 692,6 581,3 
   
Not 15. Andra avsättningar   
Skatt obeskattade reserver 3,5 2,6 0,0 0,0 
Uppskjuten skatt 6,9 5,8 0,0 0,0 
Övriga avsättningar 2,5 3,2 0,0 0,0 
Summa 12,9 11,6 0,0 0,0 
   
Not 16. Långfristiga skulder   
Ingående låneskuld 743,6 745,7 172,0 174,1 
Ändring Ing.skuld pga ändr andel Värends Rdtj -0,2 -- -- -- 
Nyupplåning under året 130,0 0,0 20,0 0 
Årets amorteringar -1,7 -2,1 0,0 -2,1 
Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lång skuld Alvesta Energi AB -- -- 3,0 -- 
Summa 871,7 743,6 195,0 172,0 
   
Kreditgivare   
Kommuninvest -- -- 91,0 65,0 
Nordea -- -- 61,0 61,0 
Swedbank -- -- 40,0 15,0 
SEB -- -- 0,0 31,0 



 
Noter 
 
 
 
 
 
 

 80 
 

 

 Koncern Kommun  
 2006 2005 2006 2005 
Statshypotek -- -- 0,0 0,0 
Avgår kort del av skuld -- -- 0,0 0,0 
Summa -- -- 192,0 172,0 
   
Not 17. Kortfristiga skulder   
Moms 8,2 2,5 2,2 2,5 
Personalskatter 9,4 9,2 9,2 9,1 
Arbetsgivaravgifter 9,6 9,4 9,2 9,1 
Semesterlöneskuld månadsanställda 31,3 31,5 28,7 28,2 
Semesterlöneskuld timanställda 0,5 0,4 0,5 0,4 
Okompenserad övertid 4,1 3,8 4,1 3,8 
Ferielöneskuld 7,5 6,9 7,5 6,9 
Uppehållslöneskuld 0,8 0,9 0,8 0,9 
Leverantörsskuld 90,7 73,1 61,0 52,2 
Löneskatt 10,6 10,1 10,6 10,1 
Upplupna kostnader 24,6 24,2 11,0 7,2 
Förutbetalda intäkter 14,2 9,8 6,5 1,9 
Upplupen pensionskostnad 14,9 15,1 14,9 15,1 
Förutbetald skatteintäkt 2,5 12,5 2,5 12,5 
Kortfristig del av långfristig upplåning 0,3 0 0,0 0 
Övriga kortfristiga skulder 60,1 65,4 9,4 2,4 
Summa 289,3 274,8 178,1 162,3 
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Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande 
bruk, t.ex. byggnader, mark, maskiner, aktier. 
 
Avskrivningar 
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångar-
nas värde. 
 
Avsättningar 
Typ av skuld som är osäker till belopp och be-
talningstidpunkt, t.ex. pensionsskuld för anställda. 
 
Balansräkning 
Kapitalanvändning 
Anläggningstillgångar 
Fordringar och förråd 
Likvida medel 
Kapitalanskaffning 
Eget kapital  
Skulder 
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder i balans-
räkningen. 
 
Kapitalkostnader 
Består av två olika delar: avskrivning och intern-
ränta. 
 
Kassaflödesrapport 
Inbetalningar 
- Utbetalningar 
= Förändring av likvida medel 
 
Resultaträkningen visar hur förändringen av det 
egna kapitalet under året uppkommit. Det egna 
kapitalets förändring kan även utläsas av balans-
räkningen. Balansräkningen visar den ekonomiska 
ställningen och hur den förändrats under året. 
Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt 
kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) 
respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och 
kortfristiga skulder samt eget kapital). Kassaflödes-
rapporten visar hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har påverkat rörelsekapitalet 
(likviditeten). 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristiga lån och skulder som kan hänföras till den 
löpande verksamheten och som ska betalas tillbaka 
inom ett år.  
 

Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt exempelvis kassa 
och bankmedel. 
 
Långfristiga skulder 
Skulder överstigande ett år. 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
bidrag m.m. 
 
Nettokostnader 
Driftkostnader, efter avdrag för driftbidrag, avgifter 
och ersättningar samt avskrivningar. Finansieras 
med generella intäkter (skatter, statsbidrag m.m.). 
 
Nyckeltal 
Mäter förhållandet mellan två storheter, t ex likvida 
medel i procent av externa utgifter. 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångar som oftast innehas kortare tid än ett år. 
Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 
 
Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter på de 
redovisningsperioder till vilka de hör. 
 
Resultaträkning 
Intäkter 
- Kostnader 
Årets resultat eller förändring av eget kapital 
 
Rörelsekapital 
Den del av eget kapital som med kort varsel kan 
användas. Skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 
kommunens finansiella styrka. 
 
Soliditet 
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång 
sikt. Soliditeten är eget kapital satt i relation till de 
totala tillgångarna 
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Kommunledningskontor

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
allmän kommunadm 01 1 418 7 634 905 6 873 970 6 870 65 3 68
ekonomikontor 02 580 4 843 600 5 441 620 5 345 20 96 116
löne- o personalavdelning 03 147 5 773 160 5 715 145 5 575 -15 140 125
serviceverksamhet 04 3 814 10 224 3 065 9 422 4 040 10 130 975 -708 267
företagshälsovård o arbetsmarkn åtg 06/62 168 446 170 549 240 970 70 -421 -351
nämnd- o styrelseverksamhet 11 112 2 567 0 4 146 0 2 715 0 1 431 1 431
stöd till politiska partier 12 0 463 0 522 0 522 0 0 0
revision 13 0 746 0 764 0 764 0 0 0
övrig verksamhet 14 691 2 877 530 3 230 955 3 540 425 -310 115
fysisk/teknisk planering 21/31 12 330 9 741 3 307 7 285 6 120 8 190 2 813 -905 1 908
näringslivsbefrämjande åtgärder 22/71 34 1 377 0 1 310 255 1 330 255 -20 235
turism- och kulturverksamhet 23/34 192 1 615 195 1 442 695 2 180 500 -738 -238
miljö- o hälsoskydd 27 522 797 595 928 560 840 -35 88 53
räddningstj Förbund 28 1 563 13 377 0 11 820 0 11 820 0 0 0
civilförsvar 29 278 540 400 765 565 920 165 -155 10
färdtjänst 55 126 3 048 120 3 135 135 3 430 15 -295 -280
buss-, bil- spårbunden trafik 72 0 6 319 0 6 810 0 6 805 0 5 5
summa 21 975 72 387 10 047 70 157 15 300 71 946 5 253 -1 789 3 464
nettokostnad 50 412 60 110 56 646 3 464

Teknisk förvaltning

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
teknisk administration 211 897 3 354 909 3 477 942 3 307 33 170 203
servicefunktioner 212/213 18 194 18 861 17 880 18 397 19 967 20 430 2 087 -2 033 54
gator o vägar (ej kod 242) 24 433 7 848 0 9 330 91 9 673 91 -343 -252
enskilda vägar (ej kod 2425) 242 110 1 162 0 1 061 0 1 046 0 15 15
belysning 2425 0 3 789 0 3 733 0 4 028 0 -295 -295
parkförvaltning 25 4 200 10 063 3 620 8 823 5 190 10 628 1 570 -1 805 -235
fritidsverksamhet 31 1 277 5 436 1 182 5 621 1 176 5 544 -6 77 71
idrotts- och fritidsanläggningar 32/23 3 027 11 367 2 878 11 415 3 250 12 215 372 -800 -428
vattenförsörjning 73 537 10 553 0 10 675 45 10 223 45 452 497
avloppshantering 74 413 16 658 0 15 555 519 16 707 519 -1 152 -633
avfallshantering 75 57 163 48 110 55 76 7 34 41
Va- avgift 76 25 471 0 25 750 0 25 785 0 35 0 35
summa 54 616 89 254 52 267 88 197 57 020 93 877 4 753 -5 680 -927
nettokostnad 34 638 35 930 36 857 -927

Barn- och ungdomsnämnd

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd- o styrelseverksamhet 11 0 603 0 755 0 641 0 114 114
fritidsgårdar 33 782 3 922 679 4 588 868 4 883 189 -295 -107
musikskola 37 711 2 833 643 2 757 787 2 934 144 -177 -33
gem verksamhet totalt 40 502 18 643 2 270 25 133 2 441 26 079 171 -946 -775
- varav barn med särskilt behov 4060/1 147 4405 55 6 315 159 5 751 104 564 668
förskoleverksamhet totalt 41 20 288 73 569 20 872 78 768 22 695 80 198 1 823 -1 430 393
- varav barn med särskilt behov 416 566 2428 45 3 332 792 3 453 747 -121 626
skolbarnomsorg 42 63 11 466 17 10 306 441 11 106 424 -801 -377
grundskola totalt 43 16 331 175 643 7 848 164 775 10 156 164 305 2 308 471 2 779
- varav barn med särskilt behov 4362 2148 10210 1 281 8 705 1 832 9 095 551 -389 162
- varav flyktingundervisning 4334/1 2436 2574 2 755 2 917 1 832 2 411 -923 506 -417
- varav i annans verksamhet 4370 857 5649 500 5 000 1 108 5 701 608 -701 -93
gymnasieskola totalt 44 17 642 93 347 17 256 93 733 17 921 95 426 665 -1 692 -1 028
- varav i egen verksamhet 2 723 43 094 16 256 42 460 16 954 44 070 698 -1 610 -912
- varav i annans verksamhet 447 14 919 50 253 1 000 51 273 966 51 356 -34 -83 -116
särskola totalt 45 2 741 24 888 1 836 27 326 2 400 27 096 564 230 794
- varav i egen verksamhet 2 741 23 541 1 836 24 869 2 400 24 672 564 198 761
- varav i annans verksamhet 457 0 1347 0 2 457 0 2 425 0 32 32
kommunal vuxenutbildning 46 11 924 14 896 7 773 14 288 9 801 15 522 2 028 -1 234 794
högskoleutbildning 47 3 901 3 797 4 375 4 397 4 826 4 955 451 -558 -107
summa 74 885 423 607 63 569 426 826 72 335 433 144 8 766 -6 318 2 448
nettokostnad 348 722 363 257 360 809 2 448
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Socialnämnd

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd- o styrelseverksamhet 71/11 0 729 0 806 0 760 0 46 46
socialkontor, gemensam vht 71/50,261 180 6 503 50 8 353 342 6 211 292 2 142 2 434
äldreomsorg, totalt 77 31 518 198 661 30 023 205 991 32 931 205 626 2 908 365 3 273
- varav löner 155 057 159 390 158 635 0 755 755
handikappomsorg, totalt 76 26 946 76 326 29 279 76 916 27 791 77 910 -1 488 -994 -2 482
- varav löner 59 122 59 147 59 685 0 -538 -538
individ- o familjeomsorg 75 14 311 53 390 11 095 46 422 21 902 62 405 10 807 -15 983 -5 176
- varav kostnad för hem för vård/boende (HVB) 18 505 15 293 25 668 0 -10 375 -10 375
- varav kostnad ekonomiskt bistånd, övriga 11 430 9 000 11 678 0 -2 678 -2 678
- varav kostnad ekonomiskt bistånd, flyktingar 5 215 3 000 5 178 0 -2 178 -2 178
summa 72 955 335 609 70 447 338 488 82 966 352 912 12 519 -14 424 -1 905
nettokostnad 262 654 268 041 269 946 -1 905

Kulturnämnd

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd- o styrelseverksamhet 11 0 194 0 157 0 154 0 4 4
kontor 311 6 965 0 1 245 0 1 292 0 -47 -47
kulturverks. (ej kod 346 o 341 Hjärtenh.) 34 6 785 15 389 23 357 8 32 40
bidrag flera 36 910 30 1 229 36 1 188 6 41 47
bibliotek 36 976 7 995 868 7 517 931 7 656 63 -139 -76
summa 1 024 10 849 913 10 537 990 10 646 77 -109 -32
nettokostnad 9 825 9 624 9 656 -32

Miljönämnd

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd- o styrelseverksamhet 11 0 300 0 332 304 0 28 28
miljökontor 271 2 127 5 345 1 579 5 765 1 828 5 671 249 94 343
miljöåtgärder (ej kod 271) 27 627 660 497 585 417 543 -80 42 -38
bostadsförbättring 218 0 1 735 0 1 350 0 3 062 0 -1 712 -1 712
summa 2 754 8 040 2 076 8 032 2 245 9 580 169 -1 548 -1 379
nettokostnad 5 286 5 956 7 335 -1 379

Gemensam finansiering

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
ersättning Allbohus 221 49936 49862 50 950 49 440 54 295 52 085 3 345 -2 645 700
kommunalskatt 811 551 381 576 270 587 945 11 675 0 11 675
kommunal ekonomisk utjämning 812 164 846 162 512 158 270 -4 242 0 -4 242
finansiella intäkter 821 10 555 10 000 12 955 2 955 0 2 955
borgensavgifter 822 718 600 855 255 0 255
finansiella kostnader 823+824 5 848 9 100 7 770 0 1 330 1 330
finansiella kostnader pensioner 161 200 160 0 40 40
KP-avgift 831 24 172 24 300 24 680 380 0 380
pensionskostnader 832 28 052 28 275 27 810 0 465 465
löneskatt 833 6 860 7 030 7 760 0 -730 -730
internränta 8425 17 573 18 000 19 025 1 025 0 1 025
finansförvaltning övrigt 851 1 149 149 1 098 1 240 9 942 1 240 -8 844 -7 604
stormskador 853 1 900 1 900 0 0 0
summa 820 330 90 932 844 532 95 143 861 165 105 527 16 633 -10 384 6 249
nettokostnad -729 398 -749 389 -755 638 6 249
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SAMMANDRAG

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
kommunledningskontor 11-16 21 975 72 387 10 047 70 157 15 300 71 946 5 253 -1 789 3 464
teknisk förvaltning 19 54 616 89 254 52 267 88 197 57 020 93 877 4 753 -5 680 -927
barn- och ungdomsnämnd 6 74 885 423 607 63 569 426 826 72 335 433 144 8 766 -6 318 2 448
socialnämnd 7 72 955 335 609 70 447 338 488 82 966 352 912 12 519 -14 424 -1 905
kultur- och fritidsnämnd 4 1 024 10 849 913 10 537 990 10 646 77 -109 -32
miljönämnd 8 2 754 8 040 2 076 8 032 2 245 9 580 169 -1 548 -1 379
s:a verksamheter 228 209 939 746 199 319 942 237 230 856 972 105 31 537 -29 868 1 669
gemensam finansiering 99 820 330 90 932 844 532 95 143 861 165 105 527 16 633 -10 384 6 249
Total 1 048 539 1 030 678 1 043 851 1 037 380 1 092 021 1 077 632 48 170 -40 252 7 918

Verksamhetens intäkter
Totala intäkter enligt driftredovisning 1 092 021
- varav skatteintäkter 587 945
- varav kommunela ekonomisk utjämning 158 270
- varav externa finansiella intäkter 14 109
- varav internränta 19 025
- varav KP-avgift 24 680
- varav övriga interna intäkter 28 560
Verksamhetens intäkter 259 432

Verksamhetens kostnader
Totala kostnader enligt driftredovisning 1 077 632
- varav avskrivningar 36 878
- varav externa finansiella kostnader 8 066
- varav internränta 19 025
- varav KP-avgift 24 680
- varav övriga interna kostnader 28 560
Verksamhetens kostnader 960 423
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Kommunledningskontor

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0010 inventarier kommunledningkontoret 150 37 0 113 113
0030 datautrustning kommunledn kontoret 460 131 0 329 329
0040 Bilpool 140 75 140 75 0 75
1010 förvärv av mark 5 000 1 929 0 3 071 3 071
1040 staket vid järnvägar 445 8 219 8 226 234
1060 Alvesta resecenter 0 140 0 -140 -140
1061 nya villatomter Torpabacken 0 58 95 58 -95 -37
1062 nya villatomter Novisvägen 0 74 123 74 -123 -49
1063 nya villatomter Taggvägen 0 0 0 0 0
1090 försäljning av mark 3 500 7 829 150 4 329 -150 4 179
1100 anläggn. arb. o detaljplaner 130 0 0 130 130
1110 godsterminal 0 0 0 0 0
1190 ledningsnät järnvägsstationen 60 58 0 2 2
1191 rondell Odlingsvägen/Värnamovägen 300 0 0 300 300
1192 förstudie överf. ledn Moheda/Alvesta 400 0 0 400 400
1193 kombiterminal 500 24 0 476 476

summa 3 500 7 585 8 044 3 046 4 544 4 539 9 083
netto 4 085 -4 998

Teknisk förvaltning

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0150 maskin o inventarier tekniska kont 100 0 0 100 100
1300 omklädningsrum simhallen 395 348 0 47 47
1301 simhallen byte brandlarm 0 27 0 -27 -27
1420 ombyggnad ishallen 250 109 0 141 141
1431 nybyggnad motionssprå 500 0 0 500 500
1460 gym sporthallen 175 137 0 38 38
1470 förstudie omklädn Virdavallen 100 5 0 95 95
1480 om- o tillbyggnad skjutbanan 75 47 0 28 28
3020 Novisvägen 2 000 1 163 0 837 837
3030 Grönagatan, Vislanda 350 2 0 348 348
3040 gata Prästgårdsområdet 0 3 0 -3 -3
3050 Torpabacken 3 000 590 0 2 410 2 410
3070 Taggvägen 300 0 0 300 300
3090 Tätortsskyltning 250 0 0 250 250
3100 centrum Alvesta 0 8 0 -8 -8
3110 ombyg Järnvägspark norra körbanan 0 0 0 0 0
3130 Grimslöv centrum 0 9 0 -9 -9
3140 Centralplan dagvattenåtgärd 100 0 0 100 100
3150 trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 88 385 88 -85 3
3170 cirkulationsplats Växjövägen 225 297 0 -72 -72
3290 diverse gatuarbeten 100 108 0 -8 -8
3310 utbyte armaturer äldre belysning 225 30 0 195 195
3510 dränering 80 0 0 80 80
3530 div nyanläggningar Alvesta 100 171 0 -71 -71
3560 lekredskap 100 21 0 79 79
3590 Allbotorget övre delen 600 185 883 185 -283 -98
4030 dagvattenledning Röke Svens väg 350 0 0 350 350
4040 omläggning äldre Va- ledn 600 1 028 0 -428 -428
4060 nyanläggning Va- ledning Novisvägen 0 1 575 0 -1 575 -1 575
4070 nyanläggning Va- ledning Torpavägen 0 16 1 311 16 -1 311 -1 295
4080 omläggning va- ledning Scheelegatan 800 1 077 0 -277 -277
4090 Vislanda byte centrifug 550 17 0 533 533
4150 Reservelverk Torne 200 0 0 200 200
4170 Releining spillvatten Moheda/Torpsbruk 500 59 0 441 441
4180 Releining spillvatten Alvesta/Hjortsberga 350 35 0 315 315
4210 Alvesta dagvatten Påvelsgård 600 44 0 556 556
4220 omledning Va- ledning Droskvägen 500 53 0 447 447
4230 åtg dagvatten Hjärtenholm 0 104 0 -104 -104
4330 Moheda avloppsverk ombyggnad 200 0 0 200 200
4340 omledning Va -ledning Kapellvägen m m 200 0 0 200 200
4390 Lönashult Va- verk 1 300 0 0 1 300 1 300
4420 tryckledning Abetong- reningsverk 740 823 0 -83 -83
4490 div mindre nyanläggn 100 195 0 -95 -95

summa 0 16 315 289 10 664 289 5 651 5 940
netto 16 315 10 375
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Barn- och ungdomsnämnd

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0600 inventarier förvaltningskontor 1 000 37 81 37 919 956
0601 BSB 100 0 0 100 100
0602 inventarier Musikskolan 100 0 0 100 100
0603 inventarier daghem 500 660 0 -160 -160
0604 inventarier fritidshem 0 59 0 -59 -59
0605 inventarier grundskola 800 68 1 158 68 -358 -290
0620 informationsteknik 500 495 0 5 5
0621 IT adm datautrustning 0 44 0 -44 -44
0630 inventarier NV- programmet 0 61 0 -61 -61
0640 inventarier särskola 100 0 0 100 100
0650 inventarier gymnasieskola 500 35 506 35 -6 29
0660 inventarier vuxenutbildning 0 100 0 -100 -100
0670 inventarier fordonsprogram 500 104 866 104 -366 -262
0680 invent KY- utb transport led 0 32 0 -32 -32

summa 0 4 100 244 4 062 244 38 282
netto 4 100 3 818

Socialnämnd

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0700 inventarier socialkontor 1 000 254 0 746 746
0701 datautr socialkontor 300 0 0 300 300
0711 inventarier IFO 0 19 0 -19 -19
0712 datautrustning IFO 0 64 0 -64 -64
0713 inventarier HO 0 204 0 -204 -204
0714 datautrusning HO 0 30 0 -30 -30
0715 inventarier ÄO 0 227 0 -227 -227
0716 datautrusning ÄO 0 39 0 -39 -39
0721 hjälpmedel 700 10 1 087 10 -387 -377
0730 trygghetslarm 0 204 0 -204 -204
0740 hemtjänstfordon 0 20 0 -20 -20
0750 inventarier forvård 0 0 0 0 0
0790 ofördelande inventarier 70 0 0 70 70

summa 0 2 070 10 2 148 10 -78 -68
netto 2 070 2 138

Kulturnämnd

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0420 inventarier Kultur- o bibliotek 20 20 0 0 0
0480 inventarie bibliotek 80 92 0 -12 -12
0482 inventarier Grimslövs bibliotek 200 189 0 11 11
0490 inventarier konstinköp 100 26 0 74 74

summa 0 400 0 327 0 73 73
netto 400 327

Miljönämnd

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0800 inventarier miljökontor 40 0 0 40 40
0810 datautrustning miljökontor 0 50 0 -50 -50

summa 0 40 0 50 0 -10 -10
netto 40 50
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Valnämnd

Kommunledningskontor Teknisk förvaltning

Kommunstyrelse

KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision

Barn- och ungdomsförvaltning

Barn- och ungdomsnämnd

Socialförvaltning

Socialnämnd

Bygg- och miljökontor

Miljönämnd

Kultur & Bibliotek

Kulturnämnd

Värends Räddningstjänst-förbund,  20 %

AllboHus Fastighets AB

Bredband i Värend AB
50 %

Alvesta Elnät AB

Alvesta Energi AB Alvesta Renhållnings AB Alvesta Utveckling AB

ALVESTA KOMMUNFÖRETAG AB

 




