
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Alvesta under fem år 
 
 
    

 2007 2006 2005 2004 2003 
 ALVESTA KOMMUN   
 Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 
     Årlig förändring 35 57 -181 -14 -51 
    
 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 22 14 18 -19 3 
 (= förändring av eget kapital)   
 Resultat per invånare, kr 1 157 767 956 -1 013 136 
    
 Nettokostnadernas andel av skatt och 

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

    
 Likvida medel, mkr 32 59 27 55 56 
    
 Investeringar, mkr 78 59 60 24 36 
    
 Soliditet, inkl pensionsskuld före 98 5 10 5 4 8 
 Soliditet, exkl pensionsskuld före 98 55 53 52 51 54 
    
 Låneskuld, mkr 200 192 172 174 174 
    
 Pensionsskuld/avsättning, mkr 343 293 268 262 255 
 Skatteskuld för  -”-, mkr 83 71 65 64 62 
    
 Tillgångar och skulder   
 - anläggningstillgångar, kr/inv 39 027 36 340 32 220 30 260 30 390 
 - omsättningstillgångar, kr/inv 5 882 7 440 5 480 5 700 6 030 
 - långfristiga skulder, kr/inv* 33 032 29 560 26 860 26 270 22 740 
 - kortfristiga skulder, kr/inv 9 379 9 500 8 690 8 050 7 520 
    
 ALLBOHUS FASTIGHETS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 4 3 6 5 3 
 Soliditet 13 14 13 12 11 
 ALVESTA ENERGI AB, 

KONCERNEN 
  

 Ekonomiskt resultat, mkr 4 5 1 2 4 
 Soliditet 8 7 6 6 5 
 ALVESTA RENHÅLLNINGS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 1 0 0 0 0 
 Soliditet 13 9 4 7 8 
 
 

ALVESTA UTVECKLING AB   

 Ekonomiskt resultat, mkr 0,4 -0,4   
 Soliditet 96 95   
    
*)  Inklusive pensionsskuld/avsättning 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder från centrala Alvesta. Foto: Britt Lessner 
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2007 ett år att bygga vidare på 
 
 

   
 
 
Det övergripande målet för Alvesta är att kommunen 
ska vara attraktiv att bo och verka i. För det krävs 
en kontinuerlig och långsiktig utveckling av 
kommunens verksamheter, framför allt inom skola 
och omsorg, men även det vi kallar samhälls-
byggnad och infrastruktur.  
 
Jag tycker att årsredovisningen visar på en positiv 
utveckling i linje med det övergripande målet. 
Antalet invånare i kommunen ökar även detta år och 
lokalt näringsliv har generellt sett haft en god 
utveckling under året. Ser vi till bokslutet så är +22 
mkr bra, men på intet sätt en garanti för framtiden. 
De ekonomiska marginalerna kommer kommande 
år att bli mindre. Framtida utmaningar för ekonomi 
och verksamhet finns det gott om. Några exempel 
är att konjunkturen går ned och ökning av skatte-
intäkter blir inte lika hög som de senaste åren, 
trycket på kostnader stiger med nya löneavtal, 
inflationen går upp och behoven inom flera av 
verksamheterna ökar, till exempel förskolan. Utöver 
dessa utmaningar kommer behovet att finansiera 
effekter av investeringar i till exempel äldreboendet 
på Högåsen, vattenanslutningen till ledningen från 
Bergaåsen och Björnstorps industriområde.  
 
Det som varit bra under förra året är att nämnderna 
totalt sett klarat sina budgetar och samtidigt haft en 
bra verksamhet. Socialnämnden och dess förvalt-

ning har för första gången på många år klarat sin 
budget utan extra tillskott. Förvaltningen har under 
flera år bedrivit ett framgångsrikt utvecklingsarbete 
vilket för 2007 resulterat i ett plus mot budget 
samtidigt som sjukfrånvaron per anställd och år gått 
ned med närmare 5 dagar jämfört med året innan! 
Inom skolområdet så har beslut tagits om att ställa 
om och successivt förändra grundskolans 
organisation för framtida behov och ändrat 
elevantal. Det är viktigt för framtiden i kommunen. 
 
På sidorna 2 och 3 i förvaltningsberättelsen finns 
2007 års viktiga händelser i kommunen samman-
fattade – läs den och upptäck vad mycket bra som 
görs!  
 
Inför framtiden…… 
För mig som allmänpolitiker känns det bra att 
kommunen fått så gott betyg från Forum för 
Småföretagsforsknings index om företagsklimatet 
2007. Alvesta hamnar på en hedrande plats 14 
bland landets 290 kommuner och har bäst placering 
i länet. Det ger en fingervisning att vi jobbar i rätt 
riktning och att satsningen på det nya industri-
området Björnstorps verksamhetsområde väster om 
väg 126 vid utfarten till väg 25 från Alvesta med bra 
strategiskt läge, med utrymme för verksamheter, 
handel med skrymmande varor samt lager, är rätt 
satsning. 
 

 
Robert Olesen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Alvesta kommun och de kommunägda bolagen, 
kommunkoncernen har 2007 ett resultat på +33 
mkr (+29 mkr 2006).  
Utfallet för kommunen är +22 mkr (+14 mkr 
2006). Resultaten för dotterbolagen är positiva i 
likhet med år 2006. 
 
 
Viktiga händelser 
 
Ny politisk ledning efter valet 
Efter det allmänna valet hösten 2006 tillträdde en ny 
politisk ledning 1.1. 2007 med socialdemokraterna, 
centerpartiet, folkpartiet och miljöpartiet. Nya 
ledamöter valdes till nämnder och styrelser. 
Dessutom gjordes ett nytt val av nämnder under 
året eftersom nämnds- och förvaltningsorganisa-
tionen fått en ny struktur från 2008. 
 
Förnyelse av Alvesta centrum 
I kvarteret Riksdagsmannen (f d konsumfastigheten) 
i centrala Alvesta pågår länets största enskilda 
byggprojekt. Kommunens bostadsbolag AllboHus 
investerar i kvarteret för vårdcentral, apotek och 42 
nya lägenheter. Projektet är beräknat till 150 mkr 
med 9 600 kvm och ska vara klart för inflyttning 1 
april 2009. 
 
Fortsatt ombyggnad av Högåsen 
Den för kommunen mycket stora investeringen att 
bygga om det gamla sjukhemmet Högåsen till full-
värdiga äldreboenden (66 lägenheter) pågår. Den 
första ombyggnadsetappen blev klar under hösten 
och den andra etappen blir klar sommaren 2008. 
Totalkalkyl för projektet är 84 mkr. 
 
Plus 22 mkr men ökad pensionsskuld 
Resultatet i kommunen 2007 gör att det egna kapi-
talet ökar med drygt 20 mkr men det skulle egentli-
gen minskat med 40 mkr. Den märkliga effekten 
uppstår på grund av den särlagstiftning som finns 
för redovisning av kommunala tjänstepensioner. 
Skuld för pensioner intjänade till och med 1997 ska 
redovisas utanför balansräkningen som en så kallad 
ansvarsförbindelse. Efter nya riktlinjer för värdering 
av denna skuld med nya antaganden om livslängder 
samt ränta, ökar skulden/ansvarsförbindelsen med 
62 mkr trots delbetalning av skulden under året.  

 
Grundskolans nya struktur 
Grundskolans organisation ställs om successivt för 
att kunna möta framtida behov och demografiska 
förändringar av elevantal. Från och med höst-
terminen 2007 avvecklades grundskolan vid Torsås-
byskolan, Lönashultsskolan och Slätthögskolan. 
Eleverna från Torsåsbyskolans och Lönashults-
skolans tidigare upptagningsområde hänvisas till 
Skatelövsskolan och elever från Slätthögskolan 
hänvisas till Vegbyskolan. Från och med höst-
terminen 2008 ombildas Prästängsskolan till en 
skola från förskoleklass till år 6 och Grönkullaskolan 
tar samtidigt emot elever i år 7-9 från hela Alvesta 
upptagningsområde. När så är möjligt ska grund-
skoleverksamheten avvecklas vid Vegbyskolan och 
eleverna från norra kommundelen hänvisas till 
Mohedaskolan. Nedläggningen av Slätthögskolan 
har lett till att Friskolan Kronobergshed har startats i 
norra kommundelen. Sedan tidigare finns en friskola 
i södra kommundelen, Byskolan Blenda.  
 
Socialnämndens goda resultat 
Socialnämnden och dess förvaltning har för första 
gången på många år klarat sin budget utan extra 
tillskott. Förvaltningen har under flera år bedrivit ett 
framgångsrikt utvecklingsarbete vilket för 2007 
resulterat i ett plus mot budget (+2,8 mkr) samtidigt 
som sjukfrånvaron per anställd och år gått ned med 
närmare 5 dagar jämfört med året innan. 
 
Förskolan växer år till år 
Stora årskullar födda 2002 och 2004 har medfört att 
antalet barn inom förskolan ökade med 101 barn 
och verksamheten fick byggas ut. Från 2005 till 
2006 var ökningen 50 barn. Efterfrågan på förskole-
platser väntas ligga kvar på minst denna nivå de 
kommande åren. Nya utbyggnader är under diskus-
sion. 
 
Ensamkommande flyktingbarn 
Ansvaret för boende och omsorg för asylsökande 
barn utan vårdnadshavare har överförts till kommu-
nerna. Alvesta kommun har tecknat ett avtal med 
Migrationsverket och två boenden har startats med 
21 platser. Boendena har närmare 18 årsarbetare 
och omsätter 15 mkr under ett år. 
 
Förbättrad vattenförsörjning 
Samverkansprojektet med Växjö kommun om vatten 
från Bergaåsen i Ljungby har fortsatt med färdig-
ställande av överföringsledning med tryckstegrings-
stationer och vattenreservoar. Driftstart beräknas till 
slutet av 2008. Vattenkvaliteten säkerställs på lång 
sikt i Alvesta, Blädinge, Lekaryd och Hjortsberga i 
och med kommunens samarbete med Växjös 
omfattande investering. Kommunens del i 
investeringen är ca 40 mkr. 
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Exploatering och nya villatomter  
Av de 31 nya villatomterna som färdigställts för 
småhusbebyggelse i Alvesta (Novisvägen och 
Torpabacken) har 26 sålts till och med 31 dec 2007. 
Intresset för att bygga nya småhus även på 
landsbygden och utanför planlagt område har ökat 
markant. Det tydliga intresset för att bygga nya 
småhus i Alvesta är ett positivt trendbrott vid sidan 
av de om- och nybyggnadsprojekt kommunens 
bostadsbolag Allbohus driver. 
 
Bredbandsutbyggnaden är avslutad 
Bredbandsutbyggnaden i Alvesta kommun på drygt 
27 mkr avslutades under 2007. Hälften av invester-
ingen står nätägaren för (BIVA; Bredband i Värend 
AB) och andra hälften består av offentliga bidrag 
från stat och kommun. De statliga bidragen har 
använts till att bygga ut ett ortssammanbindande nät 
mellan kommunens större tätorter. Under året har 
även Slätthög, Torne, Torsås by och Lönashult 
anslutits. Med den utbyggnad som gjorts under året 
har drygt 90 procent av kommunens invånare till-
gång till bredband. 
 
Företagsklimat och nytt industriområde 
Vid utfarten till väg 25 från Alvesta väster om väg 
126 med bra strategiskt läge, planeras Björnstorps 
verksamhetsområde, ett nytt område för verksam-
heter, handel med skrymmande varor samt lager. 
Att kommunen aktivt arbetar för goda förutsättningar 
för företagande framgår också av Forum för Småfö-
retagsforsknings index om företagsklimatet 2007. 
Alvesta hamnar på plats 14 bland landets 290 kom-
muner och har bäst placering i länet. Metoden lyfter 
fram kommuner som lyckats skapa ett företags-
klimat som är bättre än man kan förvänta sig utifrån 
respektive kommuns unika förutsättningar. 
 
Framgångsrikt saneringsarbete slutfört 
Efter mer än tre års arbete har nu Alvesta kommun 
tillsammans med länsstyrelsen slutfört sanerings-
arbetet efter en träimpregneringsanläggning i 
Elnaryd, strax utanför Vislanda. Då anläggningen 
drevs användes en rad ämnen som i efterhand  
visat sig vara farliga både för människor och för 
miljö. Totalt har man under projektets gång grävt ur 
cirka 50 000 kubikmeter jord, eller 75 000 ton. All 
jord har transporterats bort från området för depone-
ring. Naturvårdsverket har via Länsstyrelsen ansla-
git 74 mkr för saneringen och företaget Södra (som 
tidigare drev anläggningen) har tillskjutit 1,75 mkr till 
projektet. Kommunens engagemang har bland 
annat bestått av projektledning. 
 
Minskad sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron hos medarbetarna i Alvesta kommun 
fortsätter att minska med mer än fyra dagar i snitt 
per anställd och år. 
 

 

 
Hjortsbergaskolan Grön Flagg-certifierad 
 
Låga koldioxidutsläpp 
Kommunens nya energi- och klimatplan har kort- 
och långsiktiga mål och åtgärder som varje år ska 
följas upp. Ambitionen är att bidra till att minska 
växthusgaserna och ett övergripande mål i planen 
är att koldioxidutsläppen från direkt användning av 
fossila bränslen i Alvesta ska minska till 2,2 ton per 
år och kommuninvånare år 2010. Redan i dag är 
Alvestas utsläpp av koldioxid från fossila bränslen 
de lägsta i Kronobergs län och bland de lägsta i 
hela landet. Som en jämförelse kan nämnas att 
målet för Kronobergs län till år 2010 är en minskning 
till 3,5 ton per år och invånare.  
 
Alvesta kommun antogs under året till Energi-
myndighetens program ”Uthållig kommun”. Det 
treåriga projektet syftar till att stärka regionalt och 
lokalt arbete för hållbar utveckling. Kommunen 
kommer i princip att arbeta efter en unik plan som 
diskuterats fram i samverkan med Energimyndig-
heten. Programmet bygger på samverkan mellan 
olika förvaltningar och mellan kommunen och andra 
aktörer som näringsliv, myndigheter, organisationer 
m.fl. och ska komplettera och förstärka kommunens 
pågående arbete. Energimyndigheten ska utveckla 
samverkansprocesser såväl lokalt som mellan 
nationell och lokal nivå, bidra till kompetensut-
veckling och förmedla forskningsresultat. 
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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 
långt i nord-sydlig riktning men bara 2 mil brett. 
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 
motsvarar 0,2 procent av riket.  
 
 
År 

 
Invånarantal 

Förändring 
Alvesta 

Förändring 
Länet

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
2007 18 776 +35 +1 152
 
Vid mitten av 1900-talet hade de kommuner som 
senare bildade Alvesta kommun tillsammans 18 350 
invånare. Fram till mitten av 1990-talet ökade 
befolkningen successivt och låg som mest på 20 
000 invånare vid årsskiftet 1994/95. Tillväxten bröts 
under 90-talets senare del.  
 
Vid årsskiftet 07/08 var antalet invånare i Alvesta 
kommun 18 776, en ökning under 2007 med 35 
personer. De senaste tio åren har befolkningen 
minskat 7 av 10 år, så de senaste årens 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 med hjälp 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, 
och kommunen får tillräckligt med arbetskraft för att 
upprätthålla sysselsättningen, vilket i sin tur ger 
positiva spinoff-effekter i form av bättre underlag för 
allmän och offentlig service.  
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Kommunen hade vid senaste årsskiftet 200 barn 
födda under 2007, en minskning med 1 jämfört med 
2006 men en ökning med 34 jämfört med år 2005. I 
hela landet ökade antalet födda med 1,4 procent 
jämfört med 2006. I jämförelse med riket har Alvesta 
kommun en högre andel barn och ungdomar i 
skolåldern. I åldersgruppen 20-40 år är befolk-
ningsandelen under riksgenomsnittet. Många 
ungdomar flyttar efter avslutade grundstudier 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 i början av 1990-talet åter-
finns nu i grundskolans högre skolår 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 barnomsorg. 
 
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 2007 beror på ett 
positivt flyttningsnetto (+44). Sedan mitten av 1990-
talet och fram till 2006 har kommunens flyttnings-
netto varit negativt varje år (undantag för år 2001). 
Det senaste årens positiva netto beror till stor del på 
inflyttning från utlandet, medan flyttningsnettot 
mellan kommunen och andra kommuner i länet och 
i riket är negativt.  
 
 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Alvesta och Växjö har en gemensam arbets-
marknad. Det märks på pendlingsstatistiken. 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 arbets-
marknadsregionen 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 
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 
2005   
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 har bedömt att 32 000 
personer i länet fram till år 2015 lämnar arbets-
marknaden av åldersskäl. Samtidigt tillträder cirka 
25 000 ungdomar arbetsmarknaden. Som en följd 
spås 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 2006 visar att Alvesta haft en 
god utveckling av skatteunderlaget, dock något 
lägre än riksgenomsnittet men högre än för den 
statistikgrupp Alvesta tillhör och övriga mindre 
kommuner. Kronobergs län hade femte högsta 
ökningen av skatteunderlag bland länen i riket. 
 

 
Banvallsleden i Torne 
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Ekonomiska mål och resultat 
 
Sammanfattning 
 

 

Årets resultat, mkr 
 

2007 
 

2006 
 

2005
Alvesta kommun 21,7 14,4 17,9
Bolagen   
AllboHus Fastighets AB 4,2 3,4 6,0
Alvesta Energi AB 3,6 3,8 0,06
Alvesta Elnät AB 0,1 0,9 0,009
Alvesta Renhållnings AB 1,0 0,4 0,0
Alvesta Utveckling AB* 0,4 -0,4 --
Värends Räddnings-
tjänstförbund 1,0 2,4 0,8

Kommunkoncern 32,6 21,5 21,5
*) Bolaget köptes i mars 2006 

 
Alvesta kommun redovisar +21,7 mkr. Det 
genomsnittliga resultatet de senaste tre åren har 
varit +18 mkr. 97,9 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning användes 2007 
till att finansiera verksamheterna. Den genom-
snittliga förbrukningen de senaste tre åren har 
varit 98,1 procent. Jämfört mot budget redovisas 
en positiv avvikelse med 16 mkr. Soliditeten 
(långsiktig betalningsförmåga) inklusive totala 
pensionsåtagandet minskade från 10 till 5 
procent. Kommunens likviditet är god men ökad 
lånefinansiering kommer att krävas 2008.  
Kommunkoncernens resultat blev +32,6 mkr.  
 
 

Kommunen, resultaträkning (mkr) 
 

 
 Budget 

2007 
Bokslut 

2007 
Avvikelse 

2007 
Bokslut 

2006 
Bokslut 

2005 
Verksamhetens intäkter 245,4 270,7 25,3 259,4 249,2
   Jämförelsestörande post* -- -- -- -- (11,1)
Verksamhetens kostnader -983,4 -1 005,7 -22,3 -960,4 -923,6
   Jämförelsestörande post* -- -- -- -- (-2,5)
Avskrivningar -27,0 -25,7 1,3 -36,9 -29,0
   Jämförelsestörande post* -- -- -- (-10,0) (-3,6)
Verksamhetens nettokostnad -765,0 -760,7 4,3 -737,9 -703,4
   Jämförelsestörande post* -- -- -- (10,0) (5,0)
Skatteintäkter 608,5 613,5 5,2 587,9 551,4
Generella statsbidrag och utjämning 162,9 163,7 0,8 158,3 164,8
Finansiella intäkter 8,0 20,2 12,2 14,1 11,5
Finansiella kostnader -8,5 -15,0 -6,5 -8,0 -6,4
Årets resultat 5,7 21,7 16,0 14,4 17,9
*) 2006 nedskrivning Högåsen, 2005 stormen i januari 
 

 
Bjurkärr 
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Kommunens resultat 
Resultatet uppgick till +21,7 mkr (+14,4 mkr 2006) 
vilket är 16 mkr bättre än budget. Avvikelsen består 
av +4,3 mkr hos verksamheterna, +6 mkr vad gäller 
skatter och statsbidrag samt +5,7 mkr i finansnetto. 
 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 270,7 mkr vilket 
är en ökning med 11,3 mkr jämfört med 2006. 
Ökningen beror i huvudsak på mer bidrag (framför 
allt statsbidrag för flyktingar), men även intäkter för 
hyror, avgifter med mera har ökat. Reavinster har 
däremot minskat.  
Verksamhetens kostnader har ökat med 45,3 mkr 
jämfört med 2006 och uppgår till 1 005,7 mkr. 
Personalkostnaden utgör den största posten och 
uppgick till 578 mkr, vilket är en ökning med knappt 
20 mkr jämfört med 2006. Kostnaden för bidrag, 
entreprenad och köp av verksamhet har stigit med 
13 mkr och hyror och leasing med 12 mkr.  
 
I verksamhetens kostnader finns inte krav från 
Växjö Fria Gymnasium med för ersättning av 
specialutformade program. Gymnasiet i Växjö 
kräver kommunen på 4,6 mkr för merkostnader som 
skolan anser sig ha för specialprogrammen. Samt-
liga kommuner i länet nekar att betala kraven för de 
specialutformade programmen. Kommunen avvak-
tar Växjö kommuns process i ärendet innan nytt 
beslut tas. Växjö kommun har ansökt om prövnings-
tillstånd i regeringsrätten.  
 
Avskrivningar 
Årets avskrivningar uppgår till 25,7 mkr. Det är en 
minskning med 11,2 mkr jämfört med 2006. Den 
lägre nivån beror på en extra nedskrivning av 
Högåsen med 10 mkr som gjordes 2006. Nedskriv-
ningen är en jämförelsestörande post. År 2005 
ingick en jämförelsestörande post på 3,6 mkr med 
anledning av försämrat värde p.g.a. nedblåst skog. 
Genomsnittlig avskrivningsnivå de senaste tre åren 
är 30,5 mkr.  
 
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 4,5 % 
eller 32,8 mkr jämfört med 2006. Anledningen till 
ökningen är nytt löneavtal samt övriga kostnadsök-
ningar som till allra största delen matchas av ökade 
intäkter och lägre avskrivningsnivå.  
 
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
Skatter och bidrag har ökat totalt med 31 mkr, en 
ökning med 4,2 procent jämfört med 2006. Det är 
motsvarande ökningstakt som mellan 2005 och 
2006.  
Skatteintäkterna uppgick till 613,5 mkr, vilket är en 
ökning med 25,6 mkr jämfört med 2006. Årets 
skatteintäkter inkluderar en negativ rättning av förra 
årets prognos på slutavräkning för 2006 och en 
preliminär positiv slutavräkning för 2007 med sam-
mantaget 8,5 mkr. Procentuellt har skatteintäkterna 
ökat med 4,4 procent vilket kan jämföras med ök-
ningen på 6,6 procent mellan åren 2005 och 2006. I 
slutet av februari 2008 redovisade Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) en ny prognos på preli-

minär slutavräkning för 2007. Den är 2,5 mkr lägre 
än den bokförda prognosen och således inte med i 
bokslutet 2007. 
Generella statsbidrag och utjämning har stigit med 
5,4 mkr och uppgår till 163,7 mkr.  
 
Befolkningsökningen mellan 1 november 2005 och 
1 november 2006 med 46 personer invånare 
innebar att kommunen fick 1,9 mkr mer i intäkter 
2007. En ytterligare person skriven i kommunen 
genererar i snitt 41 tkr per år. Den genomsnittliga 
nedgången av befolkningstalet de senaste 10 åren 
har varit 61 färre invånare per år. Det motsvarar 
årlig intäktsminskning med 2,5 mkr. Under 2007 
ökade befolkningen med 35 invånare. Det ger 
ökade intäkter för 2008. 
 
Finansnetto 
Finansnettot är fortsatt positivt och uppgick till +5,2 
mkr. Det är dock 0,9 mkr lägre än 2006. De finan-
siella intäkterna är 20,2 mkr. Kommunens placering 
(pensionsfond) för att spara för kommande 
pensionsutbetalningar har gett finansiella intäkter på 
11,1 mkr (nettot för fondens avkastning är 8,7 mkr). 
 
De finansiella kostnaderna är 15 mkr. Det är en 
ökning med 7 mkr. Ökningen orsakas av 
aktieägartillskott via kommunföretagskoncernen och 
något högre ränteläge och nya räntekostnader på 
grund av att kommunen lånat upp ytterligare 7,5 mkr 
under året.  
 
 
Avvikelser mot budget/budgetanalys 
 

 
Förvaltning 

 
Budget 

 
Bokslut 

Av-
vikelse

 

Kommunledningskontor 
 

-62,7 -62,3 +0,4
 

Teknisk förvaltning 
 

-35,6 -36,0 -0,4
 

Barn o ungdomsförvalt. 
 

-372,9 -376,3 -3,4
 

Socialförvaltning 
 

-275,5 -272,6 +2,9
 

Kultur och bibliotek 
 

-9,8 -9,8 0,0
 

Bygg och miljökontor 
 

-5,9 -5,7 +0,2
 

Finansförvaltning 
 

768,1 784,4 +16,3
 

Total kommunen 
 

5,7 21,7 +16,0

 
Av driftredovisningen framgår en positiv avvikelse 
mot budget på 16 mkr. Avvikelsen utgör 1,5 procent 
av kommunens omsättning. 2007 beviljades barn- 
och ungdomsnämnden en tilläggsbudget med 3,3 
mkr för omstrukturerings/- och utvecklingsinsatser 
inom grundskola och förskola. 
 
De största avvikelserna mot budget 2007 är: 
• Gemensamma intäkter (skatt och kommunal-

ekonomisk utjämning) är 6 mkr högre än 
budget, främst beroende på positiv slutav-
räkning av skatt för 2007 med anledning av en 
god konjunktur med fler i arbete och ett ökat 
skatteunderlag. 
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• Anslaget till strategiska åtgärder har ej 
förbrukat 6 mkr av de avsatta medlen. 

• Gymnasieskolan redovisar en negativ avvikelse 
mot budget på 5,9 mkr, varav 3,9 mkr avser 
köpt utbildning inom framför allt friskolor. 

• Finansnettot är 5,7 mkr bättre än budget. Nya 
lån och därmed räntekostnader till investeringar 
har kunnat skjutas framåt i tiden och hygglig 
utveckling av pensionsfonden förklarar nettot. 

• Kostnaden för försörjningsstöd inklusive 
introduktionsersättning för flyktingar har över-
skridits med 4,3 mkr.  

• Omsorgen för personer med funktionshinder 
redovisar en negativ avvikelse mot budget på 4 
mkr beroende på mer personal än budgeterat.  

• Handikappomsorgen har en negativ avvikelse 
mot budget på 3,9 mkr, med anledning av för 
höga personalkostnader på servicebostäderna. 

• Boendena för asylsökande ensamkommande 
barn som startats under året visar på en positiv 
avvikelse mot budget med 3 mkr. Höjda 
dygnsersättningar och extra medel av 
engångskaraktär från Migrationsverket är 
anledningen. 

• Arbetsgivaravgifterna sänktes den 1 juli för 
anställda som ej fyllt 26 år, vilket innebar en 
reducerad kostnad med 2 mkr. Sedan tidigare 
finns motsvarande sänkning av arbetsgivar-
avgiften hos de anställda som är över 65 år 
vilket även det genererar en minskad kostnad 
(0,7 mkr). 

• Socialnämnden har återbetalats 1,6 mkr enligt 
avtal med AllboHus om blockförhyrning av 
servicebostäder med anledning av det låga 
ränteläget. 

• Förskolan redovisar en positiv avvikelse mot 
budget med 1,5 mkr, beroende av intäkts-
ökningar. 

• Bostadsanpassningen har haft flera större 
anpassningar under året, vilket medfört ett 
överskridande på 1,1 mkr. 

 
 

 

Avvikelse mot budget, bolagen 
 

Mkr
 

AllboHus Fastighets AB -2,0
 

Alvesta Energi AB -1,2
 

Alvesta Elnät AB -0,5
 

Alvesta Renhållnings AB 1,0
 

Alvesta Utveckling AB 0,3
 

Värends Räddningstjänstförbund 0,6

 
Allbohus, Alvesta Energi och Alvesta Elnät 
redovisar en negativ avvikelse mot  sina årsbudetar.  
Alvesta Renhållning, Alvesta Utveckling samt 
Värends Räddningstjänstförbund visar däremot en 
positiv avvikelse.. 
 
Investeringar 
Under året investerade kommunen för 75,5 mkr 
(59,1 mkr). Investeringsinkomsterna uppgår till 5,7 
mkr (10,6 mkr). Beroende på framförallt förseningar 

av de planerade investeringarna utnyttjades inte 17 
mkr av investeringsbudgeten.  
 

Investeringsutgift, kommun (mkr)

0

25

50

75

100

2003 2004 2005 2006 2007

Brutto Netto

 
 

 

Årets större investeringsobjekt 
 

Mkr
Högåsen 50,6
Grönkullaskolan 1,6
Vislandaskolan 1,5
Förvärv av mark 1,4
Hjälpmedel 1,1
Dag- och spillvatten Industrigatan 1,1
Omläggning äldre Va-ledningar 1,1
Allbotorget 1,0
 
 
För ombyggnaden av före detta sjukhemmet 
Högåsen finns 46 mkr budgeterat för att täcka årets 
utbetalningar till huvudentreprenören. Årets utgift 
har varit 50,6 mkr och avser förutom utbetalningar 
till huvudentreprenören även utbetalningar för 
arbetsledning, kompletterande detaljprojekteringar, 
låssystem och allmän utsmycknad. För åren 2004-
2006 var utgiften 12,1 mkr. Totalkalkyl för projektet 
(år 2004-2008) är 84 mkr. 
 
Investeringar har även gjorts i kommunens fastig-
heter och då främst i Grönkullaskolan och Vislanda-
skolan. För övrig kan nämnas investeringar i mark, 
gator och torg, ledningar samt hjälpmedel.  
 

Investeringsutgift, koncern (mkr)
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Investeringarna i koncernen var 137,9 mkr (91,3 -
mkr 2006). Investeringarna kommer att öka kraftigt 
de närmaste åren. Både kommunen, 
bostadsbolaget och energibolaget har omfattande 
investeringsprogram. 
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God ekonomisk hushållning 
 
Lagstiftningen om ”god ekonomisk hushållning” 
fokuserar på hushållning och långsiktighet i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. 
Sammanfattningsvis innebär det 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 såväl med de 
finansiella som verksamhetsmässiga målen 

 
 

 

Avstämning av balanskravet 
 

Mkr
Årets resultat enligt resultaträkning 21,7
Justeringar 
Avgår reavinster -5,3
Synnerliga skäl, omstruktureringskostn. --
Mått på ekonomi i balans 16,4
 
Balanskravsresultatet för 2007 uppgår till 16,4 mkr 
(4,9 mkr 2006).  
 
Kommunfullmäktiges mål för finanserna 
Kommunens ekonomi ska utvecklas så att dagens 
generation inte överför några obalanserade 
kostnader eller skulder till kommande generationer. 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning på kort och lång sikt. Målen konkretiserar 
kommunens ambitioner för en god ekonomisk 
hushållning. (Nyckeltalen är räknade exklusive jäm-
förelsestörande poster). Sammanfattningsvis är de 
två målen uppnådda. 
 
Mål 1: Verksamhetens nettokostnad får inte 
överstiga 99,3 procent (år 2007) 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). För att leva upp till kravet om god 
ekonomisk hushållning måste resultatet överstiga 
denna miniminivå. Resultatet bör ligga på en nivå 
som realt sett konsoliderar ekonomin. 
Kommunfullmäktige har därför 2007 fastställt ett 
resultatkrav på 5,7 mkr. Det innebär att verksam-
heterna får ta i anspråk max 99,3 procent av 
intäkterna från skatt och den kommunalekonomiska 

utjämningen. Ett tal över 100 innebär att man ”lånar” 
till driftverksamheten.  
 
 Resultat mål 1: 
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader 
minus intäkter) av skatt och kommunalekonomisk 
utjämning var 97,9 procent. Målet om högst 99,3 
procent är således uppfyllt för tredje året i följd.  
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Viktigt för kommunens ekonomi är även hur verk-
samhetens nettokostnad utvecklas år till år i relation 
till gemensamma intäkter (skatter och kommunal-
ekonomisk utjämning). Verksamhetens netto-
kostnad har ökat mer än vad de gemensamma 
intäkterna gjort mellan 2006 och 2007 (4,5 % 
jämfört med 4,2 %). En relation som inte är 
godtagbar i ett längre perspektiv och en utveckling i 
fel riktning. 
 
 
Mål 2: Investeringarna ska självfinansieras med 
undantag från större enskilda investeringar 
(Högåsen) 
 

Nettoinvesteringar samt 
självfinansieringsgrad
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Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggs-
budgeten 87,9 mkr och utfallet blev 69,8 mkr.  
 
Målsättningen är att kommunens investeringar ska 
självfinansieras (nettoinvesteringen ska täckas av 
summan för avskrivning och resultat) med undantag 
av investeringsobjektet Högåsen (50,6 mkr). En 
lånefinansiering ökar de finansiella kostnaderna på 
sikt, vilket tar resurser från kärnverksamheten.  



Förvaltningsberättelse 
 

 

10  
 

 
 Resultat mål 2 
Årets avskrivningar på 25,7 mkr och resultatet på 
21,7 mkr ger ett finansieringsöverskott för investe-
ringar på 47,4 mkr. I relationen till nettoinvesteringar 
exkl Högåsen ger det en självfinansieringsgrad på 
247 procent. Målet uppfylls därmed. 
 
Likviditet 

Likviditet (mkr)
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Kommunens likviditet har gått ned och var vid 
årsskiftet 32 mkr. Likviditeten har sedan början av 
året sjunkit med 27 mkr trots nyupplåning med 8 
mkr. Investeringarna netto har under året varit 70 
mkr och har finansierats med eget kassaflöde, 
nyupplåning samt sänkt likviditet. Koncernens 
likviditet var vid årsskiftet 53,5 mkr. 
 
 
Eget kapital 

Eget kapital, kommun (mkr)
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Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet så 
att det vid årsskiftet var 462,1 mkr. 
Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an-
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet med 40 
mkr ned till 41,4 mkr. Detta är effekten av nya 
riktlinjer för värdering av pensionsskuld med nya 
antaganden om livslängder samt ränta. 
Skulden/ansvarsförbindelsen ökar med 62 mkr trots 
delbetalning av skulden under året. 
 
 

Eget kapital, koncern (mkr)
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Långfristiga tillgångar (mkr)
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Bokförda anläggningstillgångar ökade med 52 mkr i 
kommunen bland annat beroende på investeringar. 
(främst äldreboendet Högåsen). Kommunkoncer-
nens ökning var 97 mkr. 
 

Långfristiga skulder (mkr)
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Kommunens långa skulder för lån i bank 
motsvarande ökade med 7,5 mkr under året. 
Nyupplåning för investeringen i Högåsen förklarar 
den högre summan . Kommunkoncernens skulder 
ökade 64 mkr beroende på investeringar. 
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Soliditet, kommun (%)
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Årets resultat har en positiv inverkan på soliditeten 
medan ökningen av pensionsskulden har en negativ 
effekt. Exklusive pensionsskuld ökade soliditeten 
under året med 1 procent till 55 procent. Beräk-
ningen inkl pensionsskuld visar att soliditeten halve-
ras från 10 till 5 procent. 
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Soliditeten minskade från 2,7 till 1,2 procent om 
hela kommunens pensionsskuld beaktas. 
 
 
Skatteunderlag 
Närmare 73 procent av kommunens intäkter 
kommer från skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. Skatten utgör 57 procent och 
resterande 16 procent är generella bidrag från 
staten och bidrag från andra kommuner i utjäm-
ningssystem för strukturella opåverkbara kostnader. 
 
Avgörande för hur stora de allmänna intäkterna blir 
är först och främst antalet invånare i kommunen (se 
avsnittet om skatteintäkter ovan) och sysselsättning 
på riksnivå med antal arbetade timmar och löner 
som kan beskattas. Den genomsnittliga intäkten 
från skatt och utjämning är cirka 41 tkr per invånare 
och år. 

 
Kommunalskatt 
 

 2007 2006 2005
Alvesta 31,41 31,41 31,41
   Kommun 21,21 21,21 21,21
   Landsting 10,20 10,20 10,20
Länet 31,27 31,26 31,24
   Kommun 21,07 21,06 21,04
   Landsting 10,20 10,20 10,20
Riket 31,55 31,60 31,60
   Kommun 20,78 20,83 20,84
   Landsting 10,77 10,77 10,76
 
En kompletterande del vid av bedömningen av en 
kommuns finansiella kapacitet är vilken möjlighet 
kommunen har 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 0,14 procent 
enheter högre än genomsnittet i Kronobergs län och 
0,14 procentenheter lägre än rikssnitt. Alvesta har 
haft en oförändrad skattesats i sex år. Ett visst 
handlingsutrymme för ökad skatt kan finnas. 
 
För 2008 så har 34 kommuner sänkt skattesatsen. I 
de kommunerna bor 37 procent av landets 
befolkning. Mest sänks skatten i Täby (29,73) dock 
har Vellinge (28,89) fortfarande den lägsta 
skattesatsen i landet och Dals-Ed den högsta 
(34,09). Tre landsting sänker skatten och en höjer.  
 
Finanspolicy 
Kommunens finanspolicy behandlar mål med kom-
munens finanshantering, upplåning, utlåning, kom-
munal borgen, riskhantering m.m. 
Målet i policyn för förvaltningen av likviditet är att 
genom aktiv förvaltning få en förräntning som lägst 
uppgår till statslåneräntan minus tre procent. För 
2007 var målet 1,14 procent (4,14 – 3,0). Utfallet 
blev (i en förenklad beräkning av justerad ränte-
intäkt i relation till genomsnitt av in- och utgående 
balans av likviditet) 4,0 procent (2,8 % 2006). Målet 
blev således uppfyllt. Ränta på utlåning till kommu-
nens moderbolag, netto efter avdrag för återfört 
aktieägartillskott, var 1,8 mkr vilket motsvarar en 
ränta på 1,6 procent på utlånade 109 mkr. 
Den genomsnittliga låneräntan (räntekostnad i rela-
tion till genomsnitt av in- och utgående balans av 
långa lån) var 3,8 procent under 2007 (3,4 % 2006). 
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Prognossäkerhet 
 

 
 
Förvaltning 

Delårs-
rapport 
augusti 

 
 

Bokslut 
Av-

vikelse
 

Kommunledningskontor 
 

-0,2 +0,4 +0,6
 

Teknisk förvaltning 
 

0,0 -0,4 -0,4
 

Barn o ungdomsförvalt. 
 

-2,4 -3,4 -1,0
 

Socialförvaltning 
 

-4,7 +2,9 +7,6
 

Kultur och bibliotek 
 

0,0 0,0 0,0
 

Bygg och miljökontor 
 

-0,7 +0,2 +0,9
 

Finansförvaltning 
 

+14,9 +16,3 +1,4
 

Total kommunen 
 

+6,9 +16,0 +9,1

 
Prognossäkerheten är god. Det slutliga utfallet 
avviker med drygt 9 mkr mot prognosen i 
delårsrapporten per augusti månad. Avvikelsen 
utgör 0,9 procent av omsättningen. Förändrade 
skatteprognoser, till viss del sen avtalsrörelse och 
extra statsbidrag av engångskaraktär för ensam-
kommande flyktingbarn har lett till justerade 
bedömningar. Svårighet finns även att uppskatta 
semesterlöneskuldens utveckling.  
 
 
Känslighetsanalys 
 

 Mkr +/-
1 kr av kommunalskatten 30,6
1 % i löneförändring 6,1
100 kommuninvånare 4,2
1 % i prisförändring 4,4
10 heltidstjänster 3,5
1 % av kommunalekon. utjämning 1,4
1 % i avgiftsförändring 2,7
10 Mkr i lån 0,5
 
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 verksam-
heterna 
God ekonomisk hushållning innebär också att 
verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt utifrån demografiska förutsättningar 
och politiska prioriteringar. Tre verksamhetsmål 
fastställda av kommunfullmäktige konkretiserar 
kommunens ambitioner för en god ekonomisk 
hushållning. Utfallet för 2007 indikerar att målen är 
uppnådda. 
 
Kommunstyrelsen och nämnderna har påbörjat ett 
arbete med att identifiera ett begränsat antal 
verksamhetsmässiga mål och nyckeltal (avseende 
ekonomi, kvalitet och prestation) som ska kopplas 
till kommunfullmäktiges mål. Fortsättningsvis måste 

processen kopplas till ny nämndsorganisation och 
vision.  
 
 
Mål 1: Ekonomin sätter gränsen för verksam-
hetens omfattning. 
God ekonomisk hushållning förutsätter att 
verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna 
och respektive budget. Prioriterade insatser 
genomförs i den takt ekonomin tillåter. Varje 
generation ska bära kostnaden för den service som 
den konsumerar.  
 
 Resultat mål 1: 
Målet uppfylls, kommunen redovisar ett positivt 
resultat med 21,7 mkr och verksamhetens 
nettokostnad är lägre än budgeterat. 
 
Mål 2: Mer värde för pengarna (ökad 
produktivitet) 
Hur kommunen använder sina resurser – anställdas 
tid och kompetens, lokaler, nätverk m m – är mycket 
viktigt både ur ett hushållningsperspektiv och för 
brukare och medborgare. En organisation/kommun 
bör alltid arbeta med ständiga förbättringar som går 
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. Jämförelser visar att 
Alvesta kommun ligger väl framme och ger en god 
service till sina medborgare.  
 
 Resultat mål 2: 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit 
fram tre rapporter med jämförelser av verksamhet 
och kvalitet, ”öppna jämförelser”: hälso- och 
sjukvård, grundskola och äldreomsorg. 
Jämförelserna är ett sätt att beskriva för med-
borgarna vad man får för pengarna. I rapporten om 
grundskolan mäts 8 indikatorer, av dessa har 
Alvesta mycket bra resultat i tre och bra resultat i 
fem. T ex så har stor andel av eleverna i 
grundskolan uppnått målen i alla ämnena. I 
rapporten som rör äldreomsorgen mäts 9 
indikatorer, varav 3 visar på mycket bra resultat för 
Alvesta, 5 har bra resultat och en har sämre 
resultat. Som exempel kan nämnas att Alvesta har 
relativt få fallolyckor som leder till besök eller 
inläggning på sjukhus hos de som är 80 år eller 
äldre. Rapporten rörande hälso- och sjukvård är i 
huvudsak landstingets ansvarsområde.  
 
Alvesta deltar även i Jämförelseprojektet, ett 
nationellt 3-årigt projekt. Syftet är ta fram effektiva 
arbetsmodeller där jämförelser med andra ska leda 
till praktiska förbättringar samt att försöka finna 
samband mellan kostnader och kvalitet. Första 
rapporten har granskat kommunala gator och vägar 
samt belysning ur ett medborgarperspektiv. 
Granskningen visar att Alvesta håller sig väl framme 
vad gäller nöjdheten hos medborgarna kontra 
nedlagd kostnad. Granskningen visar också att 
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informationen på hemsidan är bra men kan 
utvecklas ytterligare. 
 
En WEB-enkät har genomförts hos samtliga 
budgetansvariga chefer. Utgångspunkten är att ta 
pulsen på hur de upplever sina förutsättningar för en 
god ekonomi- och verksamhetsstyrning. Resultatet 
visade sammanfattningsvis att cheferna hade en 
tydlig bild över vilka intäkter och kostnader de hade 
ansvar för och att de upplevde en god kontroll över 
sin verksamhets ekonomi samt att de hade god 
kännedom om de styrdokument som reglerar deras 
verksamhet. Däremot upplevde de brister och 
svårigheter att nå verksamhetsmålen med de 
resurser de disponerade och att vid avrapporterade 
avvikelser så fanns brister i relevant återkoppling. 

Mål 3: Sjukfrånvaron ska minska 
Kommunfullmäktiges långsiktiga mål är att sjukfrån-
varon ska minska till 21 dagar per anställd och år. 
Etappmålet för 2007 är en minskning med en dag 
per anställd jämfört med 2006, vilket uppnåtts med 
god marginal (-4,2 sjukdagar). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dammen, Huseby Bruk
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Kommunfullmäktige har för 2007 fastställt 30 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. Mer verksamhetsinriktade analyser finns i respektive nämndberättelse.  
 
Kommunstyrelse 
Kommunledningskontor 
 

Utifrån vision 2010 verka för ett attraktivt boende, god livsmiljö, infrastruktursatsningar 
samt utveckling av näringsliv och turism. 

Uppnått, planerade 
aktiviteter genomförda 

Med givna ekonomiska ramar planera och arbeta med ständiga förbättringar av den 
kommunala verksamheten som samtidigt ger en långsiktig hållbarhet 

Uppnått 

Att utveckla Alvesta kommun som attraktiv arbetsgivare. Uppnått 
 
Teknisk förvaltning 
 

Renovering av belysning, motionsspår och parker efter stormen ”Gudrun” Uppnått 
Underhåll av de kommunala idrottsanläggningarna Målet är uppnått. T ex 

har spontanidrottsplats 
anlagts. 

Ökad tillgänglighet enligt handikappolitiska programmet. 
 

Ej uppfyllt, arbetet är 
påbörjat men inte klart. 

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

Målet har överträffats. 

Renspolning av vattenledningsnätet med luft och vatten för att upprätthålla 
vattenkvaliteten påbörjas. 

Uppnått 

Anpassning av gatubelysning i kommunen för att minska effektförbrukningen och 
kostnaden 

Uppnått. 

Förberedelse för anslutning till Bergaåsens vatten och avveckling av Alvesta 
vattenverk. 

Förberedelser gjorts. 
Målet uppnått. 

Långsiktig lösning för avsättningen av avloppsslam från reningsverken. Ej uppnått. 
Uppgradering av vattenledningsmodellen för Alvesta Uppnått. 
Underhållsbeläggning av gator (asfalt) Uppnått 
 
Barn- och ungdomsnämnd 
 

Att öka kapaciteten för barnomsorg och samtidigt bedriva verksamheten med 
bibehållen kvalitet i en trygg miljö där barnen kan utvecklas och må bra. 

Delvis uppnådd, 
kapaciteten har ökat 
dock finns ännu ingen 
undersökning av den 
upplevda kvalitén gjord. 

Att bibehålla och på sikt öka andelen elever som uppnår de nationella kunskapsmålen 
samt att skapa en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal, som främjar trygghet 
och lärande. 

Målet delvis uppnått 

Att skapa en attraktivare gymnasieskola i Alvesta, där andelen elever som slutför sina 
studier inom 4 år med godkänt betyg ökar samt att antalet studerande på kommunens 
egna gymnasieskola blir fler. 

Delvis uppnått, svårighet 
finns att öka antalet 
elever på Alvesta 
gymnasium beroende på 
fritt sök. 

 
Socialnämnd 
 

Personalen skall vara kompetent och delaktig i sitt arbete. 
 

Uppnått, förvaltningen är 
certifierad enligt IIP. 
Målsättningen att 80 % 
av personalen ska ha en 
kompetensutvecklings-
plan uppnås med 
marginal 

Socialtjänsten och den kommunala hälso- sjukvården ska vara av lika god kvalitet. Delvis uppnått 
Anpassa verksamheten till givna ekonomiska resurser. Uppnått. +2,8 mkr 
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Kulturnämnd 
 

Utökade/förbättrade lokaler för biblioteket i Vislanda Ej uppnått. Arbetet 
påbörjas 2008. 

Tillämpning av nya biblioteksplanen, bl a genom utökat samarbete med skolbiblioteken Arbete pågår. Plan 
framtagen, men ännu ej 
fastställd. 

Utöka bibliotekets service till vuxenstuderande, förbättra samarbete med Allbo 
Lärcenter m fl. 

Uppnått. 

Upprätta en kulturmiljöplan med utgångspunkt i bebyggelseinventeringen av centrala 
Alvesta 

Ej uppnått. 

Få tillstånd ett arrangörsstöd inom scenkonsten, som riktar sig till barn och ungdom Uppnått.  
Verka för en restaurering av svängbron i Ulvö Ej uppnått,  planering 

fortgår 
 
Miljönämnd 
 

Miljöskydd 
Genom tillsyn och information verka för att samtliga tillstånds- och anmälningspliktiga 
företag har en dokumenterad egenkontroll enligt gällande lagstiftning. 
2007 ska 60 % ha en dokumenterad egenkontroll. 
 

Målet uppnått, 76 % har 
en dokumenterad 
egenkontroll 

Hälsoskydd 
Genom tillsyn och information verka för att samtliga skolor och förskolor har 
dokumenterad egenkontroll enligt gällande lagstiftning. 
2007 ska 20 % ha en dokumenterad egenkontroll. 
 

Arbete pågår och årets 
mål är uppnått. 

Djurskydd 
Genomföra en inventering av samtliga lantbruk i kommunen, genomförandetakt på 
minst 50 lantbruk per år. 
 

Uppnått. 

Livsmedel 
Omprövning av alla nuvarande verksamheter ska vara genomförd och samtliga ska 
inneha ett godkänt system för egenkontroll enligt gäl. lagstiftning senast 2007. Arbetet 
med att registrera livsmedelsföretag ska ha påbörjats. 
 

Ej uppnått, cirka 60 
inspektioner kvarstår att 
göra. 

Bygg 
Genom tillsyn och information verka för att byggnaders energibehov och materialval 
anpassas till hållbar samhällsutveckling 
 

Uppnått. 

 
 
Kvalitetsgarantier 
Från och med 2005 deklareras kvalitén på 
kommunens tjänster och service via ett 50-tal 
kvalitetsgarantier. Därigenom ges förutsättningar till 
att göra de kommunala tjänsterna tydliga, 
effektivisera och korrigera arbetssätt, vilket leder till 
kvalitetsutveckling. 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 2007 inkom 25 klagomål, synpunkter och 
förslag. Större delen av ärendena utgör klagomål 
men även synpunkter/förslag förekommer. Ibland 
har ”på rätt spår” lett till konkreta åtgärder, ändringar 
hanteringar/rutiner eller enbart i informationsinsats. 
Socialförvaltningen har fått störst andel av ärendena 
(60 %). 2006 lämnades för kommunen totalt 62 
klagomål, synpunkter och förslag. 
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Pensioner 
Kostnaden för avtalspensioner inklusive löneskatt 
var 42 mkr 2007. Nyintjänad pension kostnadsförs 
och betalas ut från kommunen varje år. Pension 
intjänad före 1998 är skuldförd, men ligger utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse och är 
tillsammans med skatteskuld 421 mkr. Under 2007 
betalades 14,7 mkr ut i pensioner som hör till den 
gamla skulden. Trots den avbetalningen ökade 
skulden med 61,7 mkr inkl löneskatt (58,5 mkr av 
beloppet är dock en engångseffekt för anpassning 
till nya riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, 
RIPS07, med bland annat ändrat antagande om 
livslängder). 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 efter det att kommunens energibolag 
betalat för lösen av lån hos kommunen. Totalt 
placerade 170 mkr har inriktningen 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 realt lägst 3 procent per år 
(konsumentprisindex, KPI); plus 3 procent). 
 
Från och med oktober 2006 förvaltas kapitalet av tre 
olika förvaltningsbolag. Under 2007 har marknads-
värdet ökat med närmare 7 mkr från 178 till 185 
mkr. Den värdeökning som har realiserats under 
2007 och är med i kommunens redovisning är 8,7 
mkr, motsvarande en förräntning på 4,9 procent.. 
Förändringen av marknadsvärdet var 3,6 procent.  
 
Målet för året om lägst 6,5 procent avkastning har  
därmed inte uppnåtts (3 % plus KPI:s ökning 3,5 %). 
 
 
Skuld och ansvarsförbindelser Mkr
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 5,5
Ansvarsförbindelser inkl löneskatt 420,7
Summa 426,2
Pensionsmedlens användning 
Finansiell placering, bokfört värde 176,8
   (finansiell placering, marknadsvärde) 184,7
Återlånade medel 249,4
Summa 426,2
Marknadsvärdet på pensionsfonden täcker drygt 43 
procent av skulden för pensioner. För resterande 
skuld har kommunen således återlånat medel. 

 
Innehållet i pensionsfonden är med bokförda värden 
den 31 december 2007:  
 

Innehav pensionsfond Mkr
Svenska räntepapper 99,4
Sv aktier/aktierelaterade instrument 53,4
Utländska aktier/aktierelaterade instrument 22,3
Likvidkonto 1,7
Summa 176,8
 
 
Borgensåtagande 
Kommunens borgensåtaganden uppgick vid 
utgången av 2007 till 720 mkr (693 mkr 2006). 
Åtagandena har ökat för AllboHus med 30 mkr 
medan Alvesta Energi minskat med 5 mkr, och 
bredbandsbolaget BIVA ökat med 3 mkr. I övrigt har 
åtagandena minskat något. Anledningen till utökad 
borgen till bostadsbolaget är nytt byggnadskreditiv 
för främst bygget med vårdcentral, apotek och 
bostäder i kvarteret Riksdagsmannen. 
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 etc) 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. 26 
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, 501 mkr, utgör 70 
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 
484 mkr den 31 december 2007. 
Kommunens borgensåtaganden avser till 98 procent 
borgen till helägda bolag. Åtagandet medför 
sammanfattningsvis en liten 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 välfunge-
rande kommunal verksamhet är det därför viktigt att 
följa upp och analysera personalsituationen ur flera 
perspektiv.  
 
Antal anställda 
Under 2007 var antalet nettoårsarbetare 1 298. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att verk-
samheten ska bedrivas med högst 1 302 nettoårs-
arbetare. Kommunfullmäktiges mål är därmed upp-
nått.  
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2007 2006 2005
Kommunledn kont 37,7 37,5 36,5
Teknisk förvaltn 53,1 53,1 52,3
Barn o ungdomsf 606,7 631,0 644,6
Socialförvaltning 566,9 550,7 551,4
Kultur o bibliotek 11,7 11,5 12,5
Bygg o miljökontor 10,0 10,3 9,6
Övriga 12,0 12,0 5,3
Hela kommunen 1 298,1 1 306,1 1 312,2
 
 
Antal tillsvidareanställda – dec månad 
 

 2007 2006 2005
Kommunledn kont 38 39 40
Teknisk förvaltn 58 57 56
Barn o ungdomsf 722 727 737
Socialförvaltning 666 669 694
Kultur o bibliotek 17 18 17
Bygg o miljökontor 10 12 12
Hela kommunen 1 511 1 522 1 556
 
Antalet tillsvidareanställda har fortsatt att minska, 
och är nu 11 färre än förra årsskiftet. 
 
 

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 47,8 
år, för kvinnor 47,5 år och för män 48,9 år. Bland de 
tillsvidareanställda är 48,4 procent 50 år eller äldre. 
 

Pension 
Under 2007 har 41 medarbetare avgått med 
pension (2,7 % av de tillsvidareanställda). Kom-
munen står inför fortsatt ökning av antalet 
pensionsavgångar de kommande åren. Pensions-
åldern är flexibel mellan 65-67 år. Beräknat på 
pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer inom 5 
respektive 10 år 171 medarbetare respektive 416 
medarbetare att uppnå 65 år.  
 

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)
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Under 2007 var den verkliga genomsnittliga åldern 
för pensionsavgång 63,8 år. En ökning med drygt 
ett år jämfört med 2006. 
 
 
Pension inom 10 år 
(tillsvidareanställda födda 1943-1952) 
 

Förvaltning Antal Andel
Kommunledningskontor 15 40
Förv. Barn och Ungdom 164 25
     - varav lärare 63 32
     - varav förskollärare 19 16
     - varav barnskötare 25 22
Förv. Arbete och Lärande 54 44
     - varav lärare 28 44
Förv. Omsorg och Hälsa 155 25
     - varav vårdbiträde 54 39
     - varav undersköterska 32 14
     - varav vårdare 11 17
     - varav sjuksköt./dsk. 14 35
Förv. Samhällsplanering 28 38
Totalt kommunen 416 28
 
Kommande pensionsavgångar redovisas enligt ny 
förvaltningsstruktur som gäller från och med 2008. 
 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom förvaltningarna för arbete 
och lärande, samhällsplanering samt kommun-
ledningskontoret. Grupperna vårdbiträden och 
sjuksköterskor har också stora pensionsavgångar. 
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Personalomsättning 
Under 2007 har totalt 108 tillsvidareanställda 
medarbetare avslutat sina anställningar. Detta ger 
en extern personalomsättning på 7,2 procent (2006 
var det 6,1 %). Avgångar med pension utgör 38 % 
av personalomsättningen. 
 
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 88,6 procent, en 
ökning med 0,6 procent jämfört med förra året. 
 
Antal anställda heltid/deltid 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid
50-74

Deltid
-49

Tillsvid. kvinnor 602 472 179 14
Tillsvidare män 217 15 8 4
Visstid kvinnor 45 60 30 1
Visstid män 20 11 8 -
 
Av antalet tillsvidareanställda var 84 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 78 procent. Av alla anställda var 16 procent 
män. 
 
47,5 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har 
en heltidsanställning. Motsvarande siffra bland 
männen var 89 procent. För 2006 var siffrorna 47 
resp 90 procent.   
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande:  
 

bygg- och miljökontor  100 % 
kommunledningskontor  97 % 
teknisk förvaltning   95 % 
barn- och ungdomsförv.   91 % 
socialförvaltning   85 % 
kultur o bibliotek   73 % 
 
Inom socialförvaltningen och kultur och bibliotek har 
sysselsättningsgraden ökat. Övriga är oförändrade. 

Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är andelen 
arbetad tid 81 procent och andel frånvaro 19 
procent (semester, sjukfrånvaro och övrig ledighet). 
 
Antalet övertidstimmar är i stort sett oförändrad 
jämfört med 2006 och motsvarar knappt 8 
nettoårsarbetare. Av de totala övertidstimmarna står 
barn- och ungdomsförvaltningen för 45 procent, 
socialförvaltningen för 39 procent och tekniska 
förvaltningen för 13 procent. 

Arbetad tid och frånvaro

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 4 1 1 38
Teknisk förvaltning 62 1 2 6 1 5 53
Barn- och ungdomsf. 745 11 23 43 45 84 607
Socialförvaltning 615 11 117 63 46 67 567
Kultur o bibliotek 13 0 1 1 1 0 12
Bygg- och miljökontor 14 0 0 1 1 2 10
 
Den planerade arbetstiden 2007 minskade med knappt 40 årsarbetare. Minskningen av sjukledigheten motsvarar 
ca 18 årsarbetare och minskningen av övriga ledigheter motsvarar ca 10 årsarbetare. I övrigt i stort sett 
oförändrat jämfört med 2006.  
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Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare är 
19 550 kronor, motsvarande lön 2006 var 19 375 kr, 
en ökning med 0,9 procent. Den låga ökningen 
beror på att endast 45 procent av de 
tillsvidareanställda omfattades av lönerevisionen 
avseende 2007 (se avsnittet om lönerörelsen). Av 
de tillsvidareanställda kvinnorna i kommunen 
omfattades endast 40 procent av lönerevisionen 
2007. 
Kvinnornas medianlön 2007 var 19 100 kr och 
männens 23 300 kr. Differensen mellan kvinnor och 
mäns medianlöner är i stort sett konstant sedan 
2002.  
 
Medianlön, kronor per månad 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2003 2004 2005 2006 2007
Män Kvinnor

 
Under året slutfördes lönekartläggningsprojektet. 
Syftet var att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som 
utför lika eller likvärdigt arbete. Kartläggningen 
visade att inom två grupper hade kvinnor lägre löner 
samt att ytterligare en grupp behövde utredas 
vidare. I samband med genomförda löneöversyner 
har dessa osakliga löneskillnader åtgärdats.  
 
 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt
Lärare 185 75 260
Förskollärare 115 5 120
Barnskötare 113 2 115
Undersköterska 223 7 230
Vårdbiträde 142 0 142
Vårdare 65 4 69
Sjuksköterska/dsk 37 7 44
Anläggningsarbetare 0 11 11
Parkarbetare 0 12 12
 
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. 
Lärargruppen har jämnast könsfördelning med 
knappt 30 procent män. 

 
Lönerörelsen 
Lokala revisionsförhandlingar avseende 2007 har 
genomförts under året. Kommunal har i sitt avtal 
ingen löneökning avseende 2007 utan löneökningen 
kommer 2008. Däremot har det betalats ut två 
engångsbelopp till Kommunals medlemmar under 
året. Kostnaden för dessa engångsbelopp har 
uppgått till 5, 4 miljoner kronor inkl sociala avgifter.  
För övriga förbund är den totala löneökningen 3,0 
procent. Prioriterade var bland annat förskollärare.  
 
Lönekostnad inkl sociala avgifter, mkr 
 

År Anställda Förtroende-
valda 

Övriga 
arvoden

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
2007 552,0 5,1 5,2
 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter, ökade med 3,6 procent 
2007. Arvodeskostnaden för de förtroendevalda 
ökade med 21,4 procent. Ökningen beror på nya 
arvodesregler. 
 
Total semesterlöneskuld, mkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester är 
41,9 mkr. Skulden har ökat med 0,3 mkr jämfört 
med förra året. Året dessförinnan ökade skulden 
med 1,4 mkr.  
 
Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 40 procent inte haft 
någon sjukdag under året. Detta är samma andel 
som de senaste två åren. Bland medarbetarna har 
93 procent inte haft någon långtidsfrånvaro 
(sjukfrånvaro längre än 59 dagar). 
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Sjukfrånvaro 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 2007 2006 2005
Kommunledn kont 6,8 7,7 24,6
Teknisk förvaltn 9,4 16,7 13,4
Barn o ungdomsf 22,2 25,8 23,3
Socialförvaltning 25,6 30,3 29,1
Kultur o bibliotek 27,1 22,9 19,1
Bygg o miljökontor 32,8 48,7 47,9
Hela kommunen 23,1 27,3 25,8
 
Antalet sjukdagar per anställd har minskat med 4,2 
dagar per anställd under året. Årets mål har 
uppnåtts med råge och ett stort steg har tagits mot 
det långsiktiga målet som är att nå till 90-talsnivå 
(inte överstiga 21 dagar per anställd och år). 
Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan kommunens olika 
förvaltningar. Sjukfrånvaron har minskat på alla 
förvaltningar utom på kultur och bibliotek.  
 
Sjukfrånvaro procent 
 

 2007 2006 2005 
Total sjukfrånvaro 6,4 7,6 7,3
- Kvinnor 7,1 8,3 8,1
- Män 3,3 4,3 3,5
- Längre än 59 dagar 57,1* 60,1* 64,8
- Åldersgrupp -29 år 3,2 3,0 3,0
- Åldersgrupp 30 – 49 år 5,9 6,3 6,6
- Åldersgrupp 50 år - 7,4 10,1 9,0
*)Nytt sätt att mäta från 2006, går ej att jämföra med 
tidigare år.  
 
Under 2007 har sjukfrånvaron i förhållande till den 
arbetade tiden minskat. Den långa sjukfrånvaron 
har minskat under året.  57 procent av sjukdagarna 
per anställd i kommunen tillhör dem som har en 
sjukperiod på 59 dagar eller längre. Omsättningen 
av personer inom gruppen långtidssjukskrivna är 
ganska stor. Det finns även ett antal medarbetare 
vars sjukfrånvaro sträcker sig över flera år. Den 
sista december 2007 var 101 medarbetare lång-
tidssjukskrivna, vilket är en minskning med 15 
jämfört med 2006. Bland de långtidssjukskrivna var 
53 medarbetare sjukskrivna på deltid vilket 
motsvarar 52 procent. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön visar att 
kvinnor i genomsnitt var sjuka 25 dagar och männen 
14 dagar under 2007. Jämfört med 2006 innebär det 
en minskning av sjukfrånvaron bland kvinnorna med 
4 dagar och bland männen 3 dagar. Av kvinnornas 
totala sjukfrånvaro utgör långtidssjukfrånvaron drygt 
73 procent. Även männen har samma andel. 

 
Sjukfrånvaro längre än 59 dagar 
Antal personer per sjukskrivningsgrad 
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Analys av sjukfrånvaron  
I juli 2007 fick kommunen ta emot ett diplom av 
Folksam. Kommunen hade de friskaste 
medarbetarna i länet. Folksam har sedan 2005 
presenterat ett så kallat Hälsoindex för den 
offentliga sektorn. De har betygsatt 246 kommuner 
utifrån den redovisade sjukfrånvaron i 
årsredovisningarna för 2006. Kommunen fick 
hälsobetyget 4,14 av 5,0. I genomsnitt fick Sveriges 
kommuner hälsobetyget 3,58.  
 
En djupanalys gjordes av sjukfrånvaron första 
halvåret 2006. Analysen omfattade 142 
medarbetare med sjukfrånvaro över 60 dagar, 40 
medarbetare med en sjukfrånvaro mellan 29 – 59 
dagar under samma period samt 80 medarbetare 
som hade haft mer än sex sjukfrånvarotillfällen 
under en tolvmånadersperiod.  
 
Analysen visar att 103 medarbetare har eller har 
haft en sjukfrånvaro över 60 dagar, 37 medarbetare 
har haft en sjukfrånvaro mellan 29 – 59 dagar under 
samma period. 84 medarbetare har haft mer än sex 
sjuktillfällen under en tolvmånadersperiod. 68 
medarbetare av de 103 var även med i djup-
analysen 2006. 
 
Orsaken till sjukfrånvaron var värk- och ryggsjuk-
domar (31 %). Av dessa arbetade 63 procent inom 
socialförvaltningen och 37 procent inom barn- och 
ungdomsförvaltningen.  
Stressrelaterade besvär, med 24 procent av 
medarbetarna, är den näst vanligaste orsaken till 
sjukfrånvaron, Av dessa arbetade 72 procent inom 
barn- och ungdomsförvaltningen och 28 procent 
inom socialförvaltningen och övriga förvaltningar. 
Stressrelaterade besvär som frånvaroorsak har 
minskat från 33 procent första halvåret 2006 till 24 
procent första halvåret 2007.  
Antalet helt sjukskrivna har minskat från 39 
medarbetare till 19 sedan första halvåret 2006. 21 
medarbetare återgick i arbete under första halvåret 
2006 och 10 under första halvåret 2007.  
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Analysen har legat till grund för de övergripande 
satsningar som gjorts inom arbetsmiljöarbetet. 

 

Satsningarna inom rehabilitering har i första hand 
varit att stödja cheferna i deras arbete med att 
förhindra nya sjukskrivningar samt att med lämpliga 
åtgärder förkorta sjukskrivningstiden för sjukskrivna 
medarbetare. Cheferna har fått utbildning i att se 
”tidiga signaler” på ohälsa. Riktade satsningar för 
medarbetare har bestått av olika kurser, 
studiecirklar inom livsstilsförändring 
och stresshantering både i förebyggande syfte och 
för redan sjukskrivna. 
 
Strategiska personalfrågor 
Attraktiv arbetsplats 
En medarbetarenkät har genomförts under hösten. 
Resultatet av enkäten kommer att redovisas under 
första kvartalet 2008.  

 

 

 
Arbetsmiljö 
Vid årsskiftet infördes rökfri arbetstid för 
medarbetare inom Alvesta Kommun. Detta var ett 
led i det hälsofrämjande arbete som kommunen 
sedan flera år tillbaka driver. Stöd i form av bland 
annat tobaksavvänjningsgrupper har anordnats och 
varit en viktig del av hälsoarbetet under året. 
 
Fjolårets arbete med att utse hälsofrämjande 
arbetsplatser i Alvesta kommun har fortsatt. För att 
få detta utnämnande krävs att en hälsoplan tas fram 
utifrån ett antal hälsokriterier och att man tydligt kan 
påvisa ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. 
Hittills har 22 arbetsplatser fått utmärkelsen under 
2006-2007. 

 

 

 
Alvesta Kommun kämpade sig till en andra plats av 
2 806 arbetsplatser i en av Korpen anordnad 
motionskampanj. 
 
Arbetet med att förbättra rutinerna i arbetsmiljö-
arbetet pågår. 
 
Inriktningen för de särskilt avsatta medlen för 
strategiska arbetsmiljöåtgärder har varit friskvård, 
rehabilitering och utveckling av chefer.  
 

Hälsoinspiratörernas träff på Klappudden 
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Miljöredovisning  
Enligt kommunens miljöpolicy ska årsredovisning 
om hur miljöarbetet fortskrider ske årligen till full-
mäktige. Denna miljöredovisning utgör endast en 
kort sammanfattning av kommunens miljöarbete. 
 
Helhetssyn 
Alla förvaltningar och bolag har ett mer eller mindre 
strukturerat miljöarbete. Miljöåtgärder är en naturlig 
del i det dagliga arbetet. 
 
Planering 
De flesta förvaltningarna planerar och följer upp sitt 
miljöarbete med utgångspunkt från miljöpolicyn och 
sina handlingsprogram. Nedan redovisas några 
strategiska planer och utredningar som kommunen 
arbetet med under året. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i februari, som svar 
på ett medborgarförslag, att kommunens inriktning 
ska vara att 25 procent av livsmedelsbudgeten 2010 
ska bestå av ekologiskt odlade produkter. Möjlighe-
ten att upphandla även rättvisemärkta produkter ska 
beaktas. Som en följd av detta har ett informations-
möte om ekologisk mat anordnats för kommunens 
ledningspersonal och en obligatorisk utbildning för 
kökspersonalen kommer att genomföras under 
2008. Under 2007 ökade andelen ekologisk mat vid 
de kommunala köken från 3,0 till 3,6 procent av livs-
medelsbudgeten.  
 

 
Får från en KRAV-gård i kommunen. 
 
Kommunfullmäktige antog i december en revidering 
av kommunens energi- och klimatplan. Planen inne-
håller både kort- och långsiktiga mål och åtgärder 
som varje år ska följas upp och redovisas till komun-
fullmäktige. Ett övergripande mål i planen är att kol-
dioxidutsläppen från direkt användning av fossila 
bränslen i Alvesta ska ha minskat från 2,3 till 2,2 ton 
per år och kommuninvånare till år 2010. Som jämfö-
relse kan nämnas att målet för Kronobergs län är 
3,5 ton per år och person till år 2010.  
 
Uppföljning av vattenkvalitén har skett enligt vatten-
planens handlingsprogram. Fasta rutiner finns nu för 
att mäta förändringar av vattenkvalitén och fler prov-
tagningspunkter har kommit till i samband med ex-
ploatering av nya områden.  

 
I detaljplanerna har miljöhänsyn ingått som en na-
turlig del. Länsekologen har medverkat med fram-
tagning av underlag till detaljplaner, tillståndsbeslut, 
bebyggelsefrågor m.m. Krav på vattenfördröjning 
och vattendammar har ingått i detaljplaner för att 
förhindra näringsläckage till sjöar och vattendrag. 
 
I samarbete med Växjö kommun har en flödesmo-
dell byggts upp för Mörrumsån ned till Huseby. I 
Avesta ingår Lekarydsån och Salen. Arbetet med 
kalibrering är i slutskedet och när det är klart kan 
vattenståndet vid olika flöden beräknas (översväm-
ningsområden) liksom effekterna av olika åtgärder i 
vattensystemet.  
 
Utredningsarbetet för att få till stånd en kombitermi-
nal i Alvesta färdigställdes under året och invester-
ingen beräknas bli klar under 2008.  
 
Avfall 
På alla arbetsplatser sker sortering och en strävan 
finns att minska engångsmaterial. Kompostering är 
vanligt förekommande inom skola och barnomsorg 
och har stor pedagogisk betydelse för att barnen 
ska förstå vad kretslopp innebär. Större, automatis-
ka kompostmaskiner finns på Vislandaskolan och 
Björkliden. Under året fick Grönkullaskolan en 
kompost för storhushåll men p.g.a. ett tekniskt fel på 
maskinen har den inte fungerat under året. 
 
Energi och transporter 
Kommunens resor med bil i tjänsten ökade med 
3 500 mil jämfört med föregående år och uppgick till 
drygt 180 000 mil under 2007. Även utsläppen av 
koldioxid ökade från 182 kg/anställd till 186 kg/an-
ställd, totalt 230 ton för 2007. Även resorna för hela 
koncernen ökade och uppgick till 235 000 mil under 
2007. Detta är en ökning med nästan 7 000 mil jäm-
fört med föregående år. Utsläppen av koldioxid från 
resorna ökade med 11 ton och uppgick 2007 till 
drygt 360 ton eller 230 kg/anställd. En ökning med 4 
kg/anställd jämfört med 2006. Ökningen kan delvis 
förklaras med stormen Per som drabbade kommu-
nen i januari 2007. 
 
Uppgifter från resebyrån visar att kommunens per-
sonal och politiker har rest 3 800 mil med flyg och 
30 460 mil med tåg i tjänsten. Trots att det varit be-
tydligt fler mil med tåg än flyg är utsläppen från fly-
get avsevärt högre, d.v.s. totalt 6 144 ton koldioxid 
från flyg och knappt ett ton koldioxid från tåg. Totalt 
uppgår utsläppen av koldioxid från resorna med tåg 
och flyg till 1 645 ton. 
 
Inom koncernen finns 25 etanolbilar, 12 elbilar och 6 
elmopeder.  
  
Kommunens energikostnader för de fastigheter som 
ingår i förvaltningsavtalet var under året 8,5 mkr, 
varav 4 mkr avser uppvärmning och 4,5 avser kost-
nader för el. Den sammanlagda energikostnaden 
har minskat med 5,6 procent och elkostnaden med 
10 procent jämfört med föregående år. 
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Uppvärmningskostnaden för AllboHus Fastighets 
AB har minskat med 2,5 procent jämfört med före-
gående år och uppgår till drygt 12 mkr för 2007. 
 
Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, produ-
cerade under året 3,8 GWh vattenkraft. Året dess-
förinnan producerades 2,85 GWh vattenkraft vid 
Ohs kraftstation. 
 
 

 
P.g.a. allt regn som föll producerade Ohs kraftstation 3,8 
GWh vattenkraft under 2007. 
 
Alvesta Energi AB har fortsatt utbyggnaden av fjärr-
värme i kommunen. 132 nya kunder (varav ett me-
delstort företag) anslöts till fjärrvärmenätet under 
2007. De allra flesta av dem har övergått från olja till 
fjärrvärme. 
 
Under 2007 producerade fjärrvärmeverken totalt 
151,4 GWh varav 148,6 GWh (98,1 %) kom från 
biobränsle.  
 
Produktion av fjärrvärme i kommunen 
 
År Ort Produktion, 

GWH 
Varav bio-
bränsle, % 

2003 Alvesta 82,9 98,0 
2004 Alvesta 88,2 97,6 
2005 Alvesta 89,8 96,6 
2006 Alvesta 91,1 95,0 
2007 Alvesta 92,1 99,0 
2003 Moheda 30,1 97,3 
2004 Moheda 31,9 95,9 
2005 Moheda 31,9 98,2 
2006 Moheda 32,6 98,3 
2007 Moheda 33,7 97,0 
2003 Vislanda 11,9 95,4 
2004 Vislanda 19,2 95,6 
2005 Vislanda 23,4 94,9 
2006 Vislanda 21,7 95,7 
2007 Vislanda 25,7 96,3 
 
I maj 2007 meddelades att kommunen beviljats 0,5 
mkr i KLIMP-bidrag (klimatinvesteringsbidrag) till 
energisnål gatubelysning i Alvesta. Under året har 
kommunen bytt 481 lampor och genom denna åt-
gärd har 145 MWh timmar sparats.  
 

Kommunen har genom Södra Sveriges kommuner 
och landsting ansökt om KLIMP-bidrag för att mins-
ka utsläppen av växthusgaser. De åtgärder som 
kommunen ansökt om är  
• Cykelväg Alvesta-Växjö 
• Cykelväg Hjortsberga – Alvesta 
• Kyltorn till Hanaslövsbacken 
• Bidrag till miljögodkänd vedpanna med acku-

mulatortank som är förberedd för solvärme. 
 
Alvesta Energi har ansökt om KLIMP-bidrag till kul-
vertdragning till nytt industriområde och, tillsam-
mans med VEAB, Fjärrvärmeledning Växjö – Alve-
sta. Beslut väntas i maj 2008. 
 
Kommunen har lämnat in en intresseanmälan om 
att få delta i Energimyndighetens program ”Uthållig 
kommun” och i december kom beslutet att kommu-
nen antagits till programmet fr.o.m. 2008. Program-
met Uthållig kommun präglas av en helhetssyn där 
energiperspektivet förs in i alla delar av den kom-
munala verksamheten. Energimyndigheten bistår 
kommunen med sådant som en enskild kommun 
kan ha svårt att klara på egen hand, såsom förmed-
ling av forskningsresultat, ny forskning, annan kun-
skapsförmedling, utbildning m.m. Kommunen ska 
sätta upp övergripande mål utifrån sina egna förut-
sättningar. Målen ska beröra följande områden: fy-
sisk planering, förvaltning av kommunala fastighe-
ter, kommunala transporter och samverkan mellan 
kommun och näringsliv.  
 
Vegbyskolan, Grönkullaskolan, Grimsgården och 
Skatelövsskolan har fortsatt att delta i energispar-
projektet med syfte att minska energin genom bete-
endeförändringar. Vislandaskolan och Kvarngården 
ingår sedan april 2007 i energisparprojektet. Resul-
taten visar att Vegbyskolan fortsatt att minska sin 
elförbrukning, medan vattenförbrukningen ökat nå-
got jämfört med tidigare år. Skatelövsskolan har 
ökat sin el- och vattenförbrukning jämfört med före-
gående år och Grimsgården har minskat sin vatten-
förbrukning. Grönkullaskolan har ökat sin energiför-
brukning jämfört med år 2006. Hela ökningen kan 
förklaras med den ombyggnationen av skolan som 
har pågått sedan augusti 2007. Fram till ombyggna-
tionen påbörjades hade de minskat både sin el- och 
fjärrvärmeförbrukning. 
 
Stor aktivitet pågår för att minska användningen av 
fossila bränslen. Nedan följer några exempel på åt-
gärder som har gjorts under året för att minska kol-
dioxidutsläppen och elanvändningen. 
 
AllboHus har beviljats statliga bidrag för konverte-
ring från el/luftvärme till fjärrvärme vid hyresfastig-
heten Rubinen i Vislanda. Totalt berörs 16 lägenhe-
ter.  
 
Statliga bidrag har beviljats för konvertering från el 
till fjärrvärme vid Blommagårds daghem samt ett 
datoriserat styr- och övervakningssystem för värme 
och ventilation. Genom konverteringen har cirka 80 
MWh el ersatts av fjärrvärme och genom övervak-
ningssystemet beräknas en effektivisering ha skett 
med 20 MWh/år.  
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Under året har AllboHus tilläggsisolerat åtta hyres-
fastigheter innehållande totalt 199 lägenheter. 
 
Påverkan på miljöutvecklingen 
Även under 2007 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 203 personer. 
 
Kommunen anordnade i februari en konferens om 
vindkraft i inlandet. Cirka 200 personer lyssnade på 
föreläsare från stat, kommun och privata näringsli-
vet. På programmet stod bl.a. information om vind-
kraftutredningen, erfarenhet av ägande, projektled-
ning och projektering, nätägarna, finansiering, vind-
förhållanden i kommunen. 
 

 
Lisa Syrén leder den avslutande frågerundan vid vindkraft-
konferensen i Alvesta 
 
Ett samarbete mellan Vägverket och kommunen har 
resulterat i att cykelvägen mellan Grismlövs centrum 
och folkhögskolan kommit till stånd.  
 
Under 2007 har cirka 760 ton kalk spridits på totalt 
28 sjöar och vattendrag i kommunen. Nytt från 2007 
är att sjöar med en omsättningstid kortare är 0,3 år 
inte längre får statsbidrag till kalkningen. I Alvesta 
kommun berörs tre sjöar. Under 2008 väntas beslut 
om kommunen själv ska fortsätta med kalkningen.  
 
Under våren visades ”Den obekväma sanningen” 
med nobelpristagaren Al Gore för kommuninvånare, 
politiker m.fl. på tre platser i kommunen. Filmen har 
också visats för skolornas äldre elever. Över 200 
personer såg filmen som handlar om den globala 
uppvärmningen och vad vi kan göra åt den.  

 
Speciella projekt 
Några projekt som är speciellt angelägna att nämna 
ur årets miljöarbete är: 
 
Efter mer än tre års arbete har Alvesta kommun till-
sammans med Länsstyrelsen avslutat marksane-
ringen av den nedlagda impregneringsanläggningen 
i Elnaryd. Saneringens mål har varit att förhindra att 
arsenik och kreosot sprids med ytvattnet eller 
grundvattnet, att de dricksvattenbrunnar som finns i 
närheten inte ska drabbas av föroreningar, att skyd-
da viktig grundvattenåder i Tagelåsen och Alvesta-
åsen samt att det ska vara riskfritt att bedriva indu-
striverksamhet på området. Efter saneringen har 
drygt 90 procent av den totala mängden arsenik och 
kreosot försvunnit, motsvarande 10 ton arsenik och 
16 ton kreosot. Totalt har cirka 50 000 kubikmeter 
jord grävts ut och transporterats bort. 
 

 
Vid den nedlagda impregneringsanläggningen i Elnaryd 
hittades kreosot ända ner till 6,5 meters djup  
 
En ändring av det kommunala naturvårdsprojektet 
”Vandringsstig runt sjön Spånen” har begärts och 
beviljats av Länsstyrelsen. Vandringsstigen kommer 
nu att gå utmed sjön Spånens västra sida och blir 
genom ändringen än mer tätortsnära. Anledningen 
till ändringen var att terrängen på östra sidan var 
svårframkomlig efter de senaste årens stormar. 
 
Hjortsbergaskolan blev under året kommunens för-
sta skola som blev Grön Flagg-certifierade. Grön 
Flagg är en miljöutmärkelse anpassad för skola och 
förskola. För att få Grön Flagg ska skolan bilda ett 
miljöråd med personal och elever och bestämma sig 
för fem konkreta miljömål inom ett av dessa områ-
den: kretslopp, vatten, energi, skog, livsstil och häl-
sa. Första året valde Hjortsbergaskolan inriktningen 
Livsstil och hälsa och nu arbetar de vidare med in-
riktningen skog.  
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Framtid 
Ett villkor för utveckling och kvalitet är en ordnad 
ekonomi. För kommunen är det särskilt avgörande 
att ha ekonomin i fokus och under kontroll för att 
inte bli bakbunden då den nuvarande goda konjunk-
turen viker. Det behövs därför fortsatta insatser för 
att effektivisera. Den goda hushållningen måste er-
övras varje dag.  
 
Hushållning och balans 
Alvesta kommun har för närvarande en ordnad eko-
nomi med en bra balans mellan intäkter och kostna-
der. Balanskravet klarades 2007 men de ekonomis-
ka marginalerna kommer kommande år att bli mind-
re. Framtida utmaningar för ekonomi och verksam-
het finns det gott om. Några exempel är att konjunk-
turen går ned och ökning av skatteintäkter blir inte 
lika hög som de senaste åren, trycket på kostnader 
stiger med nya löneavtal, inflationen går upp och 
behoven inom flera av verksamheterna ökar, till ex-
empel förskolan. Utöver dessa utmaningar kommer 
behovet att finansiera effekter av investeringar i till 
exempel äldreboendet på Högåsen, vattenanslut-
ningen till ledningen från Bergaåsen och Björnstorps 
industriområde. Investeringsprogrammet 2008 är 
drygt 140 mkr och över 100 mkr behöver betalas 
med nya lån som kommer att kräva 4 - 5 mkr i ränta. 
 
Befolkning 
De närmaste åren innebär inga större svängningar 
av befolkningssammansättningen i olika åldrar som 
på ett avgörande sätt förändrar behovet av kommu-
nal service. Nedgången av antalet grundskoleelever 
fortsätter dock parallellt med att antalet barn i för-
skolan ökar. Däremot kommer inom 10 år antalet 
äldre med behov av stödinsatser öka påtagligt sam-
tidigt som kommunens kostnader för tjänstepensio-
ner intjänade före 1998 når sin topp (ökar realt 7 - 8 
mkr). De närmaste 10 åren blir antalet pensionsav-
gångar stora, närmare 30 procent. Behovet av att 
rekrytera och attrahera ny personal ökar kraftigt och 
blir en viktig strategisk fråga samtidigt som det gäller 
att utveckla och behålla befintlig personal. 
 
Investeringar hos bolagen 
Satsningar med relativt stora investeringar i kom-
munens bolag sker nu och kommande år i bostä-
der/lokaler, främst kvarteret Riksdagsmannen i Al-
vesta, och inom energisidan med åtgärder för för-
bättrad leveranssäkerhet av el och utbyggnad av 
fjärrvärme. En stor del av investeringsutgifterna be-
höver lånefinansieras. 
 
Några andra viktiga framtidsfrågor för bolagen är att 
förnya avtal om omhändertagande och förbränning 
av avfall, återinvesteringar vid räddningstjänsten 
och nytt system för radiokommunikation, samt att 
riva byggnader och utveckla området på före detta 
slakteriområdet (KLS) i Alvesta. 

Attraktivitet och tillväxt 
En positiv befolkningsutveckling är en central ut-
vecklingsfråga ur många aspekter, inte minst för 
den kommunala ekonomin. Under 2006 bröts den 
negativa trenden för kommunen när det gäller be-
folkningstalet, och även under 2007 ökade befolk-
ningen, nu med 35 personer. 
 
Grunden för att kommunen skall fortsätta ha en po-
sitiv befolkningsutveckling är att dess attraktivitet 
upprätthålls och ökas. Ett par av de väsentligaste 
delarna är att det i kommunen finns möjlighet att 
skapa sig ett bra boende och att näringslivet har 
möjlighet att expandera på önskat sätt. För att möta 
dessa krav krävs nya detaljplaner och investeringar 
i mark och infrastruktur med inriktning att bl a. möta 
den ökande efterfrågan på tomter för småhus. 
 
Under 2007 tillskapades enligt planerna en kommu-
nal näringslivsfunktion med uppgift att i samverkan 
med näringslivet skapa möjligheter för utveckling 
och expansion. I den nya funktionens roll ligger vi-
dare att driva en ökad satsning på marknadsföring 
av Alvesta kommun samt att hantera informations-
frågor. Inom funktionen arbetas också med att ut-
veckla besöksnäringen samt frågor som berör 
landsbygdsutveckling. När det gäller det senare har 
ett s.k. LEADER-projekt bildats tillsammans med 
närliggande kommuner. 
 
En utvecklingsfråga som är prioriterad för kommu-
nen är fortsatta satsningar på person- och gods-
transporter på väg och järnväg. Speciellt intressant 
är tack vare Alvestas läge hur dessa olika transport-
system kan integreras med varandra på ett sätt som 
både gynnar tillväxt och miljö. En del i arbete är 
skapandet av en kombiterminal där landsvägs- och 
järnvägstransporter av gods knyts samman på ett 
effektivt och lönsamt sätt. En annan del är att skapa 
goda förutsättningar för att även persontransporter 
av olika slag skall kunna integreras i Alvesta. I arbe-
tet ingår att utveckla järnvägsstationen på ett sätt 
som gör den till ett uppskattat resecentrum, men 
också att utveckla Alvesta centrum så att det bidrar 
till en hög attraktionskraft. Här kan nämnas nybygg-
nationen i kvarteret Riksdagsmannen och ombygg-
nad av Centralgatan ner mot kommande Resecent-
rum. 
 
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 samver-
kar med andra kommuner är inköp, vattenförsörj-
ning, konsumentrådgivning, räddningstjänst, avfall 
och spetskompetens inom miljöområdet. En fortsatt 
satsning på samverkan med framför allt Växjö 
kommun är strategiskt viktig. I sammanhanget kan 
nämnas pågående projekt Bergaåsen och Kombi-
terminalen. 
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Ansvar och uppgifter 
• Kansli 
• Fysisk planering, mark- och infrastrukturfrågor 
• Kart-, GIS- och mätningsverksamhet 
• Näringslivsfrågor och marknadsföring 
• Turism, utställningsverksamhet 
• Vänortsutbyte 
• 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 2007 2006 2005
Intäkter 11 845 15 300 10 760
Kostnader 74 165 71 945 66 365
Nettokostnader 62 320 56 645 55 605
Förändring i % 10 2 9
Investeringar 2 060 3 595 3 725
Kostnad kr/inv 3 950 3 840 3 515
 
Driftredovisning 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 10 015 11 845 1 830
Kostnader 72 700 74 165 -1 465
Netto 62 685 62 320 365
 
 
Sammanfattning av året 2007 
• Hållbar ekonomi och utveckling 
• Nya detaljplaner och tomtförsäljning 
• Överförmyndarverksamheten växer 
• Kommunal beredskap 
• Naturvårdsprojekt 
• Näringslivsutveckling och marknadsföring 
• Ny organisation i kommunen 

 
Hållbar ekonomi och utveckling 
Ett villkor för utveckling och kvalitet är en ordnad 
ekonomi. För kommunen är det särskilt avgörande 
att ha ekonomin i fokus och under kontroll för att 
inte bli bakbunden då den nuvarande goda konjunk-
turen viker. Kommunledningskontoret följer fortlö-
panden upp ekonomi och resultat för att för kommu-
nen totalt samordna och driva utvecklingen framåt 
bland annat genom att utveckla den interna styrmo-
dellen. Det handlar exempelvis om ledningsfilosofi, 
arbetsstruktur och arbetsprocess. 
 
Fysisk planering, markfrågor 
Under året har fyra detaljplaner slutförts, bland 
annat detaljplan för nytt område för företag med 
mera i Björnstorp, vid norra infarten till Alvesta, och 
planändring för kvarteret Riksdagsmannen i Alvesta.  
 
Drygt tjugo planärenden pågår, bland annat för nytt 
bostadsområde söder om Högåsen och ny till/utfart 
mellan Lekarydsvägen och Spåningslandaområdet i 
Alvesta, samt för förlängning av Olvägen i Vislanda.  
 
Kommunen deltar i flera regionala projekt. Dit hör 
kombiterminal i anslutning till godsbangården i Al-
vesta, fortsatt upprustning av södra stambanan 
samt förbättrad beredskap för översvämningar.  
 
Ett tjugotal köp eller försäljningar av mark/fastig-
heter har slutförts. Några fastigheter har köpts in för 
framtida exploatering. Av de 31 nya villatomterna 
vid Novisvägen och Torpabacken i Alvesta återstår 
vid årsskiftet 6 osålda tomter.  
Arbetet med att skriva om och uppdatera arrende-
kontrakt för jordbruk och jakt har fortsatt. Uppdate-
ring pågår även av nyttjanderättsavtal.  
Frågan om sanering av före detta gjuterifastigheten i 
centrala Alvesta är fortfarande olöst. Ärendet be-
handlas för närvarande av miljödomstolarna.  
 
Kommunen har 940 hektar produktiv skogsmark 
med en årlig tillväxt av 4.500 skogskubikmeter. En 
mindre skogsfastighet i Moheda har avyttrats, och 
ett mindre område i Alvesta utmed riksväg 25 har 
köpts.  
Under året har skog som blåste ner i stormen Per i 
början av året upparbetats. Samtidigt med denna 
upparbetning avverkades insektsskadade träd och 
uppsnyggades hyggeskanter för att erhålla ett bättre 
framtida skogsbestånd. Under 2007 drabbades 
kommunens skogar av granbarkborre, och på vissa 
ställen har de gjort stor skada på skogen.  
Cirka 80 hektar har nyplanterats under året och för 
år 2008 återstår plantering i områden som inhäg-
nats samt 20 hektar barrplantering.   



KS - Kommunledningskontoret 
 

 
 
90 % av invånarna har tillgång till bredband 
Bredbandsutbyggnaden i Alvesta kommun på drygt 
27 mkr avslutades under 2007. Hälften av invester-
ingen står nätägaren för (BIVA; Bredband i Värend 
AB) och andra hälften består av offentliga bidrag 
från stat och kommun. De statliga bidragen har 
använts till att bygga ut ett ortssammanbindande nät 
mellan kommunens större tätorter. Under året har 
även Slätthög, Torne, Torsås by och Lönashult 
anslutits. Med den utbyggnad som gjorts under året 
har drygt 90 procent av kommunens invånare till-
gång till bredband. Spridningen på respektive ort 
har i första hand gjorts genom anslutning av telesta-
tionerna och kunderna har erbjudits ADSL-
uppkopplingar.  
 
Överförmyndarverksamheten fortsätter öka 
Överförmyndarens främsta uppgift är att utöva till-
syn över förmyndares, förvaltares och gode mäns 
förvaltning. Tillsynen har som syfte att ge garanti 
mot rättsförluster för personer som inte kan tillvarata 
sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin per-
son. Antalet tillsynsärenden fortsätter att öka dels 
på grund av att mottagandet av ensamkommande 
flyktingbarn har utökats och dels på grund av att 
antalet huvudmän med allvarliga psykiska sjukdo-
mar och demenssjukdomar har ökat. Att finna gode 
män och förvaltare till huvudmän till alla hjälpbehö-
vande är svårt och ansvarsfullt. Särskilt komplicerat 
är det att hitta gode män i de fall huvudmannen har 
allvarliga psykiska störningar eller drogproblem. 
 
Kommunal beredskap 
Samordningen med kommunal beredskap sker 
genom kommunens riskhanteringsgrupp, med före-
trädare för förvaltningarna och de kommunala bola-
gen. Utifrån ett scenario med pandemi har gruppen 
identifierat vilka kommunala verksamheter som 
måste fungera, vilka som kan förenklas och vilka 
som kan flyttas fram vid en kris. Nyckelpersoner och 
ersättare har förtecknats. Även samverkan med 
företrädare för näringslivet i pandemi- och elbered-
skap har utvecklats.  
 
Flera förvaltningsföreträdare har medverkat i civil-
försvarsföreningens utbildning av frivilliga resurs-
grupper. Förslag till ny plan för hantering av extra-
ordinär händelse och andra kriser har upprättats 
och kommer att tas upp för beslut i början av 2008.  
 
Kommunledningskontoret har, med vägledning från 
krisberedskapsmyndigheten, studerat säkerheten 
på kommunens ledningsplats (Centrumhuset) och 
föreslagit åtgärder för bättre säkerhet.  
 
Genom stormen Per drabbades kommunen åter av 
större elavbrott, som blev en övning i skarpt läge för 
krisledningen. Händelsen blev en ny bekräftelse på 
att samverkan mellan kommunen och andra aktörer 
fungerar bra.  
 
Lokala naturvårdsprojekt 
Kommunen har fått bidrag för lokala naturvårdspro-
jekt. Hanaslövsprojektet avser områdets framtida 

användning och hur naturvärdena ska räddas. In-
ventering är utförd och förslag på hur området kan 
återbeskogas har tagits fram. Större delen av områ-
det har planterats under 2007, det som återstår är 
plantering av ädellöv och mindre granplanteringar. 
För Hagaparken, som är ett tätortsnära skogsområ-
de, har bidrag beviljats för att området även i framti-
den ska vara en attraktiv tillgång för natur- och fri-
luftsliv.   
 
Marknadsföring och näringslivsutveckling  
En ny enhet– Marknad och utveckling – har tillska-
pats och en marknadschef har anställts. Enhetens 
uttalade mål är att förstärka marknadsföringen av 
kommunen samt att på ett aktivare sätt bidra till 
utveckling av kommunens näringsliv. Under hösten 
formerades den nya enheten samt togs ett antal 
kontakter med olika aktörer för att lägga grunden för 
en utveckling av marknadsföringen.  
 
Alvesta och Växjö kommuners gemensamma turist-
broschyr belönades av resejournalister med tredje 
priset i en nationell tävling.  
 
I samverkan med besöksnäringen har en verksam-
hetsplan tagits fram som visar på vilka områden 
som Alvesta kommun kommer att arbeta med under 
en femårsperiod vad gäller turismnäringen.  
Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och 
Älmhults kommuner arbetar tillsammans för att för-
verkliga ett Leaderprojekt för landsbygdsutveckling. 
Projektsamordnare har utsetts och under våren 
2008 kommer mobiliseringsmöten att genomföras i 
kommunerna. 
 

 
 

Kommunens aktiva deltagande på julmarknaden på 
Huseby Bruk gav många möten med människor från 
både när och fjärran.  
 
Utställningsverksamhet 
Alvesta kommuns utställningsverksamhet har i år 
firat 10-årsjubileum, bland annat med en utställning 
om Alvesta stationshus och dess historik. Somma-
rens utställning handlade om Carl von Linné. Delar 
av denna utställning visades under hösten på uni-
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versitetet i Växjö samt på Svenska kulturhuset i 
Paris. Ett flertal andra utställningar har anordnats på 
stationshuset, men även på Huseby Bruk, Riks-
dagsmannagården samt på Moheda bibliotek. 
Vid vänortsbesök har kontakter knutits som för-
hoppningsvis kan ge kulturband för framtida ömse-
sidigt utbyte av utställningar. 
 
Ny nämnds- och förvaltningsorganisation 
På kommunfullmäktiges uppdrag genomfördes 
under året en översyn av kommunens nämnds- och 
förvaltningsorganisation. Sedan fullmäktige i no-
vember antagit det framtagna förslaget till ändrad 
nämndsorganisation slutfördes också översynen av 
förvaltningsorganisationen.  
 
 
Nyckeltal 
 2007 2006 2005
Skogskubikmeter per 
hektar 

105 98 106

Förköpsärenden 
- varav hyres ftght 

124 
13 

131 
10 

119
12

Detaljplaneuppdrag 
december 

22 21 20

Leverantörsfakturor 
- ant lev. fakturor 

 
34 315 

 
33 622 32 356

Kundfakturor 
- ant bet påminnels. 
- ant betalningskrav 

 
1 538 

678 

 
1 246 

625 
1 230

592
Färdtjänstresor 16 470 18 474 17 273
Lönebesked 26 366 27 817 27 574
Godmanskap totalt 215 171 170
Varav för ensamkom-
mande minderåriga 

28 22 27

Förvaltarskap 8 12 15
Förmyndarskap 32 21 20
 
 
Ekonomi  
Förvaltningen visar en budget i balans, med en 
sammantaget positiv avvikelse med 0,4 mkr. Av 
medlen för personalpolitiska åtgärder återstår 0,4 
mkr av de budgeterade 2 mkr. Vad gäller den ned-
blåsta skogen kvarstår en del att återbeskogas. 
Positiv avvikelse mot budget finns därmed med 0,5 
mkr. Kvarstående plantering planeras ske näst-
kommande år. Färdtjänsten har överskridit sin bud-
get, dock inte med lika mycket som befarats (-0,3 
mkr). Nytt avtal upphandlades förra sommaren som 
medförde en kostnadsökning. Kommunfullmäktige 
har förbrukat 0,2 mkr mer än budget beroende på 
extra möte och utbildningsinsatser.  
 
 
Framtid  
Ledning och styrning  
Kommunen klarade balanskravet 2007 men de 
ekonomiska marginalerna är små. Det behövs fort-
satta insatser för att optimera verksamheterna och i 
vissa fall minska ambitionsnivån och anpassa per-
sonalorganisationen.  
 

Viktiga ledord är att se helheten och att hålla ihop 
och styra verksamheterna. Kommunen måste ut-
veckla metoder att styra förväntningar och efterfrå-
gan, såväl internt som gentemot brukarna. Kvali-
tetsgarantiernas utformning och funktion i det fort-
satta kvalitetsarbetet ska klargöras. I slutet av 2006 
certifierades socialförvaltningen som IIP, och för-
valtningens positiva erfarenheter måste nu tas till 
vara. Frågan om IIP är generellt lämplig som kvali-
tetsmetod för kommunens förvaltningar skall över-
vägas.  
 
Den under 2006 genomförda medborgarenkäten 
visar på flera förbättringsområden. Ambitionen är att 
mer kontinuerligt mäta medborgarnas uppfattning 
om kommunens funktioner och inriktning. Målet är 
självklart att genom utveckling och förbättringsåt-
gärder öka Alvesta kommuns attraktivitet. 
 
Budgeten är ett viktigt instrument för styrning av 
verksamhet och ekonomi. Innebörden av att eko-
nomin går före verksamheten vid målkonflikter mås-
te ”hållas levande”. Nätverksprojektet Mål, Pengar 
och Helhet har gett kommunen många positiva 
erfarenheter och insikter. Ambitionen är att ytterliga-
re 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. Kommunen kommer de 
närmaste åren att ingå i ett nytt nätverk av sju 
kommuner som deltar i ett nationellt projekt för att 
utveckla nya nyckeltal för all kommunal verksamhet. 
Projektet stöds av staten, Sveriges kommuner och 
landsting samt RKA. Under 2008 skall även visio-
nen för Alvesta kommun revideras samt nya mål på 
nämndsnivån utvecklas. Arbetet har inletts via de 
s.k. dialogdagarna. Nysatsningen på vision och 
inriktningsmål kommer att beröra såväl traditionell 
kommunal verksamhet som kommunens bolag. 
 
Frågan om utveckling av formerna för ledning och 
styrning hör också samman med införandet av ny 
politisk och förvaltningsorganisation from årsskiftet 
2007/2008. Strukturen skall trimmas och samver-
kansformerna förfinas. Möjligheterna för detta kom-
mer att kunna accentueras genom en lokalmässig 
integration av förvaltningskontoren samt en effekti-
vare användning och moderna utformning av kom-
munhuset.  
 
Attraktivitet och tillväxt 
En positiv befolkningsutveckling är en central ut-
vecklingsfråga ur många aspekter, inte minst för 
den kommunala ekonomin. Under 2006 bröts den 
negativa trenden för kommunen när det gäller be-
folkningstalet, och även under 2007 ökade befolk-
ningen, nu med 35 personer. 
 
Grunden för att kommunen skall fortsätta ha en 
positiv befolkningsutveckling är att dess attraktivitet 
upprätthålls och ökas. Ett par av de väsentligaste 
komponenterna i detta är att det i kommunen finns 
möjlighet att skapa sig ett bra boende, och att när-
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ingslivet har möjlighet att expandera på önskat sätt. 
För att möta dessa krav krävs nya detaljplaner och 
investeringar i mark och infrastruktur. En av inrikt-
ningarna med detta arbete är att skapa förutsätt-
ningar för att den ökande efterfrågan på tomter för 
småhus skall kunna mötas. 
 
Under 2007 skapades enligt planerna en kommunal 
näringslivsfunktion med uppgift att i samverkan med 
näringslivet skapa möjligheter för att detta skall 
kunna utvecklas och expandera. I den nya funktio-
nens roll ligger vidare att driva en ökad satsning på 
marknadsföring av Alvesta kommun samt att hante-
ra informationsfrågor. Inom funktionen drivs också 
arbetet med att utveckla besöksnäringen samt frå-
gor som berör landsbygdsutveckling. När det gäller 
det senare har ett s.k. LEADER-projekt bildats till-
sammans med närliggande kommuner. 
 
En utvecklingsfråga som är prioriterad för kommu-
nen är fortsatta satsningar på person- och gods-
transporter på väg och järnväg. Speciellt intressant 
är tack vare Alvestas läge hur dessa olika transport-
system kan integreras med varandra på ett sätt som 
både gynnar tillväxt och miljö. En del i detta arbete 
är skapandet av en kombiterminal där landsvägs- 
och järnvägstransporter av gods knyts samman på 
ett effektivt och lönsamt sätt. En annan del är att 
skapa goda förutsättningar för att även person-
transporter av olika slag skall kunna integreras i 
Alvesta. I detta arbete ingår att utveckla järnvägs-
stationen på ett sätt som gör den till ett uppskattat 
resecentrum, men också att utveckla Alvesta cent-
rum så att det bidrar till en hög attraktionskraft. Här 
kan nämnas nybyggnationen i kvarteret Riksdags-
mannen och ombyggnad av Centralgatan ner mot 
kommande 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 samver-
kar med andra kommuner är inköp, vattenförsörj-
ning, konsumentrådgivning, räddningstjänst, avfall 
och spetskompetens inom miljöområdet. En fortsatt 
satsning på samverkan med framför allt Växjö 
kommun är strategiskt viktig. I detta sammanhang 
kan nämnas pågående projekt Bergaåsen och 
Kombiterminalen. 
 
Medarbetarna särskilt prioriterade 
Ett mycket viktigt uppdrag är att medverka till olika 
förebyggande insatser med målet att få ännu friska-
re och mer engagerad personal. Intern kvalitetsut-
veckling, till exempel genom att utvidga IIP. En väl 
fungerande dialog mellan chef och medarbetare är 
grunden för verksamhetens utveckling och medar-
betarnas välbefinnande.  
 
Den medarbetarenkät som genomfördes under 
hösten 2007 och vars resultat förelåg i början av 
2008 visade att åtta av tio av medarbetarna var 
nöjda eller mycket nöjda med sitt arbete inom kom-
munen. Ett resultat som ligger väl i linje med jäm-
förbara enkäter som genomförts i andra kommuner 
och landsting. Resultatet av medarbetarenkäten 
kommer att bearbetas olika nivåer inom kommunen, 
från enheter upp till förvaltningar, i syfte att det skall 
tas fram handlingsplaner för förbättrings- och för-
ändringsarbete. 
 
Kommunens satsningar på personalen i det så 
kallade 2-miljonspaketet fortsätter, liksom satsning-
en på chefsutveckling. 
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Måluppfyllelse 
 

Mål Resultat 
Utifrån Vision 2010 verka för attraktivt 
boende, god livsmiljö, infrastruktur-
satsningar samt utveckling av närings-
liv och turism 

Målet är inte ett uppnåendemål utan ett mål som avser aktiviteter och 
processer i riktning mot Vision 2010. Planerade aktiviteter har genom-
förts och pågår enligt plan och målet är därmed uppnått. 
Detaljplanearbete pågår för bl.a. bostadsområde söder om Högåsen 
och ny vägförbindelse mellan Lekarydsvägen och Spåningslanda-
vägen i Alvesta samt för Olvägen i Vislanda. Detaljplan för Björntorps 
verksamhetsområde i Alvesta är slutförd och är nu i genomförande-
fas. Planprogram för Klosterområdet i Alvesta har upprättats och 
ställts ut för samråd.  
Planerad byggnation i kvarteret Riksdagsmannen följer tidplanen. 
Arbetet för genomförande av planerade infrastruktursatsningar på 
järnvägar och vägar fortsätter. Trafiksäkerhetsåtgärder och miljöupp-
rustning av norra infarten i Alvesta påbörjades i slutet av året.  
Under året har ett antal större fastighetsköp/-försäljningar genomförts. 
Några fastigheter har köpts in för framtida exploatering. Nyproduktio-
nen av småhus har fortsatt att öka. Av de 31 villatomter som under 
2006 färdigställdes i Alvesta hade 24 sålts i december 2007.  
Förvaltningen av kommunens skogsfastigheter har i första hand om-
fattat upparbetning av den skog som blåste ner i början av året samt 
omhändertagande av insektsskadade träd och nyplantering.  
Första etappen av Högåsens ombyggnad slutfördes under året, och 
nybyggnationen i kvarteret Riksdagsmannen (f.d. Konsumfastigheten) 
igångsattes under hösten.  
För turismnäringen har en verksamhetsplan tagits fram. 
Planeringen för ett Leaderprojekt för landsbygdsutveckling har fortsatt 
enligt planerna. 
Under året har en ny enhet för Marknad och utveckling tillskapats och 
en marknadschef har anställts.  
I september besökte en kommundelegation tillsammans med Alvesta-
kören Rösträtt kommunens nya tjeckiska vänort Turnov.  
Utställningsverksamheten har under året haft flera uppmärksammade 
utställningar.  
 

Med givna ekonomiska ramar planera 
och arbeta med ständiga förbättringar 
av den kommunala verksamheten som 
samtidigt ger en långsiktig hållbarhet. 

Aktiviteter pågår enligt plan och målet är därmed uppnått. T ex är 
basutbildning för förtroendevalda genomförd. 
Utvecklingsplan för arbetet med mål med mera i Mål och budget är 
beslutad och genomförande påbörjad, bland annat aktiviteter för en ny 
vision för Alvesta kommun och preciserande mål/direktiv till kommun-
ägda bolag. Syftet med utvecklingsplanen är att förtydliga och förenk-
la helhet och samordning i övergripande planeringsarbete. 
Kontinuitet och systematik i chefsträffar. 
Antalet medarbetare som utbildats och använder PS-självservice i sin 
lönerapportering utökas kontinuerligt. Vid årsskiftet var 67 procent av 
medarbetarna användare av systemet, vilket var en utökning med 15 
procent. 
Alvesta kommun deltar i Jämförelseprojektet, ett nätverk med inrikt-
ning att försöka finna samband mellan kostnader och kvalitet. Den 
första rapporten om kommunala gator och vägar samt belysning ur ett 
medborgarperspektiv visar på goda resultat. 
 

Utveckla Alvesta kommun som attrak-
tiv arbetsgivare 

Målet är uppnått genom att planerade aktiviteter genomförts. 
Medarbetarenkäten är genomförd och resultat och handlingsplan 
presenteras i början av 2008.  
Januari 2007 infördes en rökpolicy som innebär att medarbetare inte 
får röka under arbetstid.  
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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 cykel-

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

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

anläggningar 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2007 2006 2005
Intäkter 61 240 57 015 54 620
Kostnader 97 245 93 877 89 255
Nettokostnader 36 005 36 862 34 635
Förändring % -2,3 6,4 52,4
Bruttokostn. kr/inv 5 180 5 010 4 775
Nettokostn. kr/inv 1 920 1 965 1 855
Investeringar 10 410 10 375 9 830
 
 
Driftredovisning 
 

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 53 415 61 240 +7 825
Kostnader 89 010 97 245 -8 235
Netto 35 595 36 005 -410
 
 
Sammanfattning av året 2007 
• Investeringsplan för Virdavallen i samråd med 

föreningarna. Paviljong flyttad, löparbanor om-
lagda och belysning å  B-plan uppsatt. 

• Nytt motionspår i Skolskogen Vislanda.  
• En spontanidrottsplats anlades i centrala 

Alvesta 
• Reservkraft i Torne avloppsreningsverk och på-

börjat i Hulevik vattenverk. 
• Renspolning med luft-vatten av vattenledningar 

i Alvesta slutfördes. 
• Järnvägstunnel i Hårestorp, Hjortsberga, klar. 

• Nya gång- och cykelvägar längs Länsmans-
backen, Sköldstavägen och vid norra industri-
området samt i Grimslöv. 

• Industrigatan, Sjögatan och Timmervägen 
byggdes om inför ett framtida Resecentrum. 

• Allbotorgets ombyggnad och handikappanpass-
ning slutförd. 

• 443 gatulampor utbytta från kvicksilver till 
högtrycksnatrium. 

• Flödesmodell Mörrumsån (Lekarydsån och 
Salen) utarbetad 

 
 
Fritid 
I Alvesta anlades en spontanidrottsplats vid fritids-
gården på f.d. Stenlyckeskolans skolgård. 
 

 
Omlagda löparbanor, Virdavallen 
 
För Virdavallen har en investeringsplan tagits fram 
tillsammans med där verksamma föreningar. Enligt 
planen har löparbanornas gummiasfalt lagts om, B-
planen försetts med belysning och paviljongen 
flyttats till Virdavallen och ombyggnad av den 
påbörjats. Fjärrvärme har dragits fram till 
paviljongen och tennishallen, men har ännu inte 
kopplats in. Möjlighet att eventuellt bygga ut 
ytterligare omklädningsrum i ishallen har 
undersökts.  
 
Arbetet med det nya motionsspåret i Skolskogen i 
Vislanda, som ersättning till elljusspår i Kojtet, 
slutfördes under året. Förutom spåret har även 
pulkabacken fått belysning. 
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Paviljongen flyttad till Virdavallen 
 
Innan utomhusbadet i Vislanda öppnades utfördes 
som vanligt lagning av småhål och målning i den 
stora bassängen. Trots en fin inledning blev det en 
regnig sommar, vilket medförde en dålig säsong.   
Föreningen ”Grimslöv mitt i fågelriket” har färdig-
ställt den nya badplatsen i Åsnen vid Sjöby. Denna 
badplats har ersatt den allmänna badplatsen i 
Salstorp (Salen). 
Simkunnigheten (årskurs 3: 94 % och årskurs 5: 
95 %) är bra i kommunen, men skiljer en del mellan 
skolorna. 
Hanaslövsbacken hade till följd av ogynnsam 
väderlek med snö en dålig säsong.  
 
Vatten och avlopp (VA) 
Taxan för vatten och avlopp höjdes med 1,25 kr/m3 
(inkl. moms), medan den fasta delen var oföränd-
rad. Höjningen motiverades av ökat underhåll och 
ökade driftskostnader (höjda el-avgifter m m) samt 
av inriktningen att öka avgiftsfinansieringen. 
Anläggningsavgiften var oförändrad efter höjning 
året innan. Avgiften är en engångsavgift för 
anslutning till va-nätet. Målsättningen att täcknings-
graden skulle överskrida 100 procent uppnåddes. 
 
Dricksvatten 
Under året har samtliga entreprenader ingående i 
samverkansprojekt för vattenförsörjning med Växjö 
kommun gällande Bergaåsen upphandlats (se även 
framtidsavsnittet). Anläggningarna på Bergaåsen är 
i stort sett färdigställda och arbetet med över-
föringsledning med tryckstegringsstationer och 
vattenreservoar pågår för fullt. 
I Huleviks vattenverk finns numera stationär reserv-
kraft. 
På landsbygden runt om Grimslöv är intresset att 
ansluta till kommunalt vatten stort. Nödvändiga 
utredningar och förstärkningar av den kommunala 
vattenförsörjningen har därför påbörjats. 
Arbetet med att finna en ny brunn i Lönashult har 
återupptagits. För att undersöka grundvattnets 
kvalitét norr om samhället provpumpas en privat 
brunn.  
Kvaliteten på dricksvattnet har varit bra under 2007. 
Inga otjänliga vattenprover har rapporterats. 
 

Reningsverk 
Komplettering av Torne avloppsreningsverk med 
reservkraft slutfördes under vintern. 
I Moheda och Vislanda avloppsreningsverk har 
värmepumpar installerats, som utvinner energi ur 
det renade avloppsvattnet. Efter en del 
inkörningsproblem är dessa nu i full produktion. 
Alvesta, Moheda och Vislanda avloppsreningsverk 
uppfyllde, med ett undantag, rikt- och gränsvärden 
för utgående avloppsvatten med god marginal. I 
Alvesta uppnåddes nästan det fastställda riktvärdet 
för nitrifikationens årsmedelvärde. Resultatet av 
vidtagna processförändringar kan dröja när det 
gäller långsamma processer såsom nitrifikation. 
Övriga avloppsreningsverk har inga fastställda 
värden för utgående avloppsvatten. Driften på 
dessa avloppsreningsverk har under året fungerat 
väl. 
 
VA-ledningar 
I framför allt Alvesta har va-ledningar lagts om, se 
även avsnittet om investeringar. Totalt har 49 
vattenserviser lagts om, 6 nya anlagts och 4 tagits 
bort. Även ett mindre antal spill- och 
dagvattenserviser har nyanlagts eller lagts om. På 
spillvattenledningar har 1 backventil installerats på 
nödutlopp.  
Under våren och sommaren renspolades vattenled-
ningsnätet i centrala och västra Alvesta med vatten-
luft. Detta var de två avslutande etapperna av totalt 
tre. Anledningen är att ledningsnätet skall vara ren-
spolat när Bergaåsen tas i bruk. 
 
Gator och vägar 
Den förra vintern blev mild och snöfattig. Vinterväg-
hållningen (snöröjning, halkbekämpning och sand-
upptagning) har under året varit betydligt mindre 
omfattande än normalt. Å andra sidan medförde 
väderleken istället ökat slitage på gator och vägar. 
Delar av följande gator i Alvesta har belagts med ny 
ytbeläggning: Scheelegatan, Industrigatan (Netto-
Timmervägen), Sjögatan (Netto-Miljöverkstaden), 
Torpavägen, Novisvägen och Falkgatan samt i 
Vislanda Ö. Esplanaden (Bäckgatan-Idrottsgatan).  
Totalt 13 600 m2. Toppbeläggning har utförts på 
Länsmansbacken (järnvägen-Gemlavägen), Käll-
stigen, Högbostigen, Lidvägen, Högåsen, Värends-
gatan (väster om Allbotorget), Sköldstavägen 
(Värnamovägen-Lärkgatan) och Hjärtanäsvägen 
(Videgatan-Alwex) samt i Grimslövs by villagatan 
mot Grimslöv folkhögskola. Totalt 19 200 m2. Asfal-
teringar efter grävningar för va, fjärrvärme, el, tele, 
bredband m.m. samt potthål o.dyl. har utförts med 
20 000 m2. 
 
Trafiksäkerhetsåtgärder m.m. 
I samband med att Allbotorget gjordes om säkrades 
ytterligare två övergångsställen till torget.  
Ny gång- och cykelväg har anlagts längs Allbo-
gatan, Sköldstavägen och Länsmansbacken samt 
vid Timmervägen. Total längd 1 460 m. Under 
hösten började Vägverket anlägga den efter-
längtade gång- och cykelvägen mellan Grimslöv och 
allén till Folkhögskolan. Kommunen är här 
medfinansiär. 
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Banverket byggde en vägport under järnvägen i 
Hårestorp vid Hjortsberga, varvid en plankorsning 
utan bommar på kust-till-kustbanan kunde tas bort. 
Kommunen är här medfinansiär. 

Nya grönytor och planteringar har anlagts i 
samband med ombyggnaden av Industrigatan och 
Sjögatan. 
Uppröjningen efter blåsvädret Per och granbark-
borrarnas härjningar är klar i kommunens parker, 
däremot återstår återplantering.  För Hagaparken 
har en förnyelseplan utarbetats. Planteringen har 
här utförts till hälften, fortsättning följer. I Virda-
skogen tillämpas självsådd. 

 
Parker 
Förnyelse och handikappanpassning av Allbotorget 
slutfördes under året. 
 

 

 

Övrigt 
En flödesmodell håller på att byggas upp för 
Mörrumsån ned till Huseby. Arbetet görs i 
samarbete med Växjö kommun. En första 
kalibrering har gjorts, men kalibreringen håller nu på 
att ytterligare förfinas samtidigt som modellen håller 
på att utökas. I modellen kan vattenståndet vid olika 
flöden beräknas (översvämningsområden) liksom 
effekterna av olika åtgärder i vattensystemet. I nästa 
etapp skall modellen integreras fullt ut med Växjös 
modell och ett system för flödesvarning skapas. 
 

Allbotorget med den nya fontänen 
 
 
Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 
Renovering av belysning, motionsspår 
och parker efter stormen Gudrun 

Målet är uppnått. Arbetet med det nya motionsspåret i Skolskogen i 
Vislanda är slutfört. 

Underhåll av de kommunala idrotts-
anläggningarna 

Målet är uppnått. Utbyggnaden av omklädningsrum på Virdavallen är 
påbörjad liksom förbättrad uppvärmning av tennishallen. Spontan-
idrottsplats har anlagts i Alvesta. 

Ökad tillgänglighet enligt handikapp 
politiska programmet 

Målet är inte uppfyllt. Arbetet med åtgärdsplanen påbörjat men inte 
slutfört.  

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

Målet har i praktiken överträffats. Målet var omläggning/renovering av 
400 m spillvattenledning, 200 m dagvattenledning och 200 m 
vattenledning samt nyanläggning av 300 m dagvattenledning. Utförda 
åtgärder på va-ledningsnätet. 

Renspolning av vattenledningsnätet 
med luft och vatten för upprätthålla 
vattenkvaliteten påbörjas 

Målet 25 km uppnått. Under året renspolades återstående 29,5 km 
vattenledningar i Alvesta. 

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

Målet 60 MWh/år energibesparing uppnåddes. Besparingen under 
året blev 130 MWh/år. 

Anslutning av Bergaåsen Målet är uppnått. Förberedelser har gjorts. 

Långsiktig lösning för avsättningen av 
avloppsslam från reningsverken 

Målet är inte uppnått. Utrednings- och försöksverkamheten ännu inte 
påbörjad. 

Uppgradering av vattenlednings-
modellen för Alvesta 

Målet är uppnått. Arbetet med anpassning av datormodellen för 
Bergaåsen påbörjat. 

Underhållsbeläggning av gator 
(asfaltering) 

Målet 15 000 m2 uppnåddes, toppningen var 19 200 m2.  
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Ekonomi 
Den totala avvikelsen mot budget var -410 tkr. 
Underskottet förklaras med ökad semesterlöne-
skuld. El- och oljepriserna har stigit drastiskt de 
senaste åren. Förvaltningen är stor förbrukare av el 
till va-verken, gatubelysningen och fritidsanläggning, 
förbrukningen är 8 000 MWh/år. Den nya prisnivån 
innebär en stor kostnad, för vilken förvaltningen inte 
blivit kompenserad. Däremot har visst investerings-
utrymme avsatts till energibesparingar. Full 
kostnadstäckning för va har uppnåtts 2007 och 
överskottet på 123 tkr har fonderats. 
 
 

 
Allteftersom nätbolagen gräver ned sina elledningar, 
får kommunen överta belysningsstolpar och luft-
ledningar mellan dessa. Belysningsarmaturen var 
redan tidigare kommunens. Tyvärr finns inget eko-
nomiskt utrymme att investera i en modernisering av 
belysningsanläggningen. Ett arbete, som ändå inom 
några år, kommer att bli nödvändigt att inleda. 
För nyexploateringsområdena tvingas man kon-
statera att gällande anslutningsavgifter inte täcker 
investeringskostnaderna för va. 
 

 
Föreningsstöd 
 

 2007 2006 2005
Föreningsstöd tkr 2 849 2 988 2 644
Antal föreningar 85 85 83
Antal aktiviteter  
7-20 år 129 520 136 227 135 558

Inv.bidrag tkr 147 233 194
 
 
Kommunala idrottsanläggningar 
 

 2007 2006 2005
Hanaslöv   
Nettokostnad, tkr 716 637 688
Intäkter, tkr 192 456 276
Antal besökare 3 015 8 311 7 800
Antal öppetdagar 16 46 28
Virdavallen   
Nettokostnad, tkr 2 954 3 065 2 804
Ishallen   
Intäkter, tkr 293 340 341
Antal nyttjare och 
publik1 47 000 49 000 52 000

Virdavallen   
Intäkter, tkr 302 298 319
Antal nyttjare och 
publik1 86 000 86 000 31 000

Tennishallen   
Intäkter, tkr 16 12 19
Sim- och 
sporthallen   

Nettokostnad, tkr 3 027 2 660 2 366
Sporthallen   
Intäkter, tkr 1 032 923 903
Antal nyttjare2, 4 96 937 105 450 80 000
Simhallen   
Intäkter, tkr3 784 820 769
Antal bad totalt 37 360 36 550 37 589
Bowlinghallen   
Intäkter, tkr 418 372 382
Antal spelare 10 999 10 680 10 900
Vislandabadet   
Nettokostnad, tkr 314 209 303
Intäkter, tkr 130 181 180
Antal bad totalt 5 729 8 612 8 729
Antal öppetdagar 73 77 70
1Uppskattning ;annan mätmetod för värdet 05 på V-vallen  
2År 2005 underskattat antal, mäts numera. 
3Inkl. netto kioskverksamhet. 
4Varav gymmet 1 397 nyttjare år 2006 och 2 583 år 2007. 

 
Lokalbokning 
 

 2007 2006 2005
Antal bokningar 2 974 4 541 2 961
Egna lokaler tkr 852 885 885
Skolans lokaler tkr 266 257 205
 
 
Driftstörningar vatten- och avloppsledningar 
 

 2007 2006 2005
Vatten   
Huvudledning 11 17 11
Servisledning 2 8 8
Ventiler, 
brandposter 8 10 2

Avlopp   
Stoppar1 5 3 2
Läckage 2 0 0
1Troligen underskattat antal. 
 
 
Ledningslängder 
 

(km) 2007 2006 2005 
Vatten 183 183 182
Spillvatten 171 171 169
Dagvatten 108 107 106
Va-serviser 4 313 4 291 4 281
 
 
Gata (kommunägd) 
 

 2007 2006 2005
Vinterväghålln,    
Gatuyta (inkl gc) ha 107,0 106,2 105,6
kr/m2 1,92 2,39 2,08
kr/inv  109 135 117
Beläggningsund,   
Beläggningsyta m2 27 600 31 800 10 900
kr/m2  (toppning) 94 87 88
kr/inv  (totalt) 174 164 51
Förnyelsetakt år 39 33 86
Belysning,   
Lampor st 5 866 5 865 5 865
kr/ljuspunkt1 594 572 553
kr/inv 186 177 171
Energikostnad 
kr/ljuspunkt 306 306 303
1Exkl. kapitalkostnad. 
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Investeringar 
Investeringarna har under året uppgått till 10,4 mkr.  
 
I Alvesta anlades en spontanidrottsplats vid fritids-
gården på f.d. Stenlyckeskolans skolgård. 
För Virdavallen har en investeringsplan utarbetats 
tillsammans med där verksamma föreningar. I enlig-
het med planen lades löparbanornas gummiasfalt 
om under året. B-planen försågs med belysning. 
Paviljongen flyttades till Virdavallen och arbetet med 
inrätta klubb- och omklädningsrum för AGIF på-
börjades. Fjärrvärme har dragits fram till paviljongen 
och tennishallen, men har ännu inte kopplats in. 
Arbetet med det nya motionsspåret i Skolskogen i 
Vislanda färdigställdes under året. 
 

 
Skolskogsspåret i Vislanda klart 
 
I Vislanda avloppsreningsverk har nytt rensgaller 
och renstvätt installerats, vilket har förbättrat av-
skiljningen samtidigt som rensmängderna drastiskt 
minskat. 
Kompletteringen av Torne avloppsreningsverk med 
reservkraft slutfördes under vintern. Därefter var det 
dags för motsvarande arbete i Huleviks vattenverk. 
 
Omläggning och förstärkningar av va-ledningar har 
utförts i Alvesta Industrigatan/Sjögatan, Falk-
gatan/Sköldstavägen och Lekarydsvägen norr väg 
25. Vattenledningar har lagts om i Alvesta 
Droskvägen och Kapellvägen med intilliggande 
gator samt i Torpsbruk Kornvägen/Furuvägen. I 
Torpsbruk har även relining av spillvattenledningar 
utförts. Totalt har 595 m spillavlopp, 100 m tryck-
avlopp och 800 m vattenledningar lagts om samt 
800 m spillavlopp relinats. Dessutom har 460 m 
dagvatten och 110 m dränering nyanlagts. 
 
Efter va-arbeten har Scheelegatan fått anläggas på 
nytt och dessutom har en vändplan tillfogats. Sjö-
gatan, Industrigatan och Timmervägen har byggts 
om enligt fastställd detaljplan. Arbetena är ett första 
litet  steg i genomförandet av Resecentrum. De nya 
bostadsområdena Novisvägen och Torpavägen har 
färdigställts i och med att gatorna asfalterats. 
Satsningen på gång- och cykelväg fortsätter. Nya 
sådana har anlagts längs Allbogatan vid norra 
industriområdet samt längs Sköldstavägen mellan 
Värnamovägen och Lärkgatan samt på sydvästra 
sidan av Länsmansbacken upp till Gemlavägen och 

slutligen mellan Netto och Timmervägen. 
 

 
Ny gång- och cykelväg norra industriområdet 
 
Arbetet med att handikappanpassa och snygga upp 
Allbotorget slutfördes under året. En ”oas” med en 
fontän inramad av en granitmur har skapats mitt för 
Folkets hus. Granit inramar dessutom planteringar 
och träd. En nödvändig föryngring av träden har 
gjorts, oxlar har ersatt björkarna. 
Genom att byta ut gatubelysning med kvicksilver-
lampor till högttrycksnatrium sparas energi och 
kostnader. Under året har 443 lampor byts. 
 
 
Framtid 
Flera av kommunens och de föreningsägda 
fritidanläggningarna har ett eftersatt underhåll, som 
behöver förbättras. Arbetet med att inventera 
behoven och prioritera åtgärder pågår, samtidigt 
som upprustningen av Virdavallen inletts. 
Under året har samtliga entreprenader ingående i 
samverkansprojekt för vattenförsörjning med Växjö 
kommun gällande Bergaåsen upphandlats. Anlägg-
ningarna på Bergaåsen är i stort sett färdigställda 
och arbetet med överföringsledningen med tryck-
stegringsstationer och vattenreservoar pågår för 
fullt. Projektet skall säkerställa vattenkvaliten i 
Alvesta, Blädinge, Lekaryd och Hjortsberga på lång 
sikt. Den planerade driftsstarten anges fortfarande 
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.  
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) 2007 
 
 
Va-driftkostnader, tkr 
 

 2007 2006 2005
Intäkter 28 259 26 348 25 470
Kostn. centr. adm.   
Arbetsledn. deb. 2 283 1 917 1 904
Avloppsreningsverk 8 569 9 171 8 145
Spillvattenledning 2 277 1 713 2 217
Dagvattenledning 1 076 862 565
Vattenverk 4 415 4 299 4 693
Vattenledningar 3 283 2 416 1 593
Kapitalkostnader 6 031 6 082 6 264
Övrigt1 199 471 868
Kostnad 28 136 26 931 26 249
Täckningsgrad % 100,4 98 97
1Kostnad för källaröversvämningar ingår med  
530 tkr 2005 och 107 tkr 2006. 
 
 
Resultaträkning, tkr 
 

 2007
Verksamhetens intäkter 28 264
Verksamhetens kostnader -22 061
Avskrivningar -3 665
Verksamhetens nettoresultat 2 538
  
Finansiella intäkter 0
Finansiella kostnader -2 415
Årets resultat +123
 
 
Balansräkning, tkr 
 

 2007
Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 55 569
Ej avslutade investeringar 692
Maskiner, inventarier, bilar 15
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 56 276
  
Fordringar (Va-deb, mot ARAB) 5 281
Kassa och bank 0
Summa omsättningstillgångar 5 281
  
SUMMA TILLGÅNGAR 61 557
  
  
Eget kapital 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 56 276
Fondering årets resultat 123
Kortfristiga skulder 5 158
  
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 61 557
 
 

 
Ny lagstiftning 
Ny lagstiftning om allmänna vattentjänster gäller 
från och med 2007. Det finns krav på särredovisning 
av verksamheten och att särskild resultat- och ba-
lansräkning upprättas. Enligt självkostnadsprincipen 
kan över- och underskott i va-verksamheten utjäm-
nas mellan åren. Överskott kan användas för att 
kompensera underskott eller för att finansiera lö-
pande underhållsåtgärder eller taxesänkning. Om 
planering finns som visar på utjämning för framtida 
investeringar kan fondering ske av överskott. Kom-
munen har genomfört taxehöjning för att (enligt 
beslut i kommunfullmäktige) om möjligt få ett 
överskott som kan fonderas inför kommande 
investering i vattenledningen från Bergaåsen. 2007 
års överskott på 123 tkr fonderas därmed. 
 
 
Investeringar 
Investeringarna under 2007 uppgick till 4,4 mkr.  
 
 
Övrigt 
VA:s andel av förvaltningens centrala administration 
är 30 procent av kostnaderna. Kommunens 
internränta är 5 procent.  
 
 

 
Byggandet av Bergaåsledningen pågår för fullt  
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Ansvar och uppgifter 
• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Skolbarnomsorg 
• Obligatorisk särskola 
• Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
• Vuxenutbildning 
• Musikskola 
• Uppdragsutbildning 
• Fritidsgårdar 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2007 2006 2005
Intäkter 70 962 72 337 74 885
Kostnader 447 266 433 144 423 605
Nettokostnader 376 304 360 807 348 720
Förändring, % 4,2 3,5 3,4
Investeringar 2 415 3 820 4 680
Kostnad, kr/inv 23 820 23 100 22 670
Förändringen mellan 2005 och 2006 exkl. växling av sär-
skilt statsbidrag är 2,8 %. 
 
 
Driftredovisning  
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 55 630 70 960 15 330
Kostnader 428 485 447 265 -18 780
Netto 372 855 376 305 -3 450
 
 
Sammanfattning av året 2007 
• Bildande av analysgrupper 
• Avveckling av tre småskolor 
• Betygsresultat – kvar vid riksgenomsnittet 
• Förskolan fortsätter att växa 
• Allbo Lärcenters jubileumsår 
• Invigning av spontanidrottsplats   
 
Bildande av analysgrupper 
I slutet av 2006 gav Kommunstyrelsen barn- och 
ungdomsnämnden i uppdrag att förbättra nämndens 
hushållning och långsiktighet i sin planering. Därav 
har åtta analysgrupper, med olika kompetenser, 
bildats för att kunna belysa samtliga verksamheter 
och nivåer i förvaltningen.  
 
Under 2007 har grupperna arbetat med att analyser. 
Resultat redovisas i rapporter som beskriver nulä-
get, men också förslag på hur verksamheten kan 
förändras. Fyra analysgrupper har avrapporterat till 
nämnden som tagit beslut om vissa förslag.  
 

Avveckling av tre småskolor 
Antalet elever i grundskolan, förskoleklass till år 9 
(F-9) har minskat under de senaste åren. Elevanta-
let minskade under 2007 till 2 168 jämfört med 2006 
då elevantalet var 2 284, vilket motsvarar en minsk-
ning på 5 procent.  

Grundskola F-9 (Antal elever)
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Grundskoleorganisationen har under 2007 anpas-
sats till det minskande elevantalet. Detta har skett 
genom avveckling av tre småskolor (Slätthögskolan, 
Torsåsbyskola och Lönashultskolan). Förskoleverk-
samheten som bedrivits på dessa småskolor kom-
mer fortsättningsvis att finnas kvar. 
 
Avvecklingen av Slätthögskolan har påverkat star-
ten av Friskolan Kronobergshed. Under hösten 
2007 började 34 barn i klasser mellan F-4 i den 
gamla hemvärnsgården mellan Alvesta och Mohe-
da. Lokalen byggdes om under sommaren för att 
anpassas efter skolverksamhet.  

Nettoårsarbete (Barn & Ungdom)
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I takt med att antalet elever i kommunen minskar 
har även antalet årsarbetare inom barn- och ung-
domsverksamheten minskat.  
 
Vislandaskolan har under flera år haft problem med 
för få lokaler för undervisning. Detta åtgärdades 
under 2006 genom en utbyggnad, vilken togs i bruk 
vid vårterminsstarten 2007. Officiell invigning sked-
de i samband med Öppet Hus i februari.  
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Betygresultat  
Eleverna i Alvesta kommun har ett lägre meritvärde 
än vad som är snittet i riket. Skillnaden minskade 
dock betydligt under 2006, och betygen låg nästan 
på samma nivå som i riket. Under 2007 sjönk merit-
värdet (3,5 poäng) jämfört mot föregående år.  

I skolan lyckas flickorna bäst, både i riket som hel-
het och i kommunen. Flickorna har högst meritvär-
den alla skolår.  
 
Uppföljningen av betygen för elever med utländsk 
bakgrund visar på en variation mellan åren. Förra 
året låg meritvärdet för Alvesta över riksgenomsnit-
tet. År 2007 har Alvestas meritvärde sjunkit betydligt 
i jämförelse med riksgenomsnittet för elever med 
utländsk bakgrund.  

Andelen elever i Alvesta kommun som var behöriga 
till gymnasiet har legat under riksgenomsnittet i flera 
år. Under 2006 låg dock andelen behöriga till gym-
nasiet i Alvesta betydligt över riksgenomsnittet. År 
2007 har andelen sjunkit, men befinner sig nu på 
det genomsnittliga värdet för hela riket.  
  
Förskolan fortsätter att växa 
De relativt sett stora årskullarna barn födda 2002 
och 2004 har påverkat dimensioneringen av för-
skolan.  
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Alvesta
Efterfrågan på förskoleplatser väntas ligga kvar på 
minst denna nivå de kommande åren. En ny försko-
leavdelning öppnades under året, avdelningen My-
ran, på Tallen i Alvesta. Dessutom flyttade Språk-
förskolan, Delfinen, från Pedagogcentralen till nya 
lokaler på Tallen.  
 
Vidare finns det planer på att eventuellt bygga 
ytterligare en förskola i Vislanda. Under 2008 un-
dersöks möjligheterna att bygga nya tillagningskök 
på Tallen i Alvesta samt Kvarngården i Vislanda.  
 
Gymnasiet  
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. Detta stämmer ungefär för höststar-
ten 2007 då 123 elever började studera på skolan. 
Vidare är 57 elever inskrivna på Individuella pro-
grammet, varav 14 har introduktion för invandrare 
(IVIK).  

Kunskaper och betyg - Andel elever med 
behörighet till gymnasiet
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Normalt väljer cirka 30 procent av Alvestas avgåen-
de 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 gym-
nasieåldrarna, och antalet kommer att vara i stort 
sett detsamma fram till 2010, men en liten minsk-
ning kan skönjas. En drastisk elevtalsminskning 
kommer efter 2010. Åren därefter är antalet blivan-
de gymnasieelever 20-30 procent mindre än för 
närvarande.  
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Allbo Lärcenters jubileumsår 
Under 2007 har Allbo Lärcenter firat tioårsjubileum. 
Tio år som förverkligare av drömmar har varit parol-
len och faktum är att vuxenutbildningen i Alvesta 
aldrig förr lockat så många studerande och projekt-
deltagare som under 2007, drygt 600 personer. 
Firandet har skett tillsammans med gymnasiesko-
lan, samarbetspartners, studerande och för perso-
nalen.  
 
Den traditionella kommunala vuxenutbildningen, i 
form av grundläggande och gymnasial utbildning, 
har fortsatt att minska. Bakgrunden är lägre statsbi-
drag och en bättre arbetsmarknad. Andra delar av 
vuxenutbildningen har ökat under året, och detta har 
lett till en totalt sett högre volym av vuxenstude-
rande på Allbo Lärcenter under 2007.  
 
Omvårdnadsutbildningen har ett jämnt tillflöde av 
studerande, och kvalificerade yrkesutbildningar 
inom logistik och försäljning och entreprenörskap 
håller ställningarna. Kommunens tre påbyggnadsut-
bildningar (Barnskötare, yrkesförare och Buss) har 
haft ett ökat antal studerande i och med att fler 
platser erhållits via Skolverket. Intresset för barnskö-
tarutbildning har lett till att både Ljungby kommun 
och Växjö kommun köpt skräddarsydda platser för 
sin personal. Den största ökningen under 2007 har 
skett på svenska för invandrare (SFI) som nästan 
dubblats i storlek de senaste två åren till att vid 
höstterminsstarten ha drygt 120 studerande. Idag 
existerar sex undervisningsgrupper där kvällsunder-
visningen är en nyhet. 
 
Allbo Lärcenter har blivit en allt viktigare aktör i 
arbetsmarknadsfrågor. Under 2007 har tre ESF-
projekt bedrivits. Point of U, Akademikerverkstan, 
för personer med akademisk bakgrund, som inte har 
foten inne på arbetsmarknaden samt ITA (Individu-
ella vägar till arbete), med fem olika valbara spår, 
har samtliga varit lyckade projekt som hjälpt männi-
skor som befunnit sig utanför arbetsmarknaden. 
Som helhet har det varit ett mycket positivt år för 
vuxenutbildningen i Alvesta. 
 
Särskolan  
Virdaskolan har under året deltagit i kunskaps och 
bedömningsprojekt tillsammans med Grönkullasko-
lans särskolespår Sirius. Det har också blivit en 
grund till ett utökat samarbete mellan de två särsko-
lorna. 
 
På korttidsboenden, Virda och Barken, har 20 
barn/ungdomar i varierande utsträckning haft sina 
korttidsvistelser.  
 
Virdaskolan fortsätter med kontinuerlig handledning 
kring bemötande och förhållningssätt. 
 
Läs- och skrivutveckling  
Nämnden har beslutat om en plan för att stödja 
elevers läs- och skrivutveckling (LoS-planen) Kom-
munövergripande läs- och skrivtester från förskole-
klass t.o.m. år 9 genomfördes och sammanställdes. 
En central utredningsresurs har bildats (SOL-

teamet), som kan anlitas för konsultation eller ut-
redning vid mer komplicerade frågeställningar.  
 
Ett material för noggrannare uppföljning av elever-
nas läsförmåga utvecklades förra året tillsammans 
med Älmhults kommun. I år har materialet färdig-
ställts och distribueras av ett bokförlag.  
 
Fritidsgården  
Under 2007 har fritidsgården prioriterat att arbeta 
med demokratifrågor. Integration mellan ungdomar 
från olika kulturer och mellan skolorna har genomsy-
rat arbetet. Under sommaren och hösten har ett 
antal ungdomar sommarjobbat med att utbilda sig till 
demokratiambassadörer, genomfört en resa till 
Polen och spridit sina erfarenheter till bl.a. elever i 
år 6 i kommunen. Ungdomsrådets arbete har också 
fokuserats på demokratifrågor. Utbildning av skolor-
nas elevråd har handlat om språkbruk mellan ung-
domar. 
 
Musikverkstan har under året arbetat för att fler 
ungdomar ska få spela i band. Under en sommar-
vecka fick ett antal ungdomar möjlighet att gå på 
rockskola. Livekonserterna har varit ett positivt in-
slag varannan fredag på fritidsgården. 
Fältarbete har genomförts bl.a. under marknadsda-
garna i Alvesta, Moheda och Vislanda och tillsam-
mans med polisen planeras drogfria alternativ till 
2008. Fokus har legat på att begränsa tillgänglighe-
ten på alkohol och droger. 
 
Invigning av spontanidrottsplats   
En spontanidrottsplats har byggts i anslutning till 
fritidsgården. En kulturfestival arrangerades i sam-
band med invigningen av spontanidrottsplatsen. Att 
skapa fler positiva ungdomsmiljöer har varit ett 
prioriterat arbete för ungdomsrådet. Detta sker i 
samarbete med skolornas elevråd och ungdomsar-
betarna i kommunen.  
 

 
Invigning av spontanidrottsplatsen. 
 
 
Kvalitetsredovisning 
Barn- och ungdomsnämnden upprättar årligen en 
kvalitetsredovisning i syfte att utvärdera pågående 
arbete, skaffa sig information inom bl a Skolplanens 
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målområden, och fatta beslut om åtgärder i syfte att 
utveckla verksamheten.  

 

 
Enheterna beskriver varje läsår sitt utvecklingsarbe-
te i egna kvalitetsredovisningar. Alla kvalitetsredo-
visningar nås via kommunens hemsida.  
 
 
Kvalitetsarbete 
Skolplanen fokuserade bl a på Hälsa, som angelä-
get att arbeta med under året. Åtgärder för utveck-
ling har bl a handlat om: 
 
 Utvärdering och utveckling kring hälsoarbetet 

bland barn och vuxna. Några medlemmar ur IT-mediagruppen. 
  Fortbildning i grundskola och gymnasium kring 

Kunskapssyn, bedömning och likvärdig betygs-
sättning.  

IT-mediagruppen har under året arbetat med PIM 
riktat mot förskolans nätverk. Målsättningen är att 
deltagarna ska klara nivå 3 under 2008. Ht 2007 
påbörjade lärare på Grönkullaskolan och Allbo Lär-
center PIM. Vidare har IT-mediagruppen även ska-
pat ett nätverk av pedagoger från grundskolan. 

 Fortbildning kring specialpedagogik i förskolan. 
 Matematikutvecklare, som stöd till  grundsko-

lornas lärare i år F-6. 
 Fortbildning kring språkutveckling   Former för modersmålsundervisning och stu-

diehandledning Under 2007 genomfördes en stor IT-satsning då alla 
skolor i kommunen fick var sin interaktiv skrivtavla. 
Under höstlovet arrangerade IT-mediagruppen en 
kompetensutvecklingsdag för personal inom försko-
lan. Under dagen erbjöds olika workshops till exem-
pel inom First Class och Photostory. Vidare har IT-
mediagruppen genomfört Öppet hus i december, 
vilket var välbesökt.   

 Årlig uppföljning av elevers läsförmåga  
 Årlig uppföljning av betygsresultat i år 9, gym-

nasiet och vuxenutbildning.  
 
Ledarutveckling 
Nyanställda rektorer har även i år deltagit i den 
statliga rektorsutbildningen, förutom intern lednings-
utveckling i rektorsgruppen.  
 
Samverkan Växjö universitet 
Samverkan i det Regionala utvecklingscentrat på 
Växjö universitet, där regionens alla kommuner 
deltar - har pågått kring kompetensutveckling, 
forskning, lärarutbildningen och verksamhetsförlagd 
praktik. 
 
IT-mediagruppens arbete  
IT-mediagruppen består av 5 pedagoger från Alve-
sta kommuns olika verksamheter inom Barn och 
Ungdomsförvaltningen. Gruppen består också av 
kommunens IT-samordnare och IT-utbildare. Över-
gripande målsättning med verksamheten är att 
stärka kompetensen för lärare i för- och grundskolan 
inom IT och Mediepedagogik. Målsättning 2007 var 
att sprida kunskap om IT- mediagruppens verksam-
het, att planera och genomföra PIM (praktisk IT-
mediakunskap) som Myndigheten för skolutveckling 
står bakom samt att upprätta ett IT-medianätverk för 
personal i grundskolan. 
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Mål Resultat 

 
Förskola 

Att öka kapaciteten för barn-
omsorgen och samtidigt be-
driva verksamheten med bi-
behållen kvalité i en trygg mil-
jö där barnen kan utvecklas 
och må bra.  

Målet delvis uppnått.  
Kapaciteten för barnomsorgen har ökat. Under 2007 gjordes dock ingen under-
sökning av den upplevda kvalitén inom förskolans verksamhet.  
Ekonomi och antal volymtimmar: 
Under 2007 var bruttokostnaden per volymtimme 52,36, medan nettokostnaden 
var 39,97. Bruttokostnaden per barn var 86 272 kr och nettokostnaden var 65 847 
kr. En jämförelse med 2006 är inte riktigt rättvisande då det tidigare år har beta-
lats ut ett statsbidrag med 3,5 mkr, detta statsbidrag utgår helt fr o m 2007. 
Antalet volymtimmar var totalt inom förskola 306 358. 

 
Grundskola 

Att bibehålla och på sikt öka 
andelen elever som uppnår de 
nationella kunskapsmålen 
samt att skapa en god ar-
betsmiljö, för såväl elever som 
personal, som främjar trygg-
het och lärande. 

Målet delvis uppnått.  
År 2006 låg andelen elever från Alvesta kommun över riksgenomsnittet gällande 
att ha behörighet till gymnasiet. År 2007 har andelen sjunkit, men befinner sig nu 
på det genomsnittliga värdet för hela riket. Under 2006 och 2007 har meritvärdet 
för eleverna i Alvesta kommun ökat betydligt och närmar sig riksgenomsnittet.   
Ekonomi och antal elever: 
Bruttokostnaden per elev i förskoleklass var 20 816 kr, en minskning i jämförelse 
med 2006 då motsvarande var 22 044 kr. Bruttokostnad per elev i 1-9 var 2007 
67 675 vilket kan jämföras med föregående år då motsvarande kostnad var 
63 749 kr. Nettokostnaden per elev i 1-9 var 63 946, det kan jämföras med 2006 
då nettokostnaden var 59 749 kr. 
Antal elever i 1-9 var genomsnittligt 1 989 en minskning från 2006 då elevtalet 
genomsnittligt var 2 102. Antal elever i F-klass var genomsnittligt 179 stycken 
vilket är en minskning med 3 i jämförelse med 2006. 
Kvalité: 
En enkätundersökning* visar att nästan alla elever i åk 5 i Alvesta kommun tycker 
om att gå i skolan. 95,5 procent av flickorna tycker mycket bra eller bra om att gå i 
skolan. Nästan lika många pojkar i samma årskurs tycker detsamma (94,4 pro-
cent).   
I årskurs 8 är det färre andelar elever som tycker mycket bra eller bra om att gå i 
skolan. I Alvesta kommun är det 74, 4 procent av pojkarna som anger detta me-
dan det är några fler andelar flickor (79,2 procent).   
Att känna sig mycket eller ganska mycket stressad inför skolarbete är det få 
elever i åk 5 som upplever (5,6 procent). Däremot ökar andelen stressade elever i 
åk 8 i Alvesta kommun. Flickor som känner sig mycket eller ganska mycket stres-
sade inför skolarbetet utgörs av 31,3 procent, vilket är ungefär dubbel så många 
jämfört mot pojkarna (14,6 procent). 
*Barn och Ungdomars hälsa i Kronobergs län (2006), FoU Centrum 

 
Gymnasieskola 

Att skapa en attraktivare gym-
nasieskola i Alvesta, där ande-
len elever som slutför sina 
studier inom 4 år med godkänt 
betyg ökar samt att antalet 
studerande på kommunens 
egen gymnasieskola blir fler.  

Målet delvis uppnått.  
Andelen elever med slutbetyg efter 4 år på de nationella programmen har ökat 
något över åren i riket. År 2007 är andelen elever densamma på Alvesta gymna-
sium, som i riket i sin helhet dvs 82 procent. För Alvestas del innebär det en 
minskning jämfört mot året innan (84,3 procent).  
Att öka antalet elever på Alvesta gymnasium är svårt beroende på externa tren-
der som påverkar val av utbildning.  
Ekonomi och antal elever: 
Bruttokostnaden per elev var 100 076 kr vilket är en ökning i jämförelse med 2006 
då motsvarande kostnad var 94 944 kr. Nettokostnaden var 61 506 kr per elev, 
detta kan jämföras med föregående år då nettokostnaden var 57 705 kr per elev.  
Kostnad per elev i annan kommun/friskola var 97 738 kr, vilket är en ökning med 
4 195 kr per elev från föregående år.  Kostnad per elev i friskola var år 2007 
107 146 kr vilket är en ökning om jämförelse görs med 2006 då motsvarande 
kostnad var 103 195 kr. 
Antal elever i egen utbildning var 423 varav 140 kom från annan kommun, mot-
svarande antal föregående år var 427 och 137 från annan kommun. Antal elever i 
annan kommun/friskola var 558 stycken varav 205 studerade på friskola, motsva-
rande antal 2006 var 549 varav 185 gick på friskola. 
Kvalité: 
En enkätundersökning* visar att nästan alla elever på Alvesta gymnasium i åk 2 
tycker mycket bra eller bra om att gå i skolan (killar 97,4 procent, tjejer 92,9 pro-
cent). Dock upplever majoriteten av tjejerna i åk 2 (64,3 procent) sig mycket eller 
ganska mycket stressade inför skolarbetet. Det är färre andelen killar som upple-
ver denna typ av stress (30,7 procent).  
*Barn och Ungdomars hälsa i Kronobergs län (2006), FoU Centrum 



 
Barn- och ungdomsnämnden 

 

 

   42 

 
Ekonomi 
Kostnadsfördelning (Andel) 

 
Nämndens totala kostnader på ca 447 mkr fördelas på 
följande kostnader: 
 

Andelar i % 2007 2006 2005
Personal 58 59 60
Köp av utbildning 15 14 13
Lokaler 12 12 12
Köpta tjänster 9 8 8
Förbrukn. mtrl/livsm 4 4 4
Interna tjänster 1 1 1
Kapitalkostnader 1 1 1
 
Barn och ungdomsnämnden tilldelades en tilläggs-
budget om 3,3 mkr av kommunfullmäktige under 
hösten. Trots tilläggsbudgeten redovisar nämnden 
en negativ avvikelse mot budget på 3,5 mkr. Utan 
tilläggsbudget hade avvikelsen varit negativ (-6,8 
mkr).  
 
Nettokostnadsutveckling 
Nettokostnadsutvecklingen var 4,1 procent. Löne-
kostnaden har totalt minskat med 5, mkr i realt vär-
de jämfört med 2006. 
 
Grundskolan 
Grundskolan och skolbarnomsorg redovisar en 
negativ avvikelse på 0,4 mkr. Antalet elever i grund-
skolan fortsätter att minska och en neddragning av 
personalstyrkan har därför varit nödvändig för att 
anpassa organisationen till budgeterade medel. 2,9 
mkr har tilldelats grundskolan i omställningspengar 
för att klara anpassningen till en mindre personalor-
ganisation. 
 
Störst avvikelse mot budget visar grundskola i an-
nan kommun, dvs kostnader för de elever som stu-
derar till största delen i grannkommunerna. Där 

ingår även kostnader för de elever som studerar vid 
olika friskolor. Anslaget har totalt överskridits med 
1,1 mkr. Detta kan jämföras med år 2006 då del-
verksamheten endast gjordn mindre negativ avvi-
kelse. Anledningen till det överskridandet 2007 är 
bl.a. att fler elever har påbörjat sina studier vid olika 
friskolor och att en ny friskola öp

Grundskola/skolBO Gymnasiet
Förskola Särskola
Vuxenutbildning Centr kostn
Fritidsgårdar Musikskola

pnats i norra delen 
v kommunen, Kronobergshed. 

 grundskolan där den positiva avvikelsen är 
,8 mkr 

ag till 
skolorna för de elever som är inskrivna där. 

kter redovisats vilket gör att budget 
verskrids. 

ldning 
amt faktorer som inte har kunnat påverkas.  

ngen att köpa fler skolkort 
n budgeterat. 

ätten. Nämnden har ej reserverat medel 
r detta. 

a
 
Andra delar inom grundskolan visar positiva bud-
getavvikelser vilket gör att nettoavvikelsen endast 
blir -0,4 mkr. Någon som kan nämnas är skolskjut-
sar inom
0
 
Friskolan ”Byskolan Blenda” är etablerad i kommu-
nen och under 2007 har Blenda haft ett genomsnitt-
ligt antal elever på 24, medan man under år 2006 
hade 20 elever. Skolan Kronobergshed, vilken öpp-
nade till höstterminens start 2007 har under årets 
andra hälft haft 34 elever. Etableringen av ytterliga-
re en ny friskola har inneburit ökade kostnader. 
Detta då man inte kunnat minska den övriga organi-
sationen samtidigt som nämnden lämnat bidr
fri
 
Gymnasiet 
Den egna gymnasieskolan redovisar en negativ 
avvikelse på -1,6 mkr. Främst beror avvikelsen på 
ökade driftskostnader inom fordonsprogrammet 
samt ökade kostnader för kompetensutveckling och 
APU (arbetsplatsförlagd utbildning) mot budgetera-
de anslag. Vad gäller introduktion för invandrarung-
domar på det individuella programmet har inte för-
väntade intä
ö
 
Antalet elever som går i annan kommuns gymnasie-
skola har endast ökat marginellt medan antalet 
elever i friskolor har ökat markant under ht 07. Köp 
av utbildning redovisar en negativ avvikelse med 3,9 
mkr. En del av den totala kostnaden för köp av 
utbildning beror på kostnadskrävande utbi
s
 
Utfallet för skolskjutsar inom gymnasiets verk-
samhetsområde avviker negativt från budget med -
0,3 mkr då man varit tvu
ä
 
Nämnden har bestridit fakturor från Växjö Fria gym-
nasium kring ersättning för specialutformade pro-
gram. Växjö Fria Gymnasium kräver nämnden på 
4,6 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 
regeringsr
fö
 
Förskolan 
Förskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget 
med 1,5 mkr. Anledningen är att intäkterna för barn-
omsorgsavgifter har blivit högre än budgeterat be-
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lymökninge
r genomförts inom budgeterad ram. 

r året. Dessa kostnader är 
te möjliga att påverka. 

ande 
ch de resurser utbildningsreformerna kräver. 

ikelse 
entemot budgeterade anslag på ca 0,9 mkr. 

 

roende på att ytterligare en debitering har gjorts 
efter att korrekta inkomstuppgifter från taxeringsår 
2005 har blivit kända. Även statsbidrag och övriga 
intäkter har bidragit till den positiva budgetavvikel-
sen. Övriga kostnader och kostnader för personal 
har dock överskridit sina anslag. Barnantalen i för-
skolan fortsätter att öka och under året öppnades ny 
avdelning för att öka kapaciteten. Vo

 
 
Framtid 
Viktiga framtidsfrågor som kommer att prägla kom-
mande års arbete är framför allt följande: 
 
• Förskolans ökade barnantal. 

n • Grundskolans organisation och minskade elev-
tal. ha

  • Den nya förvaltningsorganisationen Särskolan 
Särskolan inklusive korttidsboendet redovisar en 
negativ avvikelse mot budget på 2,1 mkr. Orsakerna 
är undervisningskostnader för elevplatser i Växjö 
som har tillkommit unde

 

 

in
 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse på 
0,8 mkr. Under året har två ESF-projekt avslutats. 
Vuxenutbildningen har haft en stor tillströmning av 
studerande och fyllt platserna på påbyggnadsutbild-
ningarna, medan det har varit svårare att rekrytera 
till KY-utbildningarna. Nytt för året har varit två läng-
re uppdragsutbildningar som är riktade till Växjö 
kommun och Ljungby kommun. Den kommunala 
vuxenutbildningen i övrigt kan påvisa en förskjutning 
från gymnasial vuxenutbildning till SFI. Förskjut-
ningen visar sig både vad gäller antalet studer

Invigning av Rönnedalsgårdens  uteplats. 
 
 

o Antalet barn i förskolan fortsätter att öka de närmas-
te åren och trycket på kommunens förskolor kom-
mer också framöver att vara stort. Att kunna öka 
kapaciteten i förskolan och samtidigt bibehålla de 
kvalitetskrav som finns blir centrala frågor de när-
maste åren. 

 
Centrala kostnader 
För gemensam verksamhet redovisas en positiv 
avvikelse mot budget på 2,8 mkr, vilket bl a beror på 
några vakanta tjänster under året, att semester-
löneskulden blev lägre än budgeterat och att an-
passningsåtgärder lämnade en positiv avv

 
Färre elever i grundskolan innebär att skolans re-
surser måste utnyttjas bättre för att klara uppdraget 
inom de ekonomiska ramarna. Grundskolans orga-
nisation måste även i fortsättningen ses över både 
personalmässigt och lokalmässigt. 

g
 

 
Den nya förvaltningsorganisationen innebär att 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen övergår till 
förvaltningen Arbete och Lärande. Till nämnden för 
barn och ungdom (NBU) tillkommer verksamheten 
individ- och familjeomsorg delen barn och familj. 
Under 2008 och följande år prioriteras arbete med 
att hitta strategier för att de olika verksamheterna i 
förvaltningen ska fungera som en helhet. 
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

 

  
Förskoleverksamhet* 2007 2006 2005
Förskola 1-5 år  
Inskrivna barn 879 778 728
Bruttokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 86 272 90 499 88 759
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 65 847 64 912 64 510
  
Tillsynstimmar/vecka 27 851 25 997 23 819
Bruttokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 52,36 52,08 52,17
Nettokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 39,97 37,36 37,92
  
Familjedaghem 1-12 år  
Inskrivna barn 87 76 77
Bruttokostnad/barn inkl. lokal administration, kr/år 68 627 79 444 72 343
Nettokostnad/barn inkl. lokal administration, kr/år 58 339 69 055 63 124
  
Tillsynstimmar/vecka 2 469 2 406 2 473
Bruttkostnad/tillsynstimme inkl. lokal administration 46,51 48,26 43,32
Nettokostnad/tillsynstimme inkl. lokal administration 39,54 41,95 37,80
  
Alternativ barnomsorg  
Inskrivna barn 42 42 43
Bruttokostnad/barn, kr/år 82 714 78 143 77 302
 
*** 3,5 mkr i riktat statsbidrag för personalförstärkning i förskola 2006 är inordnat 
i generellt statsbidrag fr o m 2007, vilket försvårar jämförelser 

 

Skolbarnomsorg 2007 2006 2005
Inskrivna barn 554 591 586
Bruttokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 33 289 31 078 32 326
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 28 221 26 947 29 150
  

Musikskolan 2007 2006 2005
Antal elever i musikskola 350 350 355
Bruttokostnad/elev i musikskola, kr/år 8 506 8 383 7 980
Nettokostnad/elev i musikskola, kr/år 6 814 6 134 5 977
  

Grundskola exkl SIV 2007 2006 2005
Antal elever 1-9 1 989 2 102 2 202
Antal elever i Förskoleklass 179 182 181
Bruttokostnad/elev i förskoleklass*, kr/år 20 816 22 044 21 171
Bruttokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 67 675 63 749 65 146
Nettokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 63 946 59 790 58 836
Skolmåltidskostnad/elev, kr/år 4 638 4 371 5 076
Läromedelskostnad/elev, kr/år 2 181 2 636 2 702
Lokalkostnad/elev, kr/år 13 899 12 502 12 498
Lärarkostnad/elev***, kr/år 33 697 32 853 34 204
Antal lärare/100 elever 8,2 7,9 8,1
Antal elever i annan kommun eller friskola 92 74 65
Kostnad per elev, kr/år 82 359 77 027 86 577
 
Samtliga kostnader ovan är år exklusive påslag från fördelning av kommungemensamma kostnader. 
 
*) endast personalkostnad. 
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Gymnasieskola 2007 2006 2005
Antal elever i egen utbildning 423 427 408
 - varav antal elever från annan kommun 140 137 125
Bruttokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 100 076 94 944 93 994
Nettokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 61 506 57 705 56 996
Lokalkostnad/elev, kr/år 20 054 20 719 20 694
Lärarkostnad/elev, kr/år 48 452 43 986 43 475
Läromedelskostnad/elev, kr/år 5 466 5 899 7 140
Antal elever i annan kommun/friskola 558 549 545
- varav antal elever i friskola 205 185 180
Kostnad/ elev i annan kommun/friskola, kr/år 97 738 93 543 91 987
 - varav kostnad/elev i friskola, kr/år 107 146 103 195 99 500
Antal elever på det individuella programmet* 55 59 50
Behöriga till högskolestudier, % 89 94 90
Elever med inackorderingsbidrag 26 24 25
*/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 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 2007 2006 2005
Intäkter 96 985 82966 72 955
Kostnader 369 620 352 911 335 610
Nettokostnader 272 635 269 945 262 655
Förändring i % +1,0 +2,7 -5,8
Bruttoinvest 1 684 2 138 1 846
Kostnad kr/inv 19 685 18 830 17 960
 
Driftredovisning 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 69 740 96 985 27 245
Kostnader 345 175 369 620 -24 445
Netto 275 435 272 635 2 800
 
 
 
Sammanfattning av året 2007 
• Ekonomi i balans 
• Förstärkt individanpassad sysselsättning för 

personer med psykisk funktionsnedsättning 
• Etapp 1 av Högåsen klar 
• Mötesplatser med kulturella inslag 
• Förstärkt stöd till närstående 
• Utveckla teambildning inom omsorgen 
• Två boenden för asylsökande barn har startats 
• FINSAM – samordnarförbund har startats för att 

underlätta egenförsörjning 
 

 
God kvalitet i verksamheten 
Kvalitetsutmärkelsen IIP 
I arbetet att behålla certifiering av IIP (Investors in 
people) har medarbetarna fått besvara en upp-
följningsenkät. Syftet är att effektivt få fram vilka 
områden som behöver förbättras och på så sätt 
även arbeta med kvalitén i verksamheten. 
Möjligheterna att behålla certifikatet ökar genom 
kontinuerliga uppföljningar av kvalitetsarbetet.  
Utifrån kvalitetsutmärkelsens mått har omsorgs-
personal, handläggare och enhetschefer inom 
förvaltningen besvarat en enkät. Uppföljningen 
genomfördes för att få veta hur medarbetarna 
upplever stöd i sitt arbete samt om de är delaktiga i 
planeringen av sin kompetensutveckling. Enkäten 
visar att förvaltningens personal upplever att de 
utför det arbete som det beslutats om. 
 
Brukarenkät inom omsorgen 
Kvalitetsundersökning av verksamheten inom 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
och äldre genomfördes under november och 
december. Enkäten visar överlag på ett bra resultat 
(dock något sämre än föregående år). 91 procent av 
de svarande omsorgstagarna upplever trygghet i 
såväl ordinärt som särskilt boende. Förbättrings-
områden som behöver utvecklas är kommunikation 
och delaktighet mellan omsorgspersonal och 
brukare.  
 
Utvecklingsområden 
Utveckling inom omsorgen för personer med 
psykisk funktionsnedsättning 
Psykiatrins verksamhetsplan för 2007 har sitt 
ursprung från kartläggningen som genomfördes 
2006. Planens mål är att stimulera varje enskild 
omsorgstagare till en meningsfull dag med individ-
anpassad sysselsättning. I april blev psykiatrin 
erbjuden att driva bangolfen i Alvesta och i 
november överlät Alvesta BGK verksamheten i gåva 
till psykiatrienheten.  
På boendet Björken i Torpsbruk har antalet om-
sorgstagare minskat. En omfördelning av personal 
och boende har därför genomförts, för att skapa 
bättre möjligheter till boendestöd och utökad 
individuell sysselsättning för omsorgstagarna.  
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Daglig verksamhet - Kompassen 

 
Omsorgen för personer med funktionsnedsättning 
Omsorgen fick i uppdrag att utöka samarbetat i 
verksamheten för att förbättra den ekonomiska 
situationen. I uppdragets genomförande har enhets-
cheferna arbetat fram elva handlingsplaner. 
Handlingsplanernas resultat ska under 2008 bidra 
till ökad kvalitet, rättsäkerhet för omsorgstagarna 
samt en kostnadseffektiv verksamhet.  
Under året arbetades det aktivt med schema-
läggning utifrån EU:s arbetstidslag. Detta skapade 
problem vid omsorgstagarnas semesterresor, efter-
som dispensavtal för personalen att arbeta längre 
pass och med kortare dygnsvila under sommar-
månaderna saknades. Problemet bidrog till ökade 
personalkostnader . 
  
Omsorgen för äldre 
Under 2007 har det arbetats aktivt för att nå ut till 
personer i kommunen som ger omsorg och vård till 
anhöriga dygnet runt. Närstående (maka, make, 
sambo) erbjuds avgiftsfri avlösarservice två gånger 
per kalendermånad upp till 24 timmar. Servicen 
riktar sig till personer över 65 år.  
Äldreboendena i kommunen har påbörjat en ny 
aktivitet, i form av mötesplatser. Aktiviteten har 
kulturella inslag i form av poesi, historia samt ge de 
äldre en chans att pratar om sin barndom och 
uppväxt. Avsikten med mötesplatserna är att skapa 
en upplevelse och samvaro med andra människor. 
Aktiviteterna är öppna två eftermiddagar i veckan 
och sker i samverkan med frivilliga organisationer 
samt kultur och bibliotek. 
Under året har det fokuserats på uppdraget som 
kontaktpersonal/samordnare, detta för att till-
sammans med den enskilde utforma en personlig 
plan och utöka delaktigheten. Meningen är att göra 
alla medvetna om vad målet med insatsen/stödet är 
och att alla arbetar för samma sak.  
Det har bildats cirkelledare på enheterna för att 
aktivt leda cirklar för personal och närstående 
angående etik och bemötande. 
Yrkesgruppen arbetsterapeuter har under året 
flyttats ut till de olika enheterna i kommunen. Detta 
för att skapa team med alla yrkeskategorier på 
samtliga enheter, samt för att insatsen/stödet ska 
vara av god kvalité. 
Närsjukvårdsprojektet är ett samverkansprojekt 
mellan kommun och landsting. Ändamålet är att 
tydliggöra omfattningen av behov av hälso- och 
sjukvård samt hur dessa uppfylls. Alvesta arbetar 
med två projekt; Emil och Linnea.  

Rehabiliteringsprojektet Emil, ämnar att med före-
byggande insatser minska antalet fallolyckor och 
förbättra de rehabiliterande insatserna för äldre. 
Delprojektet Linnea ska bidra till att öka förståelsen 
för äldres situation inom vård och omsorg, samt att 
de ska möta en vård med fokus på samverkan för 
”Linneas” bästa. 
    
Fortsatt ombyggnation av Högåsen 
Den 1 oktober 2006 påbörjades ombyggnaden av 
Högåsen och utförs i två etapper. Under hösten 
2007 slutfördes den första etappen (gamla 3 och 
4:an). Högåsen ska stå klart under sommaren 2008. 
I samband med ombyggnaden har behovet av 
korttidsvistelser ökat, andra särskilda boenden har 
därmed fått utöka sina platser tillfälligt. Detta i 
relation till att antalet lägenheter på Högåsen har 
minskat med drygt 25 stycken.  
 
Stöd till och behandling av missbrukare 
Under 2006 beviljades nämnden statliga utveck-
lingsmedel för att utveckla missbrukarvården i 
kommun. Utvecklingsarbetet inleddes under maj 
2006 och omfattar specialisering och integrering 
samt andra insatser för att stärka vårdkedjan. Under 
2007 har ytterligare utbildningar för personalen 
genomförts. 
 
Stöd till barn i hot- och våldsmiljö 
Sirius-resursens arbete har fortsatt som planerat. 
Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar som 
upplevt våld, hot och missbruk i sina familjer. 
 
Förstärkning av Kvinnojouren  
Under året erhölls ytterligare utvecklingsmedel i 
arbetet att stärka kvinnojourens arbete. Hösten 
2007 beviljade Länsstyrelsen de berörda kommu-
nerna den länsgemensamma ansökan om projekt-
medel till kvinnojourverksamheten att utreda hur ett 
långsiktigt stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och 
våldsutövande män kan utformas i samhället. 
 
Asylsökande barn utan vårdnadshavare 
1 juli 2006 trädde en ny lag i kraft, angående 
ansvaret för ensamkommande asylsökande barn. 
Ansvaret för boende och omsorg överfördes från 
staten till kommunerna. Under året har ett avtal 
mellan Migrationsverket och Alvesta Kommun 
tecknats. De två boendena som startats tar emot 21 
barn/ ungdomar.  
 
Barns behov i centrum, BBIC 
BBIC-modellen rekommenderas av Socialstyrelsen 
att användas i arbetet med barn vid utredningar och 
insatser, detta för att stärka barns ställning i den 
sociala barnavården. Kommunen har genomfört den 
lokala utbildningen utifrån modellen för att uppnå 
det enhetliga målet att utveckla ett system som är 
hållbart i utrednings-, planerings- och uppföljnings-
arbetet.  
 
FINSAM 
Under året fattade Alvesta Kommun, arbetsförmed-
lingen, försäkringskassan och landstinget beslut om 
inrättandet av Alvesta samordningsförbund – 
FINSAM.   
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Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 
Personalen skall vara kompetent och 
delaktig i sitt arbete 

Målet är uppfyllt. Målet är att bibehålla nivån för IIP-certifiering, dvs 80 
% av personalen ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Vid 
mätning hösten 2007 hade 84 % en individuell kompetensutvecklings-
plan.  
 

Omsorgsarbetet skall vara av lika god 
kvalitet överallt 

Målet är delvis uppfyllt. Målet är att 80 % av omsorgstagarna skall 
uppleva att stöd och bemötande är av god kvalité. 74 % av de 
svarande omsorgstagarna anser att personalen har ett gott 
bemötande. 91 % av de svarande omsorgstagarna upplever trygghet i 
såväl ordinärt som särskilt boende.  
 

Anpassa verksamheten till givna 
ekonomiska resurser 

Målet är uppfyllt. Bruttokostnaderna har ökat med 4,7 % under året 
medan intäkterna ökade med 16,4 %. Det är i huvudsak starten av 
nya flyktingboenden under året som har genererat en kraftig ökning 
av intäkterna vilket också bidragit till nämndens överskott. En ekonomi 
i balans.  

 
 
  
Ekonomi 
 
Kostnadsfördelning (andel) 
 

Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse mot 
budget med 2,8 mkr. 
 
Nettokostnadsutveckling (mkr) 

Nettokostnaderna har ökat med 1 procent jämfört 
med 2006. De faktiska lönekostnaderna har ökat 
med 14 mkr.  Av detta avser 6,2 mkr de två nya 
boendena för asylsökande barn utan 
vårdnadshavare som startades upp under året samt 
3,9 mkr i utbetalda löner av engångskaraktär 
(kommunal). Intäkterna är 14 mkr högre än 2006 
och avser i huvudsak statsbidrag för dessa 
boenden. 

Äldreomsorg
Handikappomsorg
Individ- och familjeomsorg
Administration

Antalet nettoarbetare för 2007 var 567 jämfört med 
551 för 2006. 
 
Omsorgen för personer med funktionsned-
sättning redovisar en negativ avvikelse mot budget 
med cirka 4 mkr. Underskottet ligger till största 
delen på personalkostnaderna. Ett styrdokument 
och åtgärdsprogram för verksamhetens chefer och 
handläggare har arbetats fram. Syftet är att minska 
kostnaderna med 3-4 mkr på årsbasis. Netto-
kostnaderna för verksamheten har ökat med 5,8 
procent. 
 
Omsorgen för äldre redovisar en positiv avvikelse 
mot budget med cirka 5,3 mkr. Personal-
kostnaderna visar ett överskott på 2,5 mkr. I 
ovanstående resultat ingår räntebidrag från 
Allbohus på 1,2 mkr och sänkta arbetsgivaravgifter 
på 1,3 mkr. Nettokostnaderna för verksamheten har 
ökat med 2,2 procent. 
 
Individ- och familjeomsorgen redovisar totalt en 
positiv avvikelse mot budget med 1,1 mkr. 
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat med 
1,8 mkr, vilket motsvarar en kostnadsökning på 15 
procent. Vi kan konstatera att antalet hushåll som är 
beroende av försörjningsstöd i gruppen under 25 år 
ökar. Bruttokostnaderna för placeringar har 
minskat med 2,8 mkr jämfört med föregående år. 
Boende för asylsökande ensamkommande barn 
som startas under året visar ett överskott på 3 mkr. 
Ändringar i ersättningsförordningen i form av höjd 
dygnsersättning och extra medel av engångs-
karaktär (för att locka fler kommuner) har bidragit till 
en positiv avvikelse mot budget. Migrationsverket 
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fattade beslut i asylärendena snabbare än tidigare, 
vilket har lett till uppehållstillstånd för alla, med 
början i maj. Tidigare för uppehållstillstånd låg 
siffran på mellan 40-60 procent Till följd tvingades 
förvaltningen dra igång ytterligare ett boende 
snabbare än planerat. Kommunen fick direkt fulla 
dygnsintäkter på barnen som skulle stanna men, 
kostnaderna matchade inte intäkterna. Detta 
eftersom personalstyrkan inte var fullbemannad 
förrän i oktober. Den tillfälliga organisationen under 
juli-september gav därför ett överskott.  
 
Framtid 
Inom de olika verksamheterna kommer följande 
utvecklingsområden att vara i fokus. 
 
Omsorgen för personer med funktionsnedsättning 
* Skapa ett boende för yngre personer med 

psykisk funktionsnedsättning, eftersom denna 
grupp har ökat de senaste åren. 

* Genomföra en ny kartläggning av personer 
med psykisk funktionsnedsättning. 

* Utöka samverkan med missbruksgruppen. 

* Boendet Björken upphör i januari 2008.  En ny 
boendestödsgrupp skapas för att arbeta med 
ökat stöd i boendet för den enskilde med 
psykisk funktionsnedsättning. 

* 2007 gjordes en brandtillsyn av korttidsboendet 
Ugglan, vilket resulterade i tydligare 
restriktioner. Ugglan kommer på grund av detta 
samt ökad belastning att byta lokal under år 
2008. 

* Arbeta aktivt enligt IIP. 

* Arbetet med att tillämpa de personliga planerna 
som ett arbetsverktyg ska intensifieras. 

 
Omsorgen för äldre 
* Utveckla och förbättra stödet till närstående. 

* Arbeta med kompetensutveckling genom na-
tionella satsningen i Kompetensstegen. 

* Ombyggnationen av Högåsen. 
* Satsningen på kultur i omsorgen. 

* Fortsätta att utveckla närsjukvårdssamarbetet 
med Landstinget med inriktning på multi-sjuka 
(Linnea) och äldrerehabilitering (Emil). 

* Utveckla det sociala innehållet i samband med 
perspektivet på den goda måltiden. 

 
Omsorgen om individ och familj 

* Implementera utredningsarbetet för Barns 
behov i centrum, BBIC, under hösten 2008. 

* Utvecklingen av missbrukarverksamheten 
genom kompetensutveckling av personalen 
fortsätter under 2008 i form av terapeut-
utbildning. 

* Tillsammans med Växjö och Uppvidinge 
kommun kommer medling vid ungdomsbrott att 
erbjudas 2008. 

* Under året genomfördes och avslutades tre 
stycken ESF-projekt i Alvesta med fokus på 
ökad sysselsättning och självförsörjning. 
Alvesta Kommun ansöker 2008 om medel från 
ESF för att fortsätta driva sysselsättningsprojekt 
utifrån tidigare erfarenheter. Länsstyrelsen 
ansöker om ESF-medel för att underlätta in-
vandrares integrering, Alvesta Kommun 
kommer att vara en intressent. Projekten för år 
2008 är länsövergripande. 

* År 2008 är det planerat att komma igång med 
det praktiska arbetet för att underlätta syssel-
sättning och egenförsörjning för medborgarna. 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING/NYCKELTAL 
 
Ekonomi- och mottagningsenheten 
 

Försörjn stöd 2007 2006 2005

Bruttokostn totalt i tkr 13 450 11 678 11 180

Bruttokostn/hushåll 28,49 25,72 24,36

Antal hushåll 472 454 459

Bruttokostn i tkr enbart 
ungdomar under 25 år 

3 423 2 563 2 285

 
 
Utredning, stöd och behandling 
 

Placerings- 
kostnader i tkr 

2007 2006 2005

Familjehem 3 153 3 319 3 348

Institution brutto 22 900 25 668 18 511

Stöd-/kontaktfamilj 2 131 1 697 1 340

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

145 125 135

Familjehemsplacerade 
barn den 31/12 

19 19 17

-därav med stöd av 
LVU 

11 13 12

Placeringar av barn på 
institution enl SoL 
31/12 

14 24 6

Placeringar av barn på 
institution enl LVU 
31/12 

4 5 7

Placeringar av barn på 
institution i egen regi 
31/12 

23 - -

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

6 14 13

Barn aktuella för sam- 
arbetssamtal 

41 45 41

Inledda utredningar 
vuxna 

67 59 45

 
 

 
Flyktingmottagning 
 

 2007 2006 2005

Försörjn, stöd i tkr 
enbart flyktingar 

5 832 5 178 5 203

Antal mottagna 
familjer 

36 26 9

-varav självförsörjande 2 1 2

 
Äldre- och handikappomsorg 
 

Antal ärenden 2007 2006 2005
Hemtjänst (oktober)   
-   ordinärt boende 275 302 291
- särskilt boende 217 225 228
- totalt 492 527 519
Korttidsvård (okt) 37 38 17
   
Trygghetslarm den 31/12 320 315 295
Matdistribution den 31/12 172 170 185
Beviljade insatstimmar i 
ordinärt boende oktober 
månad 

11 089 9 408 7 907

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

23 31 27

Rapporterade avvikelser 1 440 1 223 1 205
- Lex Maria 0 0 0
- Lex Sara 1 3 0
- LSS § 24a 2 1 -
--LSS personskada enl 
SOFS 196:17 

0 0 1

- Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd 

0 0 1

Kost utskrivningsklar i tkr 
inom omsorgen för äldre 

35 0 23

Kostnad äldreomsorgen 
totalt i tkr/invånare* 

  

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

119 114 107

Personlig assistent i tkr   
- Brutto 39 475 40 404 39 115
- Netto 16 267 15 810 14 340
Kost funktions- nedsätt. 
tkr/invånare* 

  

- Alvesta kommun -- 6,2 5,3
- Länet -- 4,9 4,6
- Riket -- 5,0 4,7
Kostnad utskrivningsklar i 
tkr OF* 

0 0 0

*) Utdrag ur räkenskapssammandragen, med eftersläpning 
ett år 
*) Omsorgen för personer med funktionsnedsättning 
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Ansvar och uppgifter 
• Bibliotek 
• Kulturverksamhet 
• Bidrag, stöd och samverkan med föreningslivet 
• Bidrag till studieförbund 
• Konstnärlig utsmyckning 
• Bevarande av kulturmiljöer och stöd till lokal-

historisk forskning 
• Kulturstipendium och -pris 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2007 2006 2005
Intäkter 1 100 990 1 025
Kostnader 10 930 10 645 10 850
Nettokostnader 9 830 9 655 9 825
Förändring, % +1,9 -1,6 +1,7
Investeringar 149 325 165
Kostnad, kr/inv. 580 570 580
 
 
Driftredovisning 2007 
 

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter       1 085 1 100 15
Kostnader 10 890 10 930 -40
Netto      9 805 9 830 -25
 
 
Sammanfattning av året 2007 
• Tillämpning kulturpolitiskt handlingsprogram 
• Arbetet med en gemensam kommunal biblio-

teksplan slutfört 
• Minskning – och ökning av bibliotekslån 
• Inre miljön på riksdagsmannagården ger förut-

sättningar för pedagogisk verksamhet 
• Nytt samarbete inom konstområdet 
• Nytt samarbete med socialförvaltningen kring 

kulturarrangemang inom äldreomsorgen 
 
 
Kulturpolitiskt handlingsprogram 
Plan för det övergripande och långsiktiga arbetet 
inom kulturområdet, som kulturnämnden antog i 
november 2006, har börjat tillämpas. Planen 
kommer fortlöpande att följas och resultat värderas. 
 

 
Arbetet med en kommunal biblioteksplan 
I början av 2007 inleddes arbetet på bred front för 
att ta fram en kommunal biblioteksplan. Det har 
funnits en nationell bibliotekslagstiftning i Sverige 
sedan 1996, och år 2004 kom en tilläggsparagraf 
som bland annat stipulerar att ”kommuner och 
landsting skall anta planer för biblioteks-
verksamheterna”. I kommunen inrättades ett antal 
arbetsgrupper som var och en har ansvarat för kart-
läggning och förslag till mål och åtgärder för ett visst 
arbetsområde. Eftersom planen omfattar även 
skolbibliotekens verksamhet har tjänstemän från 
barn- och ungdomsförvaltningen deltagit i en av 
arbetsgrupperna. Planen antogs av kulturnämnden i 
november. Ännu återstår beslut i nämnder och 
kommunfullmäktige innan den slutligen är fastställd.  
 
Kulturarrangemang 
En uppskattning baserad på Turistbyråns regist-
rerade evenemang kan ge en bild av kulturutbudet i 
kommunen. Antalet var drygt 200 under 2007. I 
huvuddelen av dessa har kommunen på ett eller 
annat sätt varit delaktig. 
 
 

 
Ny affischpelare utanför Jazzkällaren vid Allbotorget 2008. 
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Biblioteksverksamheten
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2007 års utlåningsstatistik visar att den samman-
tagna utlåningsvolymen är 179 000 lån, en marginell 
minskning med 0,6 procent. Huvudbiblioteket har 
dock minskat sin utlåning med 6.3 procent och hade 
för året ett totalt utlån på 70 511 lån. Det är oroande 
att barnlånen står för den största delen av 
minskningen på huvudbiblioteket. 
Även Moheda Bibliotek fortsätter att minska - mest i 
kommunen under 2007 med 10,7 %! Bokbussen och 
Lönashult ökar något, medan Vislanda är den klart 
största enheten utanför Alvesta tätort, och har 
stabiliserat sina lånesiffor på en relativt hög nivå, 
37 300 lån. Men framför allt är integrerade folk- och 
skolbiblioteket i Grimslöv som ökar (21 % 2006 och 
hela 36,5 % 2007). Huvuddelen av den kraftiga 
ökningen faller där på barnboksutlånen, vilket är det 
viktigaste skälet till att totalsiffran för barnlånen ökat 
under 2007. 
 
Genom forskning och rapporter kring barns läsvanor 
har det stått klart att svenska skolelevers läsförmåga 
har försämrats i jämförelse med omvärlden under 
senare år. I Alvesta Kommun visar barn och 
ungdomsförvaltningens kvalitetsredovisning för år 
2007 att läsförmågan relativt sett är god i de yngre 
årskurserna, medan eleverna i år 6 har lägre 
förmåga än det nationella genomsnittet. Hela 18 
procent av dessa elever uppvisar mycket svaga 
resultat vad gäller till exempel läsförståelse och 
läshastighet. I enlighet med biblioteksplanens inten-
tioner ska biblioteken gå på offensiven vad gäller att 
förbättra och befästa barns och ungdomars läs- och 
biblioteksvanor. Dessutom behöver skolbiblioteken i 
kommunen förbättras, framför allt när det gäller 
bemanningen, så att man kan möta elevernas 
individuella behov av informationssökning och läs-
stimulans. 
 
Den prioriterade gruppen barn i åldrarna 2-7 år har 
erbjudits åtta olika teaterprogram fördelat på 22 
föreställningar i hela kommunen. Därtill kommer 
grundskolans verksamhet med kulturprogram, samt 
viss barnkulturverksamhet genom kultursekretera-
ren. Alla nyfödda har fått en gåvobok och sago-
stunderna runt om i kommunen har haft cirka 70 
inskrivna barn samt alla 6-åringar bjuds in till biblio-
teket. Författarbesök, bokprat och visningar har 
anordnats vid olika tillfällen. Sommarlovsboken (”läs 
10 böcker under lovet och du får en – samt blir 

bjuden på fest”) engagerade minst 200 barn runt om 
i kommunen. 
 
 
 
 
Biblioteken bevakar kontinuerligt mediautvecklingen i 
omvärlden och försöker på olika sätt att möta 
besökarnas behov och önskemål om nya medier. Ett 
bra bestånd av till exempel ljud- och bildmedier 
efterfrågas av våra kunder, men är kostsamt att 
bygga upp från grunden. Mediaanslaget, som i reella 
tal sjunkit med 11 procent de senaste fyra åren, 
splittras upp på medier i många olika former, vilket 
ytterligare urholkar resurserna. Det kan befaras att 
det sjunkande mediaanslaget har haft, och i ökande 
grad kommer att ha en negativ påverkan på 
utlåningssiffrorna.  
 
Riksdagsmannagården 
Målet för verksamheten är fler arrangemang och en 
ökad tillgänglighet för allmänheten, inkl barn och 
unga. En total omgestaltning av inomhusmiljön har 
med hjälp av Smålands museum ägt rum på Riks-
dagsmannagården, innefattande en inventering av 
befintligt material, vård och rengöring, sovring och 
komplettering av inredningen, allt i syfte att så 
noggrant som möjligt återskapa en miljö från 1890. 
Därefter har ett specialproducerat broschyrmaterial 
tagits fram i syfte att stimulera till besök. Man tänker 
sig även att utveckla pedagogiska program för 
skolungdomar, som knyter an till gårdens miljö och 
dess historia. 
 

 
Hos textilkonservatorn. Vård och dokumentation av 
Riksdagsmannagårdens textilier 2007. 
 
Musik 
Extra fokus har satts på vokalframträdanden under 
året, till exempel operan Dido och Aeneas på 
Huseby Bruk. Senare invigde sångkören Rösträtt 
sommartemat på Huseby och slutligen firade 
Sagobygdens Musikdagar 10 årsjubileum, med 
Anders Nybergs vokalensemble och Jennifer 
Ferguson - på samma plats. Under året har 
föreningen Popcorner återuppstått och tillsammans 
med förvaltningen genomfördes en första större 
konsert med Dag Vag. 
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Konst 
För första gången deltog Alvesta Kommun i ett 
konstsamarbete med Ljungby och Älmhults 
kommuner under rubriken Konstsalonger. Syftet är 
att stimulera konstföreningens verksamhet och 
samtidigt uppmuntra aktiva konstnärer med lokal 
anknytning genom att ge dem möjligheten att bli 
bedömda av professionella konstkännare och att de 
samtidigt erbjuds att ställa ut i alla tre kommunerna. 
 
Partners 
I det Kulturpolitiska handlingsprogrammet betonas 
vikten av samarbete med kulturella ”partners”. Ett 
antal kulturföreningar har erhållit kommunalt 
främjandebidrag för sin verksamhet och studie-
förbunden har som tidigare erhållit bidrag till sin 
cirkelverksamhet inkl sina kulturarrangemang. 
Hembygdsföreningarna har haft träffar på kom-
munens initiativ. I samarbete med Regionförbundet 
genomfördes i Alvesta ett så kallat Dialogcafé, med 
inbjudna från hela den kreativa sektorn 
”upplevelseindustrin”, för att sammanföra olika 
aktörer från privata, ideella och offentliga sektorn. 
Tanken är att stimulera till nätverksbyggande och att 
utbyta idéer kring samverkansmöjligheter etc. 
 

 
Det röda äpplet är symbolen som visar vägen under den 
årliga kulturrundan, 2007. 
 
 
Nytt samarbete med Socialförvaltningen 
Sedan år 2007 medverkar förvaltningen i ett 
samarbete som syftar till att aktivera människor på 
kommunens äldreboenden genom att genomföra 
olika typer av kulturprogram på alla boenden ute i 
kommunen. Man hoppas att boendena även ska 
fungera som social mötesplats, framför allt ute i de 
mindre tätorterna, där människor har få möjligheter 
att träffas i offentliga miljöer. Socialförvaltningen 
satsar på projektet och arrangemangen har 
planerats och samordnats av kulturförvaltningen 
tillsammans med en aktivitetsgrupp bestående av 
omsorgspersonal. Erfarenheterna är så här långt 
mycket goda. Under året har man genomfört 28 
arrangemang, och samtliga äldreboenden i 
kommunen har tagit del av flera olika evenemang 
som teaterföreställningar och musikframträdanden. 
  

 
Mötesplats Högåsen. Anders Olsson håller ett efter-
middagsföredrag om Alvesta järnvägsstation 2007. 
 
Kulturstipendier och Kulturpris 
Kulturpriset utdelades för tredje gången och gick till 
Kerstin Lindblom som arbetar för Svensk 
Flyktinghjälp med att ge stöd och kulturell stimulans 
till flyktingungdomar och andra i bostadsområdet 
Rönnemyr. Årets kulturstipendium utdelades till två 
ungdomar, Martin Klevegård, Vislanda, respektive 
Sanna Petersson, Alvesta, som båda sysslar med i 
sammanhanget lite ovanliga konstformer: film-
skapande och dans. 
 
Ekonomi 
För andra året i rad redovisar förvaltningen ingen 
avvikelse mot budget. Ekonomin hålls i strama 
tyglar med hjälp av allmän sparsamhet - bra också 
av miljöskäl. Återhållsamheten har dock varit 
kännbar till exempel på personalsidan, på 
åtminstone ett par av biblioteksenheterna. Detta 
sammanhänger med att personalkostnaderna utgör 
minst 2/3 av bibliotekens totala kostnader, och att 
åtgärder därmed ofta slår igenom direkt ute i 
verksamheten. 
 
 
 

 
Skattjakt under Sommarlovsbokens avslutningsfest 
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Framtid 
Genom den nya förvaltningsorganisationen kommer 
biblioteken att hamna i en egen verksamhetsenhet, 
delvis skild från allmänkulturen. Det är av stor vikt 
att försöka motverka de eventuella problem som 
kan uppstå i anledning av detta. Positivt är dock att 
frågor kring kulturarrangemang och utställnings-
verksamhet, liksom bidragshanteringen för både 
kultur- och fritidsföreningar kan samordnas. 
 
Kulturområdet i stort (inklusive biblioteksverk-
samheten) ska styras av principerna i den Kultur-
politiska handlingsplanen. Genom indikatorerna för 
en god utveckling på kulturområdet kan verk-
samheten utvärderas och förändras i takt med 
omvärldens allt snabbare omdaningsprocess.  
 
På barnkulturområdet är det viktigt att samarbetet 
mellan olika aktörer utökas ytterligare, detta för att 
undvika kollisioner mellan olika arrangemang och 
för att skapa förutsättningar för en samordnad 
turnéläggning. Från hösten 2008 tar kultur-
verksamheten inom förvaltningen för arbete och 
lärande över ansvaret för den del av barn-
kulturarrangemangen som förläggs till lokaler 
utanför biblioteken. Dessutom ska samarbetet med 
grundskolans kulturansvariga intensifieras. 
 
På bibliotekssidan är den stora utmaningen inför 
framtiden - eller i vart fall de närmaste fem åren - en 
ständig strävan efter att uppfylla de i biblioteks-
planen uppsatta målen: det handlar om att värdera, 
prioritera, planera, genomföra och fortlöpande 
utvärdera vad som åstadkommits. I några fall 
handlar det även om att få fram nya samarbets-
lösningar och att tillföra ekonomiska resurser. 
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Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 
Utökade/förbättrade lokaler för 
biblioteket i Vislanda 

Ej genomfört 2007 på grund av bristande finansiering. Dessa arbeten 
kommer att påbörjas vt 2008 
 

Tillämpning av den nya biblioteks- 
planen, bl a genom utökat samarbete 
med skolbiblioteken 

Planen färdigställd först under senhösten 2007, har antagits av 
Kulturnämnden, men väntar på behandling under våren i NBU, KS och 
KF. Mer samråd och kontakter har skett mellan folkbibliotek och 
skolkontor genom arbetet med den gemensamma biblioteksplanen 

Utöka bibliotekets service till 
vuxenstuderande, förbättra kontakten 
med AllboLär 

Kontakterna ingår numera i den löpande verksamheten.  
Samarbetsgruppen arbetar vidare och det skriftliga samverkansavtal 
som tagits fram styr upp verksamheten. Från och med 2008 ingår 
verksamheterna dessutom i samma förvaltning 
 

Upprätta en kulturmiljöplan med 
utgångspunkt i bebyggelseinvente-
ringen av centrala Alvesta 

Målet ej uppnått. Detta är ett samarbetsprojekt mellan flera kommu-
nala förvaltningar och det förutsätter att samliga aktörer  kan sätta till 
resurser, främst i form av personal 

Få till stånd ett arrangörsstöd inom 
scenkonsten som riktar sig till barn 
och ungdom 

Målet uppnått. Arrangörsstödet hanteras av kulturansvarig tjänsteman 
inom grundskolan 

Verka för en restaurering av sväng- 
bron i Ulvö 

Målet ej uppnått 2007, men planeringen av arbetet fortskrider . 
Tidplanen för genomförandet är beroende av finansiering från både 
regional och lokal nivå 
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Ansvar och uppgifter 
• Bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen 

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

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

Belopp i tkr 2007 2006 2005
Intäkter 3 390 2 245 2 755
Kostnader 9 135 9 580 8 040
Nettokostnader 5 745 7 335 5 285
Förändring i % -21 +38,8 -1,2
Investeringar tkr 0 0 62
Kostnad kr/inv 485 510 430
 
Driftredovisning 2007 
 

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 2 375 3 390 1 015
Kostnader 8 340 9 135 -795
Netto 5 965 5 745 220
 
Sammanfattning av året 2007 
• Flera bygglov, många nya enfamiljshus 
• Tillsynsprojekt förskolor fortsatte 
• Projekt enskilda avlopp fortsatt under året 
• Ny livsmedelslagstiftning blev klar sent på året 
• Fortsatt lantbruksinventering 
• Tre handläggare slutade under året, ny 

personal introducerades 
 
Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

Antal beslut 2007 2006 2005
Miljö- och hälsoskydd 228 199 170
Bygglov 515 525 462
Fastighetsbildning 70 73 71
Livsmedelskontroll 186 49 81
Djurskydd 23 20 11
Bostadsanpassning 61 45 50
Ventilationskontroll 40 40 101
 
Antal ärenden  
Miljö- och hälsoskydd, 
djurskydd och 
livsmedel 

1 583 1 429 1 446

Bygglov, ventilation, 
bostadsanpassning, 
förhandsbesked och 
brandfarlig vara 

685 591 495

 

Bygglov och bostadsanpassningar 
Antalet ansökningar om bygglov har under 2007 
varit lika med föregående år. Inga tomter har 
tillkommit under året och antalet ansökningar på 
enfamiljshus har varit. 
 
Antalet förhandsbesked utanför planlagt område är 
fortsatt högt under 2007 (15 besked lämnades).  
 
Kontrollen av OVK (ventilationskontroll) har genom-
förts under hösten på 70 fastigheter. 
 
Bostadsanpassningarna har varit färre till antalet 
men flera större om- och tillbyggnader har genom-
förts vilket medfört att budgetramen överskridits. 
 

 
Ned med det gamla 
 

 
Upp med det nya 
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Miljöfarlig verksamhet/miljötillsyn 
Fortsatt arbete med verksamhetsansvarigas 
egenkontroll har gjorts.  
Tillsyn och inventering av grafisk och 
fotografiskverksamhet har skett. För samtliga 
verksamheter hanteras det farliga avfallet enligt 
bestämmelser. I stort sett är alla processer slutna, 
där inga vattenutsläpp förekommer. Ett företag hade 
dålig förvaring av kemikalier och farligt avfall. 
Samtliga hade dokumentation (säkerhetsblad) som 
behöver uppdateras. 
 
En ny industri har etablerats i Moheda, Swedish 
Metal Tech AB, där ytbehandling sker. Processerna 
är slutna. Företaget har anmält sin verksamhet och 
upprättat ett egenkontrollprogram. 
 
Projektet med inventering av fordonstvättar som 
startade hösten 2006 har fortsatt under 2007 med 
kontroll av utgående vatten. De flesta analyser låg 
under riktvärden för fordonstvättar och därför har 
inga krav på mer långtgående rening krävts ännu. 
Två tvättar har haft halter över riktvärdet. I det ena 
fallet förbättrades oljeavskiljaren och efter omprov 
två månader senare hade oljehalterna minskat. Den 
andra tvätten har tagit prov nu i vinter och väntar på 
resultat från laboratoriet. Egenkontrollen har 
kontrollerats under besöken och tre uppföljande 
besök kommer att göras i början på 2008.  
 
Som föregående år har virkesvältor bekämpats mot 
angrepp av granbarkborre. Skillnaden mot 2006 är 
att man gått över till att använda fångstfällor och res 
som man behandlar med bekämpningsmedel och 
feromoner som lockar till sig granbarkborrar. 
Fördelen med att använda res och fångstfällor är att 
man genom att förebygga angrepp inte behöver 
bekämpa lika mycket virke som tidigare. Resen är 
inte lika stora som vältorna och risken att 
bekämpningsmedel ska spridas till mark och 
vattendrag är mindre än vid bekämpning av vältor. 
Tillsynen på vältor, särskilt vältor i närheten av 
vattendrag, prioriterades därför. Skogsbolagen har 
informerats om inventeringen.  
 
Tillsyn har bedrivits på samtliga betongindustrier. A-
betong kom in med en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet i december 2007 för båda sina fabriker. 
Fabrikerna ska avsluta sina deponier och den ena 
fabriken ska bygga om sina infiltrationsdammar. Vid 
ombyggnation på S-fabriken har man hittat 
nedgrävda tunnor med tjära som tagits om hand 
som kreosotavfall. Tjäran har förmodligen använts 
någon gång på 60-talet då man gjorde tester med 
att impregnera betongslipers med stenkolstjära vid 
vägöverfarter. Prover har tagits på jorden både före 
och efter att massor schaktats bort och skickats 
iväg. Torps Byggelement AB har vidtagit flera 
miljöförbättrande åtgärder bl.a. bytt från oljepanna 
till fjärrvärme, vallat in sina kemikalier och köpt in en 
miljöcontainer för att hålla ordning på sitt farliga 
avfall. Även S:t Eriks AB har gjort stora framsteg. 
När miljönämnden besökte fabriken i januari 2007 
var kemikaliehanteringen mycket bristfällig och det 
fanns ingen fungerande egenkontroll. Vid upp-
följande besök i december 2007 har företaget vallat 

in alla sina kemikalier och beställt miljöskåp och 
miljöcontainers för kemikalier och farligt avfall. 
Egenkontroll har upprättats med rutiner och 
miljöronder utförs varje vecka med checklistor för att 
kontrollera sin verksamhet. En styrgrupp för 
förbättringar inom produktion och miljö har även 
tagits fram.  
 
Sanering i Elnaryd 
Saneringsarbetet av f.d. impregneringsanlägg-
ningen i Elnaryd som utförts genom Vägverket 
Produktion AB, är nu klart. Tillsyn har skett under 
saneringen genom övervakande av kontrollprogram, 
regelbundna miljögruppsmöten, miljöövervakning 
och tillsynsbesök. Schaktning av jordmassorna har 
skett enligt en projekteringsplan för området. Med 
hjälp av fält- och labbanalyser har sedan jord-
massorna klassificerats och skickats iväg till 
godkänd mottagare. Arbetet har skett i stort enligt 
anmälan. Dock har man lagt mer tid än beräknat på 
vattenreningsanläggningen för att få den att 
fungera. Uppföljning av saneringen kommer att ske 
genom ett miljöövervakningsprogram för grund- och 
ytvatten, som kommer löpa ett antal år efter 
saneringen. En skriftlig slutrapport av saneringen 
skall ske till miljönämnden under 2008.  
 

 
Sanering i Elnaryd 
 
Föroreningar i mark och grundvatten inom och invid 
fastigheten Moheda 4:195 f.d. Finnveden Power-
trains Mohedafabrik har undersökts genom 
miljötekniska undersökningar och sammanfattats i 
en rapport som skickats till tillsynsmyndigheten i 
februari. I rapporten har en miljö- och hälso-
riskbedömning gjorts med åtgärdsförslag utifrån de 
gjorda miljötekniska undersökningarna. Förslaget 
innebär fortsatta regelbundna kontroller av vattnet i 
dike och grundvatten invid fastigheten och Moheda 
vattenverk. Miljönämnden har godtagit förslaget. 
 
SGU:s anläggning i Blädinge håller på att 
avvecklas. Anläggningen är tömd och sanerad på 
petroleumprodukter. Det som återstår är ned-
montering av anläggningen. För att kontrollera 
eventuella kvarvarande petroleumrester regleras 
vattennivån med hjälp av pumpar. Grundvattnet 
kommer även fortsättningsvis rinna in i 
anläggningen från alla håll. Därigenom bibehålls en, 
in mot bergrummet, riktad grundvattengradient vilket 
förhindrar föroreningsspridning i omgivande berg-
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massa. Ett nytt reviderat kontrollprogram gäller för 
anläggningen för att kontrollera hydrauliska 
situationen och eventuella föroreningar. 
 

 
SGU:s anläggning i Blädinge 
 
Fortsatt bevakning skall ske av saneringsarbetet vid 
försvarets f.d. bergrumsanläggning utanför Moheda, 
som inte är klart. Under året har ledningarna från 
bergrummet och järnvägen tagits upp samt har 
miljöundersökningar utförts. En sammanfattande 
rapport från de miljötekniska undersökningarna med 
åtgärdsförslag inväntas. 
 
Ett spårbyte har skett på södra stambanan mellan 
Grevaryd och Alvesta. En miljöteknisk undersökning 
är utförd längs denna sträcka. Massorna har 
schaktats upp och godkänts för återanvändning 
inom områden för mindre känslig markanvändning 
dvs. inom spårområdet och en mindre del har 
överlåtits till markägare. Med undantag av ett lokalt 
förorenat område med arsenik, som har grävts upp 
och omhändertagits som farlig avfall. 
 
Deltagande har skett i energi- och transportprojektet 
för miljösamverkan Kronoberg, som har haft tre 
träffar i år som påbörjades i oktober. Tillsyns-
handledning genom utbildning och tillsynsprojekt 
under 2008 håller på att tas fram. 
 
På fastigheter inom kommunens vattenskydds-
område har det utförts en inventering om det finns 
någon hantering av brandfarlig vara med mer än 
250 liter. Inventeringen har visat att många cisterner 
har skrotats, samt att övergång har skett till annan 
värmekälla. Mijökonorets registersystem har 
därmed uppdateras och en säkrare hantering har 
skett genom kontroll av besiktning samt att 
hanteringen sker på invallad yta. Inventeringen 
kommer att slutföras under 2008.  
 
Vida Timber Vislandas tillstånd som gavs 2005, 
överklagades av ett antal grannar. Miljödomstolen 
avslog yttrandet, men senast den 1 oktober 2007 
skulle åtgärder göras för att minska damning 
(cykloner och textilfilter). På Vida Timber Vislandas 
begäran framflyttades detta datum till den 1 februari 
2008.  
Tillståndsprövning pågår för Chemwood.  
Värendsägg har fått ett avvisande av sin ansökan 
om tillståndsprövning, då de inte bedömdes som 
tillståndspliktiga.  

 
På grund av stormen Per och angreppen av 
granbarkborre har många timmerupplag fått 
förnyade tillstånd till 2010. Endast ett timmerupplag 
har avvecklats under året.  
 
Under 2007 har inventering av enskilda avlopp i 
Benestad, Oby, Vislanda-Hönetorp, Lästad, 
Göteslida och Engaholm genomförts. Totalt har 
cirka 152 enskilda avlopp inventerats under 2007. 
Sedan inventeringen startades 2006 har nu totalt 
500 fastigheter inventerats och av dessa har 
ungefär hälften enskilda avloppsanläggningar. Av 
de enskilda avloppsanläggningarna behöver cirka 
60 procent åtgärdas i större eller mindre omfattning. 
 
Antalet ansökningar för enskilda avlopps-
anläggningar har ökat de senast två åren och ligger 
nu runt 50 ansökningar per år. Orsaken till ökningen 
är troligen inventeringen av de enskilda avlopps-
anläggningarna. 
 
Under 2006 startades ett länssamarbete för att 
anordna en diplomutbildning för grävare av enskilda 
avlopp. Utbildningen togs fram i samarbete med 
Maskinentreprenörerna i Kronoberg och är frivillig 
för gräventreprenörer och VVS-firmor i länet. Syftet 
är att öka kunskapen om miljö, lagstiftning och 
teknik som berör enskilda avlopp. Utbildningen 
består av en teoridag, en fältdag och avslutas med 
att entreprenören ska anlägga ett godkänt avlopp. 
Utbildningen genomfördes under 2007 och intresset 
var enormt, långt ifrån alla intresserade kom med. 
Från Alvesta kommun deltog fyra grävfirmor. Ett nytt 
utbildningstillfälle planeras under 2008. 
 
Värmepumpsanmälningarna har minskat något 
jämfört med året innan. Vad gäller cisternärenden 
har en arkivgenomgång gjorts för att fånga upp de 
fastigheter som missat att göra sin återkommande 
kontroll.  
 

 
Icke godkänd enskild avloppsanläggning 
 
Livsmedel, inklusive dricksvatten 
Nästan alla skolor och kök till äldreboende har blivit 
godkända under året. Vattenverken har påbörjat 
sina ärenden för att bli godkända. 
32 livsmedelsanläggningar har godkänts under året. 
4 har registrerats och 4 livsmedelsanläggningar har 
vid årets slut ett villkorat godkännande. En 
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livsmedelsanläggning har avregistrerats p.g.a. 
livsmedelsföretagaren har avslutat sin verksamhet.  
 
Huseby julmässa inspekterades i år och inga 
allvarliga brister påträffades. Några hade inga 
tillstånd med sig, men det visade sig vid kontakt 
med respektive kommuners inspektörer att nästan 
alla höll på med en godkännandeprocess.  
 
Under året har det centralt skickats ut en checklista 
och vägledning till dricksvattenanläggningar.  
Livsmedelsinspektörerna har deltagit i utbildningar 
under året bl.a. om livsmedelslagstiftningen och en 
övningsdag om vattensäkerhet. 
 
Kommunen har deltagit i ett länsprojekt som 
handlade om rengöring i restauranger. Fyra 
restauranger besöktes och provtogs med ”hygicult”, 
provtagningsrör. Resultatet av projektet redovisas 
på PIK-mötet (möte med livsmedelsinspektörer i 
länet) våren 2008.  
 
Under sommaren gjordes ett kunskaps- och 
rengöringstest hos många livsmedelsanläggningar i 
kommunen. Då användes en ATP-mätare och ett 
kunskapstest genomfördes. De flesta blev under-
kända på kunskapstestet. 
 
Hälsoskydd 
Projektet vattenkvalitet i enskilda brunnar har 
avslutats och en rapport har tagits fram som 
sammanställer vattenkvaliteten i kommunen. 
 
Under 2007 har Alvesta kommun deltagit i 
Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt –dricks-
vatten från enskilda brunnar. Projektet syftade till att 
uppmana invånarna att ta prover på sitt vatten. 
Miljönämnden informerade invånarna om projektet 
genom hemsidan och Smålandsposten. Efter 
Smålandspostens artikel ökade efterfrågan på 
vattenprover.  
 
Antalet anmälningar om nya hygienlokaler håller i 
sig. Det har skett en liten minskning i form av en 
färre anmälan jämfört med föregående år. 107 
klagomål har inkommit under året inom hälsoskydd, 
många av klagomålen har berört vildsvinen vilket 
kan förklara den höga siffran.  
 
Provtagning vid bassäng- och strandbaden har 
utförts i ordinarie omfattning. I kommunen provtas 
varje år 15 strandbad och Alvesta och Vislanda 
bassängbad. Av provresultaten var alla tjänliga 
förutom 5 stycken som var tjänliga med anmärkning, 
vilket innebar att bakteriehalten var för hög men inte 
så hög att det var otjänligt för bad.  
 
Förskoleprojektet, vilket är en inventering av hur 
miljöbalken uppfylls på kommunens förskolor, är 
ännu inte klart. Två förskolor till ska inspekteras och 
sedan ska resultaten sammanställas. Anledningen 
till fördröjningen är byte av handläggare.  
 
Klagomål på vildsvinens framfart har dominerat 
arbetet med skyddsjakten. Totalt inkom 33 klagomål 
på vildsvin samt 21 på övriga djur då främst 
kråkfåglar.  

För att minska vildsvinsstammen i Alvesta tätort har 
det inletts ett samarbete mellan Alvesta kommuns 
skyddsjägare och jägarna på Engaholms gods. Det 
har under årets anställts ytterliggare en skydds-
jägare och de är i dag sex till antalet. Det är svårt att 
skjuta vildsvinen säkert inom ett tättbebyggt 
samhälle, vilket har gjort att de goda resultaten ur 
kommuninvånarsynpunkt inte kommit trots den 
ökade intensifieringen av jakten och de ökade 
resurserna. 
 

 
Lurvpelle har fastnat i buren 
 
Djurskydd inkl. lantbrukstillsyn 
Lantbruksinventeringen (en fullständig inspektion på 
både djur- och miljöskydd) har under året fortsatt 
med Slätthög, Mistelås och Moheda församlingar. 
De två första församlingarna är slutförda. Många 
lantbruk i denna region är nu inte längre själv-
ständiga enheter, utan ingår som ett sidoarrende till 
en större enhet. Då många i dag aktiva lantbrukare 
är över sjuttio år kan man förvänta sig att det blir en 
ytterliggare minskning av antalet enheter de 
närmaste åren. Det finns dock ett antal nystartade 
mindre lantbruksföretag i denna region. Överlag var 
djurhållningen bra i dessa församlingar. De 
vanligast förekommande anmärkningarna var 
ventilationen. 
 
Under året har fyra djuromhändertagande skett, alla 
fyra gäller katter. Utöver detta har tre föreläggande 
enligt djurskyddslagen riktats mot två djurhållare i 
kommunen. Två föreläggande avsåg katter och ett 
rörde nötkreatur.  
 
Klagomål, främst inom sällskapsdjur och hästar, 
upptar en stor del av handläggningstiden. Ett par 
lantbruksföretag har även dragit på sig ett antal 
klagomål under året. Totalt inkom 84 klagomål där 
den klagande anger att djuret/djuren inte har det 
bra, vilket innebär en fördubbling av antalet 
klagomål jämfört med 2006. Dessutom inkom 6 
klagomål angående miljöstörningar p.g.a. lantbruket 
(gödsel och användning av bekämpningsmedel), 
samt 9 klagomål som är hälsorelaterade (skällande 
hundar och lösspringande katter).  
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Miljönämnden 
 
Majoriteten inkomna klagomål handlar om 
sällskapsdjur. Under 2007 har totalt 41 klagomål 
gällande sällskapsdjur inkommit. Klagomålen 
handlar huvudsakligen om hundar och katter som 
inte tas omhand enligt djurskyddslagens föreskrifter.  
 
Under året har flera djurorganisationer och TV 
uppmärksammat problemet med herrelösa katter. 
Detta har lett till att antalet klagomål gällande 
herrelösa och vilda katter ökat. Hittills har sju 
ärenden gällande herrelösa och vilda katter 
inkommit. Detta har resulterat i fyra omhänder-
taganden på totalt 11 herrelösa katter. Skydds-
jägarna har även avlivat ett antal förvildade katter 
som bedömts som olämpliga att omplacera. 
Ytterligare ett omhändertagande har skett av två 
kattungar som inte fick nödvändig veterinärvård hos 
sin ägare. 
 
En broschyr som syftar till att ge översiktlig 
information om vad man ska tänka på som 
kattägare var planerad att tas fram under året. 
Djurskyddsmyndigheten kom dock ut med 
information om att föreskrifterna var på väg att 
omarbetas och därför beslöts att avvakta med 
kattbroschyren.  
 
Sjökalkning 
Under 2007 har 500 ton spridits med helikopter och 
båt samt 160 ton som spreds i början av året som 
blev fördröjt sedan 2006. Kalk har även spridits med 
hjälp av 6 stycken kalkdoserare som sammanlagt 
spridit 190 ton. Planen för kalkspridning blev klar i 
juni 2007 och antogs av miljönämnden i oktober. 
Under året har en del av doserarna gått sönder och 
därefter lagats. En pågående renovering av 
doserarna påbörjades i slutet av 2007. Doserarna 
har försetts med räcken på taken. Och i början av 
2008 kommer två doserare att utrustas med en 
valvbrytningsslägga som ska förhindra att kalken 
hänger sig. Miljönämnden har även sökt mer pengar 
av länsstyrelsen för att fortsätta att renovera 
doserarna.  
 
Kommunens andel för kalkning är 15 procent. 
Återstående 85 procent betalas med hjälp av statligt 
kalkningsbidrag. Nytt från 2007 är att sjöar med en 
omsättningsstid kortare än 0,3 år inte får bekostas 
med hjälp av statligt bidrag. I Alvesta kommun 
berörs tre sjöar av detta beslut. Miljönämnden 
kommer under 2008 att ta upp frågan i nämnden för 
beslut om kommunen själva ska fortsätta med 
kalkningen.  
 

 
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. 
Tidsredovisningen används i uppföljning och det 
dagliga arbetet vid planering och prioritering.  
 
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. Miljönämnden har även medverkat i 
arbetsgruppen för ny renhållningsordning och tagit 
fram ett förslag till nya lokala hälsoföreskrifter för 
kommunen.  
 
Sent på hösten blev arbete klart med att anpassa 
det nya diariesystemet (W3D3) för handläggning av 
bygglovärenden. Från årsskiftet har miljönämnden 
inte längre WinBär som vårt handläggningssystem.  
 
Hösten ägnades mycket tid åt planering för den nya 
nämndsorganisationen och förvaltningsstruktur. 
Mycket planeringsarbete fick läggas åt sidan och 
behovsutredning/verksamhetsplan försenades till 
första kvartalet 2008.  
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Måluppfyllelse 
 
Mål Resultat 
Genom tillsyn och information verka 
för att samtliga tillstånds- och anmäl-
ningspliktiga företag har en dokumen-
terad egenkontroll enligt gällande 
lagstiftning. 
2007 ska 60 % ha en dokumenterad 
egenkontroll. 

Uppföljning sker genom rapportering av objektsantal och inspektioner. 
Målet för 2007 är uppnått, 76 % har en dokumenterad egenkontroll. 

Genom tillsyn och information verka 
för att samtliga skolor och förskolor 
har dokumenterad egenkontroll enligt 
gällande lagstiftning. 
2007 ska 20 % ha en dokumenterad 
egenkontroll. 

Uppföljning sker genom rapportering och inspektioner. Dokumenterad 
egenkontroll är påbörjat. Dokumentationen är dock inte fullständig.  
Ny handläggare har under sommaren tagit vid ärendena eftersom 
tidigare handläggare slutat. 
 
Målet för 2007 är uppnått, 52 % har en dokumenterad egenkontroll. 

Omprövning av alla nuvarande verk-
samheter ska vara genomförd och 
samtliga ska inneha ett godkänt 
system för egenkontroll enligt 
gällande lagstiftning senast 2007. 
Arbetet med att registrera livs-
medelsföretag ska ha påbörjats. 

Uppföljning sker genom rapportering och inspektioner. Omprövning 
har skett av nästan alla kommunala kök. Omprövning av övriga objekt 
sker efterhand som ändringar i verksamheterna sker. Ny handläggare 
har under hösten tagit vid ärendena då tidigare handläggare slutat. En 
omprövning tar i genomsnitt från tre månader upp till ett år från start 
till slut. Förbättring har skett under året vilket gör att förutsättningar är 
bättre för 2008. 
 
Målet har inte uppnåtts.  

Genomföra en inventering av samtliga 
lantbruk i kommunen, genomförande-
takt på minst 50 lantbruk per år. 

Uppföljning sker genom rapportering och inspektioner. Inspektionerna 
har fortsatt under året. Under 2007 har alla lantbruk blivit granskade. 
Omprioritering av arbetsuppgifter har skett under året för att öka 
takten i inventeringen. Det som kvarstår är alla hästhållare.  
 
Målet för 2007 har nåtts, 52 lantbruk har besökts. 

Genom tillsyn och information verka 
för att byggnaders energibehov och 
materialval anpassas till hållbar 
samhällsutveckling 

Målet för 2007 är uppnått. 
Vi verkar kontinuerligt med att påverka människors val. 
Uppföljning kan inte redovisas som ett mätbart värde.  
 

Kvalitetssäkra ärendehandläggningen. 
Ge god service åt verksamhetsutövare 
och allmänhet. 

Målet för 2007 är uppnått. 
Vi verkar kontinuerligt med att förbättra ärendehandläggningen och 
vår information. 
 

 
 
Ekonomi 
Inför 2007 justerades taxorna för att kompensera för 
kostnadsökningar, även en samordning skedde i 
länet för att närma sig varandra i kostnad för tillsyn 
och tillstånd. Målet är att graden av 
avgiftsfinansiering ska öka kontinuerligt. Idag är den 
36 procent för hela verksamheten. Miljönämnden 
har under året förstärkt personalresursen för de 
sjukskrivningar och annan frånvaro som kontoret 
har. 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 handläggning 
har skett. En positiv avvikelse finns på myndighets-
delen med 1.365 tkr. 

 
Kalkning av sjöar och vattendrag uppvisar ett 
underskott mot budget på -80 tkr.  
 
Kostnaden för bostadsanpassningen uppvisar ett 
kraftigt underskott, -1.060 tkr. Budgeten på 1.350 tkr 
har inte ändrats på flera år. Under året har flera 
större om- och tillbyggnader genomförts och även 
flera hissar har installerats.  



Miljönämnden 
 

 
 
Framtid 
Efter årsskiftet kommer miljönämndens uppgifter 
utföras av nämnden för myndighetsutövning. Detta 
innebär att en tidsperiod sedan 1992 går i graven. 
Myndighetsuppgifterna kommer att delegeras direkt 
till handläggarna utan vidaredelegation från förvalt-
ningschefen. All handläggning sker utan inblandning 
från förvaltningschefen. Detta ställer krav på 
organisationen och mognaden hos personalen. 
Mycket har ändrats de senaste åren och det finns 
en god sammanhållning som stärker förmågan hos 
handläggarna. Upplägget kommer att stärka 
individerna i deras arbetsuppgifter. 
 
Efter nyåret 2008 har vi ett kommungemensamt 
diariesystem där vi med tiden kommer att kunna 
handlägga ansökningar digitalt. Hanteringen 
kommer inom några år att ske med automatiska 
svar. Sökanden ska kunna få bygglov och svar på 
andra ansökningar för enklare ärenden under vilken 
tid på dygnet som helst.  
 
Vi går in i en ny era som kommer att bjuda på 
många utmaningar med att utveckla Alvestas 
positiva sidor. Allt är möjligt. 

 
Alla längtar vi efter solen och det som våren erbjuder 
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Alvesta Kommunföretag AB 
Ordförande:  Robert Olesen 
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Ansvar och uppgifter 
Alvesta Kommunföretag AB är kommunens  
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 2007 
• Bolaget har inte haft någon egen verksamhet 

under året 
• Moderbolaget uppvisar en förlust på 4,4 mkr 

men koncernen har en vinst på 3,2 mkr 
• Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 1,3 % 

(0,5 % år 2006) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
AllboHus Fastighets AB 
Ordförande:  Hagart Valtersson 
VD Börje Norén t o m augusti, Lennart Lindstedt fr o m september 
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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 
 

 
Bolaget ingår i en koncern med Alvesta Kommun-
företag AB som moderbolag. 
 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2007 2006 2005
Nettoomsättning 142 916 141 286 136 918
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

2 955 7 659 9 320

Årets resultat 4 190 3 364 6 043
Balansomslutning 621 382 588 125 589 187
Nettoinvestering 45 946 19 616 22 600
Antal anställda 73 70 74
Antal årsarbetare 68 65 67
 
 
Sammanfattning av året 2007 
Under året har 17 nya lägenheter blivit inflyttnings-
klara. I Grimslöv har en gemensamhetslokal byggts 
om till lägenhet, 11 lägenheter i Boken och 5 
lägenheter i Gästis i Moheda blev inflyttningsklara 1 
oktober. Utbyggnad av bredband har fortsatt i 
Moheda och Torpsbruk. Nybyggnation i kvarteret 
Riksdagsmannen har påbörjats med 42 lägenheter, 
lokaler för vårdcentral, apotek m m. Detta projekt 
beräknas vara inflyttningsklart 1/4 2009.  
 

 
Fastigheten Boken. 

Till underhåll av fastigheterna har satsats 21,9 mkr 
och i nettoinvesteringar 45,9 mkr. 
Större underhålls- och investeringsprojekt har varit: 
•  Ombyggnad av Gästis och Boken till lägenheter  

 samt 10 nya garage i kv. Rönnen 
• Påbörjad nybyggnation i kvarteret Riksdags-

mannen 
• Bredbandssatsning i Moheda och Torpsbruk 
• Några nya tvättstugor 
• Slutförd hissinstallation på Rönnedalsvägen 33 

samt utvändig trapphiss vid Borgmästaren 
• Färdigställd ombyggnad av Rönnemyrsvägen 

vid Lövetområdet till en interngata 
• Fjärrvärmeanslutning av 16 lägenheter i 

Rubinen i Vislanda 
• Ett par nya sophus på Rönnedalsområdet 
• Utvändig målning av några fastigheter 
• Reservelanläggning vid Asken 
• Ombyggnad av fjärrvärmekulvert vid Grönkullen 
• Vanligt underhåll av lägenheter och lokaler 

samt anpassning av lokaler till nya hyresgäster. 
 
Antalet anställda har ökat något, främst inom städ-
organisationen, då man fått fler städuppdrag. 
 
Glädjande nog har sjukfrånvaron minskat och är nu 
5,2 procent (5,8 %) av den ordinarie arbetstiden, 
vilket är 14,7 dagar per årsanställd mot 15,9 dagar 
föregående år. 
 
 
 
Ekonomi 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt och 
före jämförelsestörande poster blir 8,3 mkr jämfört 
med 7,7 mkr föregående år. De poster, av 
engångskaraktär, som kommer att belasta resultatet 
för 2007 är ett ökat pensionsåtagande för f.d. VD 
samt utrangering på grund av rivning av större delen 
av f.d. Konsumfastigheten i kvarteret Riksdags-
mannen samt två mindre fastigheter. Efter dessa 
justeringar, skatt och bokslutsdispositioner blir årets 
resultat 4,2 mkr (3,4 mkr). 
 
Intäkterna har ökat med 1,6 mkr, främst beroende 
på hyreshöjningar och ökade intäkter från 
städorganisationen. 
 
Finansiella kostnader har ökat med 2,4 mkr till 18,2 
mkr jämfört med 2006. Det beror dels på att  
låneskulden har ökat, dels på att rörliga räntor har 
ökat med 1 procentenhet under 2007. Reporäntan 
var vid årsskiftet 4 procent. Låneskulden uppgår till 
501 mkr varav 33 mkr är byggkreditiv till 
nybyggnationen i kvarteret Riksdagsmannen. 47 

Belopp i tkr 2007 2006 2005
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000
Reservfond 7 195 7 195 7 195
Fritt eget kapital 42 566 38 427 35 063



AllboHus Fastighets AB 
 

 
 
procent av lånen hade rörlig ränta vid årsskiftet. 
Kommunal borgen finns för hela låneskulden. 
 
Räntebidragen har halverats till 0,8 mkr. Det beror 
på att räntebidragen håller på att trappas av för att 
så småningom helt upphöra. 
 
Jämfört med 2006 har uppvärmning och elkostnad 
minskat med 0,5 mkr, däremot har kostnaden för 
vatten och sopor ökat något. Personalkostnaderna 
har ökat med 3,3 mkr främst beroende på en 
engångsutbetalning för pensionsåtagande samt 
löneökningar. 
 
Framtid 
Den stora satsningen på byggnation av lägenheter 
och lokaler i kvarteret Riksdagsmannen pågår. En 
broschyr har tagits fram som visar lägenhets-
storlekar, blivande hyreskostnader, var lägen-
heterna är lokaliserad i fastigheten m.m. Dessa 
uppgifter går också att hitta på byggets hemsida, 
www.riksdagsmannen.se 
 
Ombyggnad av det första av de fyra Eklövshusen är 
ute på anbudsräkning. Huset blir helt ombyggt med 
hiss, nya stammar för vatten- och avlopp, byte av 
elledningar, ombyggda kök och badrum, tvättstugor 
flyttas upp i våningsplan, byte av fönster, 
tilläggsisolering, putsad fasad och sadeltak. Hyres-
gästerna är redan utflyttade till andra lägenheter 
under byggperioden. De beräknas kunna flytta 
tillbaka under hösten 2008. 
 

 

Önskemål finns om att nya lägenheter byggs i bl a 
Hjortsberga, Vislanda och Moheda. Med de höga 
byggkostnader som råder för tillfället, beror en 
eventuell byggstart på, om det finns hyresgäster 
som är villiga att betala den hyra som krävs, för att 
projektet skall vara ekonomiskt försvarbart. 
 
En stor, framtida underhållssatsning med byte av 
vatten- och avloppsstammar, renovering av badrum 
mm, kommer att krävas för de fastigheter som 
byggdes under 50- och 60-talet. Det kommer att blir 
en stor påfrestning för bolagets ekonomi. 
 
Nyckeltal 
 

 2007 2006 2005
Soliditet % 13,1 13,5 12,5
Avkastning på totalt 
kapital % 

3,5 
 

4,0 4,4

Låneränta fastig-
hetslån, brutto % 

3,6 3,2 3,3

Låneränta fastighets- 
lån netto % 

3,4 2,8 2,9

Underhåll kr/kvm 135 165 154
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gästis i Moheda. 
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Alvesta Energi 
Ordförande:  Johnny Lundberg 
VD Bo Lindberg 
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Ansvar och uppgifter 
Alvesta Energi har till uppgift att bedriva verksamhet 
inom områden energi och kommunikation. Alvesta 
Energi ska verka för, bidra till och utveckla en bättre 
tillvaro för Alvesta kommuns invånare och företag. 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grun-
der. 
 
Alvesta Energi består av moderbolaget Alvesta 
Energi AB, dess dotterbolag Alvesta Elnät AB. 
Alvesta Elnät AB äger i sin tur hälften av bolaget 
Bredband i Värend AB (BIVA). 
 
Alvesta Energikoncernen ägs till 100 procent av det 
kommunala bolaget Alvesta Kommunföretag AB. 
 
Faktaruta, Alvesta Energi AB 
 

Belopp i tkr 2007 2006 2005
Nettoomsättning 117 940 117 873 
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

3 778 3 844 1 820

Årets resultat 3 628 3 754*) 61
Balansomslutning 264 169 253 569 232 212
Nettoinvestering 24 690 14 773 4 540
Antal anställda 0 0 0
*) byte av redovisningsprincip; från avskrivningar utöver 
plan till restvärdesmetoden 
 
Faktaruta, Alvesta Elnät AB 
 

Belopp i tkr 2007 2006 2005
Nettoomsättning 33 272 33 002 31 422
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

129 937 565

Årets resultat 89 918* 9
Balansomslutning 90 111 91 288 85 658
Nettoinvestering 6 315 5 725 5 135
Antal anställda 21 20 20
*) byte av redovisningsprincip; från avskrivningar utöver 
plan till restvärdesmetoden 
 
 
 

 
Sammanfattning av året 2007 
• Nöjda kunder 
• Effektivare stödsystem och bättre kundservice 
• Fjärrvärme - 132 nya kunder  
• Forskning i Alvesta 
• Ett stort steg för ännu säkrare elleveranser 
• Nya elhandelskunder 
• Toppnotering för vattenkraften i Ohs 
 
Nöjda kunder 
Under oktober-november genomförde Synovate en 
mätning av kundattityder på uppdrag av Alvesta 
Energi. 
 
Alvesta Energis fjärrvärmekunder har en mycket 
hög kundnöjdhet, 94 procent. Detta är hela 11 pro-
centenheter högre än branschsnittet. 
 
Elhandelskunderna uppvisar en kundnöjdhet på 76 
procent, vilket är 14 procentenheter över bransch-
snittet. 
 
För elnätkunderna är kundnöjdheten 78 procent, 16 
procentenheter över branschsnittet. 
 
Stödsystem och kundservice 
För att möta dagens/ morgondagens krav som el- 
och fjärrvärmeleverantör har vi handlat upp ett nät-
informationssystem och igångkörning pågår för fullt.  
 
Stödsystemet kommer kraftigt att förenkla den tek-
niska administration av el- och fjärrvärmenätet sam-
tidigt som det hjälper oss höja servicegraden ytterli-
gare gentemot våra kunder. Nätinformationssyste-
met kommer att påverka vårt dagliga arbete på ett 
genomgripande sätt. 
 
Fjärrvärmen - 132 nya kunder 
Under 2007 har utbyggnaden fortsatt i en takt som 
är något högre än under de senaste åren. Av de 
132 nya kunderna återfinns cirka 30 procent av 
kunder inom etablerade områden medan resterande 
är tillhör nyutbyggnad av fjärrvärmenäten. De 132 
kunderna återfinns i såväl Alvesta, Vislanda som 
Moheda. 
 
Värmeproduktionen vid de tre huvudanläggningar 
har varit effektiv. Mer än 98 procent av fjärrvärmen 
har producerats med förnyelsebara bränslen och 
användningen av olja har kunnat minimeras. För 
Alvesta värmeverk som ingår i systemet med ut-
släppshandel innebär det att endast 28 procent av 
de tilldelade utsläppsrätterna för året behövdes 
nyttjas. 
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För att säkerställa driften vid bland annat extraordi-
nära händelser pågår dessutom en översyn av 
resurser, arbetssätt och möjligheter till samverkan. 
 
Utredningen om regional kraftvärmeproduktion 
genom att bygga en fjärrvärmekulvert mellan Växjö 
och Alvesta fortgår. Syftet är att undersöka förut-
sättningarna att kunna använda delar av värmebe-
hovet i Alvesta för regional elproduktion. Förutom de 
övergripande klimat- och affärsmässiga fördelarna 
säkerställs även framtida produktionskapacitet för 
fortsatt utbyggnad.  
 
 
Ett stort steg för ännu säkrare elleveranser 
Investeringarna i elnätet har fortsatt för att ytterli-
gare öka driftsäkerheten. Under året har en upp-
handling genomförts av en omfattande ombyggnad 
av mottagningsstation M1. Arbetet kommer att 
genomföras under 2008 och är den största enskilda 
aktiviteten i den fleråriga handlingsplan vi följer för 
att säkerställa myndighetskraven på framtida leve-
ranssäkerhet. Dessutom fortgår arbetet med att 
ersätta luftlinjer med kablar och förändringar av 
nätstrukturen. Redan vid stormen Per i början av 
2007 kunde konstateras att åtgärderna har förbättrat 
driftsäkerheten i dessa områden. 
 
Arbetet med att övergå till fjärravlästa mätare går 
bättre än planerat och målsättningen är att redan 
under 2008 vara klara med mätarutbytet – nästan 
ett år före myndigheternas krav. Driftsäkerheten för 
systemet har varit mycket god. 
 
Forskning i Alvesta 
Alvesta Energi medverkar aktivt i ett forsknings-
projekt tillsammans med Elforsk, Linköpings Univer-
sitet samt Malmö högskola. Projektet behandlar 
elanvändning i vardagen och t ex hur fjärravläsning 
av förbrukningen inverkar och delar av fältstudierna 
bedrivs i Alvesta. 
 
Nya elhandelskunder 
Vi följer vår offensiva tillväxtstrategi för verksam-
hetsområdet elhandel och det ger resultat. Konkur-
rensen är fortsatt hård på marknaden och under 
året har vi sett nya aktörer etablera sig på den 
svenska marknaden. 
 
Vi har tagit marknadsandelar under årets samtliga 
tolv månader och en mycket stor del av de nya 
kunderna är utanför vår traditionella hemmamark-
nad. Vi har gjort detta med bibehållen försäljnings-
marginal. 
 

Toppnotering för vattenkraften i Ohs 
I Ohs vattenkraftstation producerades cirka 3,8 
GWh el under året. Det är en av de högsta noter-
ingar de senaste 70 åren, bara 0,1 GWh lägre än 
rekordåret 1988.  
 
Ekonomi 
Moderbolaget Alvesta Energi AB redovisar ett 
resultat på 3,6 Mkr. Det är i det närmaste identiskt 
med förra årets rekordresultat. Bolaget når dock inte 
budgetmålet på 4,8 Mkr. Anledningen till avvikelsen 
är omskrivning av lån med högre finansiella 
kostnader än beräknat. 
 
Dotterbolaget Alvesta Elnät AB levererar ett positivt 
resultat på ca 0,1 Mkr vilket är lägre än budgetmålet 
på 0,6 Mkr. 2007 års resultat har påverkats negativt 
av händelse av engångskaraktär. Efter stormen Per 
betalades 250 tkr ut i avbrottsersättning till kunder. 
Genom bolagets internkontroll konstaterades att en 
mindre antal kunder felaktigt fakturerats under 2006. 
Det samlade beloppet som uppgick till 536 tkr, vilket 
till fullo återbetaldes under 2007. 
 
Även intressebolaget BIVA redovisar ett positivt 
resultat på 0,9 Mkr vilket är klart bättre än uppsatta 
mål. 
 
 
Framtid 
Eldistributionen kommer att fram till 2011 helt att 
präglas av arbetet med att anpassa nätet till de nya 
hårdare funktionskraven som då träder ikraft. När-
mast kommer ombyggnaden av mottagningsstatio-
nen M1 att färdigställas. 
 
Under 2008 har utbyggnaden av fjärrvärme i 
Påvelsgård påbörjats. Påvelsgård är det största av 
de få områden i Alvesta som ännu inte har fjärr-
värme. Utbyggnaden planeras pågå under tre till 
fem år. 
  
Att ta det nya nätinformationssystemet i praktiskt 
bruk och att med dess hjälp utveckla och förenkla 
vårt arbete kommer att vara som mest intensivt 
under 2008. Det är dock en kontinuerlig process 
som kommer att fortgå. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande:  Sven Bladgren 
VD Åke Gustavsson t o m september, Mats Karlsson fr o m oktober 
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Ansvar och uppgifter 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt kommunalt 
bolag, vars huvudsakliga uppgift är att: 
• Insamla och transportera avfall från kommu-

nens hushåll och industrier. 
• Driva fyra bemannade återvinningscentraler i 

kommunen, där hushållen avgiftsfritt kan lämna 
sorterat grovavfall. 

• Ansvara för slutlig täckning av den stängda 
Aringsåsdeponin. 

• Säkerställa extern behandlingkapacitet för 
insamlat material. 
 

Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstadgade 
ansvar för hushållsavfall svarar för cirka 80 procent 
av bolagets omsättning. Alvesta Renhållnings AB 
ingår i en koncern med Alvesta Kommunföretag AB 
som moderbolag. Moderbolaget ägs i sin helhet av 
Alvesta kommun 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2007 2006 2005
Nettoomsättning 22 428 21 460 20 305
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

1377 706  5

Årets resultat 1 024 350 2
Balansomslut- 
ning 22 625 21 960 19 695

Nettoinvestering 
Aktiekapital 

248
500

305 
500 

1 003
500

Antal anställda 16 15  16
 
Sammanfattning av året 2007 
Hushållsavfallet har ökat med 40 ton till totalt 5 416 
ton, varav 5 260 ton (97 %) förbränns och 157 ton 
(3 %) deponeras. Förbränningsavtal med Ljungby 
Energi AB och Halmstad Energi och Miljö AB gäller 
till och med 2009.  
 
Uthyrning och transport av containers för avfall har 
legat på en jämn och hög nivå främst beroende på 
flera större byggprojekt i kommunen. 
 
Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinnings-
centralerna har ökat varvid avfallsmängderna ökat 
med 8 procent såväl för återvinningsmaterial som 
material för energiutvinning genom förbränning.  
 
Arbetet med sluttäckningen av Aringsåsdeponin är i 
det närmaste färdigställt avseende täckning av 
deponiytan. Arbetet med en ändrad lakvattenhanter-
ing kommer att påbörjas under 2008. Ett nytt kon-
trollprogram har upprättats och godkänts av till-
synsmyndigheten. 

 
Insamlat avloppsslam från enskilda avloppsanlägg-
ningar samt från fettavskiljare har fullt ut levererats 
till Växjö kommun för behandling genom rötning till 
biogas. 
 
Ekonomi 
Renhållningsbolaget redovisar för år 2007 ett plus 
på 1 024 tkr efter bokslutsdispositioner och skatt. 
Omsättningen har ökat med 4,5 procent under året. 
 
Framtid 
Den slutliga täckningen av den nerlagda Aringsås-
deponin börjar gå mot sitt slut. Efter 2007 återstår 
att ta hand om lakvattenhanteringen i en lokal lös-
ning i nära anslutning till deponiområdet i enlighet 
med inlämnat kontrollprogram och förslag på lokalt 
omhändertagande. 
 
Under 2008 kommer bolaget också att påbörja en 
upphandling av förbränningskapacitet för hushålls-
avfall med leverans efter 2009 då nuvarande avtal 
löper ut. Möjligheten att göra gemensam upphand-
ling med fler kommuner kommer att undersökas i 
samband med upphandlingen. 
Även ett antal andra avtal kring behandling, trans-
port och upplastning kommer att ses över och even-
tuellt upphandlas under 2008. 
 
Möjligheten till samarbete och samverkan med 
andra kommuner skall i möjligaste mån främjas för 
bolagets och därmed invånarnas bästa. 
 
Nyckeltal, ton 
 

 2007 2006 2005
Hushållsavfall till 
deponering 157 229 278

Hushållsavfall till 
energiutvinning 5 260 5 146 4 939

Farligt avfall 91 93 85
Glasförpackningar 278 270 360
Metallförpackningar 45 50 32
 

 
Ny sopbil levererad i december. 



 
Alvesta Utveckling AB 
Ordförande:  Lars-Olof Pettersson 
VD Tomas Hedevik 
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Ansvar och uppgifter 
• Alvesta Utveckling AB skall äga och förvalta 

lokaler, industrifastigheter och mark. 
• Företagets fastighetsbestånd bestod 2007 av 

fyra fastigheter på det s.k. KLS-området; 
Hyveln 1 och 3, Lillsjön 3, Tåget 2. 

• Målet när det gäller KLS-området är att hyra ut 
de byggnader som är i godtagbart skick och att 
på sikt riva övriga byggnader för att kunna 
förädla fastigheterna för uthyrning eller 
försäljning.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Hos kommunen är den finansiella anläggnings- 
tillgången (aktiekapitalet) definierat till 10 mkr. 
 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2007 2006
Nettoomsättning 973 1025
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

379 -363

Årets resultat 374 -363
Balansomslutning 11 149 10 820
Nettoinvestering 0 5 984
Antal anställda 0 0
Antal årsarbetare 0 0
 
 
Sammanfattning av året 2007 
Året har präglats av planeringsarbete med syftet att 
starta det omfattande rivningsarbete som skall ske 
på KLS-området. När det gäller Lillsjön 3 har del av 
tidigare bokfört byggnadsvärde omklassificerats till 
markvärde då tidigare fördelning visat sig vara 
missvisande. När Alvesta kommun köpte bolaget 
2006-03-01 var man medveten om att stora delar av 
byggnaderna på Lillsjön 3 behövde rivas, så det 
man betalade för var marken. För att få en korrekt 
grund för omklassificeringen så har en oberoende 
part gjort en marknadsvärdering av marken. 

 
Under året har också diskussionerna med Alvesta 
kommun om förvärv av ett antal fastigheter i 
Vislanda slutförts och Alvesta Utveckling AB har per 
2008-01-01 förvärvat fastigheterna Brånan 1:18, 
Brånan 1:43, Brånan 1:11 samt Kvarnabacken 4:1 i 
Vislanda. Köpeskillingen för fastigheterna var 11,7 
mkr. Samtliga lokaler i fastigheterna är uthyrda. 
 
Uthyrt 
Av de lokalytor som Alvesta Utveckling förfogat över 
var 22 procent uthyrda. Större del av övrig lokalyta 
är inte i ett uthyrningsbart skick. 
 
 
Ekonomi 
Alvesta Utveckling AB redovisar för bokföringsåret 
en vinst på 374 tkr. En vinst som dels har sin grund i 
de omföringar av bokförda värden som gjorts, dels 
pga minskade kostnader totalt sett.  
 
 
Framtid 
Under våren 2008 kommer en rivningsplan för KLS-
området att tas fram. Denna skall ligga till grund för 
upphandling av rivningsentreprenaden. Enligt de 
planer som finns bör rivningsarbetet starta under 
hösten 2008. 
 
Arbetet med att utveckla företagets uthyrningsbara 
lokaler kommer under 2008 att fortsätta med det 
uttalade målet att samtliga tillgängliga lokaler skall 
vara uthyrda. Under året skall arbetet med att 
utveckla det framtida KLS-området intensifieras. 
 
 
Nyckeltal 
 

 2007 2006 
Soliditet % 96 95 
Avkastning på totalt 
kapital % 

3,7 0 

 

Belopp i tkr 2007 2006 
Aktiekapital 100 100 
Reservfond 4 727 10 
Fritt eget kapital 5 876 10 213 



 
Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande:  Berith Swalander 

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 genomför informa-
tion och utbildning i brandskydd, utför tillsyn enligt 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2007 2006 2005
Nettoomsättning 54 821 51 072 53 368
Årets resultat 983 2 397 858
Balansomslutning 33 858 27 237 30 018
Investering 3 092 1 708 651
Antal anställda, 
tillsvidare 58 55 55

Antal anställda, 
deltid  156 155 161

Antal räddnings- 
värnsmän 29 29 29

 
 
Sammanfattning av året 2007 
Väsentliga händelser 
Den externa kursverksamheten hålls fortsatt på en 
hög nivå. Bamses brandskola fortsätter att erbjudas 
alla förskoleklasser i kommunerna. Under året har 
förbundets instruktörer träffat över 6 000 personer 
vid olika kurser och informationstillfällen!  
 

 
 
 

• På länets mest trafikerade väg, Riksväg 25 
mellan Alvesta och Växjö, behöver säkerhets-
höjande åtgärder vidtas. 

 

• Glädjande har antalet onödiga automatiska 
brandlarm minskat trots att antalet anslutna an-
läggningar ökat.  

 
 

• Vikten av en rimlig reinvesteringstakt i fordon har 
uppmärksammats genom en utredning. Under-
laget har presenterats för medlemskommunerna 
vid genomförda samråd. 

• Växjö Sotningsdistrikt AB har efter upphandling 
anlitats som ny entreprenör för rengöring (sot-
ning) och brandskyddskontroller i Alvesta 
kommun. 

• ”Brandskydd i byggprocessen” - ett gemensamt 
projekt mellan byggnadsnämnderna i Alvesta 
och Växjö och Värends Räddningstjänst har 
slutförts 

• Tillsyner på objekt med krav på skriftlig redo-
görelse samt tillstånd brandfarlig vara har ge-
nomförts 

• Samarbetet med Teknikums samhällsprogram, 
Räddning, Skydd och Säkerhet fortsätter. Enga-
gemanget är stort såväl från elever som från för-
bundets personal. 

 

 

 

Typ/år 2007 2006 2005
Brand i byggnad 138 124 127
Brand, ej i byggnad 141 141 181
Trafikolycka 177 149 147
Förmodad brand 36 72 55
Utsläpp av farligt 
ämne 25 24 18

Drunkningstillbud 5 2 6
Nödställt djur 4 7 3
Stormskada 3 1 9
Hjälp till ambulans 10 2 10
Hiss, ej nödläge 12 7 6
Översvämning o 
vattenskador 11 9 18

Annan olycka 17 7 18
Nödställd person 16 12 10
Övriga uppdrag 35 33 23
Automatlarm, ej 
brand-/gas 445 510 478

Totalt 1 075 1 100 1 109
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Brandskyddskontroller, Växjö och Alvesta sot-
ningsdistrikt 

 
 
Behandlade ärenden och genomförda kurser 

6 089 personer har genomgått utbildning/information 
 
 
Den interna organisationen 
• Förbundet har under 2007 avslutat ett av EU-

delfinansierat mål 3-projekt med goda resultat. 
Förbundet avser att arbeta vidare med upp-
lägget även år 2008. 

• Arbetet med att ta fram nytt handlingsprogram 
har i princip slutförts under hösten. Beslut fat-
tas av direktionen mars 2008. 

• En ny släckbil med modernast tänkbara 
losstagningsutrustning har tagits i drift under 
året. 

• Tillbyggnad och upprustning av brandstationen 
i Rottne har i samverkan med VidingeHem ge-
nomförts under året. Stationen har nu bra per-
sonal- och hygienutrymmen. 

• En upprustning av slangtvättsanläggningen i 
Växjö har påbörjats. 

• Fyra studenter från utbildningen Skydd mot 
olyckor har genomfört LIA-perioder inom för-
bundet 

• Övningsverksamheten har under året inriktats 
på fortsatta arbete med gemensamma rutiner 
vid rökdykning samt uppstart av losstagnings-
projekt i samverkan med ambulansverksam-
heten 

• Rekryteringsläget för deltidsbrandmän är an-
strängt på flera orter i förbundet. En satsning 
planeras under våren 2008. 

 
 
Ekonomi 
• Resultatet för året är +983 tkr, vilket är cirka 600 

tkr bättre än budget. Anledningen är framför allt 
förbättrade finansiella intäkter på grund av sena-
relagda reinvesteringar. 

• Förbundet har genomfört engångsavskrivningar 
på maskiner och inventarier som varit upptagna 
till för högt värde i anläggningsregistret. Åtgär-
den föregicks av en särskild genomgång av för-
bundets sakkunnige revisor. 

• Alla medarbetare har på ett mycket positivt och 
aktivt sätt bidragit till att kursverksamheten har 
kunnat hållas på en hög nivå med bra kvalitet. 

 
 
 
 
Framtid 
Förbundets verksamhet behöver utvecklas vidare. 
Viktiga frågor att hantera är: 

• Återanskaffning av fordon och materiel. En 
utredning är genomförd på uppdrag av 
direktionen vilken visar på behov av åtgärder. 

• Utveckling av förmågan och kompetens 

• Nyheter som förstahandsperson, framskjuten 
enhet och andra nya metoder  

• Beslut om införande av RAKEL 

• I väntan på ambulans-verksamhet kommer för-
hoppningsvis igång 

• Strategi för beredskapsnivå 

• 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 410 986

 2007 2006
Tillsyner LSO och LBE 169 228
Tillsyn, skriftliga redogörelser 48 32
Remisser 62 78
Allmänna yttranden 26 25
Byggsamråd 33 34
Biträde vid byggtillsyn 21 16
Tillståndsärenden, brandf. vara 78 63
Remisser, detaljplaner 29 27
Sotningsmedgivanden 33 53

Antal utbildade personer  
Brandskyddsutbildning 4091 4330
Brandutb, Hem & fritid 301 876
Heta arbeten 363 383
Förare av farligt gods 253 357
Brandinformation 250 217
Bamses brandskola 831  794 
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(mkr) Budget   Bokslut  Avvikelse Bokslut Bokslut
  2007   2007  2007 2006 2005
    
Kommunstyrelse    
        Intäkter 63,4  73,0 9,6 72,3 76,6
        Kostnader 161,7  171,3 -9,6 165,7 161,7

        Nettokostnader  98,3   98,3  0,0 93,4 85,1
    

    varav kommunledn. kont    
        Intäkter 10,0  11,8 1,8 15,3 22,0
        Kostnader 72,7  74,1 -1,4 71,9 72,4

        Nettokostnader  62,7   62,3  0,4 56,6 50,4
    

    varav teknisk förv    
        Intäkter 53,4  61,2 7,8 57,0 54,6
        Kostnader 89,0  97,2 -8,2 93,8 89,3

        Nettokostnader  35,6   36,0  -0,4 36,8 34,7
    

Barn- o ungdomsnämnd    
        Intäkter 55,6  71,0 15,4 72,3 74,9
        Kostnader 428,5  447,3 -18,8 433,1 423,6

        Nettokostnader  372,9   376,3  -3,4 360,8 348,7
    

Socialnämnd    
        Intäkter 69,7  97,0 27,3 83,0 73,0
        Kostnader 345,2  369,6 -24,4 352,9 335,6
        Nettokostnader  275,5   272,6  2,9 269,9 262,6
    

Kulturnämnd    
        Intäkter 1,1  1,1 0,0 1,0 1,0
        Kostnader 10,9  10,9 0,0 10,6 10,8

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

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

SUMMA NÄMNDER    
        Intäkter 192,2  245,5 53,3 230,8 228,2
        Kostnader 954,6  1 008,2 -53,6 971,8 939,7

        Nettokostnader  762,4   762,7  -0,3 741,0 711,5
    

Finansiering    
        Intäkter 875,9  895,1 19,2 861,2 820,3
        Kostnader 107,8  110,7 -2,9 105,8 90,9

        Nettokostnader  -768,1   -784,4  16,3 -755,4 -729,4
    

TOTALT    
        Intäkter 1 068,1  1 140,6 72,5 1 092,0 1 048,5
        Kostnader 1 062,4  1 118,9 -56,5 1 077,6 1 030,6

        Nettokostnader  5,7   21,7  16,0 14,4 17,9
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(mkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut
2007 2007 2007 2006 2005

Kommunstyrelse
        Inkomster 1,5 5,6 4,1 8,9 3,2
        Utgifter 22,6 15,1 7,5 14,3 15,3

        Netto 21,1 9,5 11,6 5,4 12,1

    varav kommunledn. kont

        Inkomster 1,5 4,6 3,1 8,6 1,6
        Utgifter 6,4 3,7 2,7 3,6 3,7
        Netto 4,9 -0,9 5,8 -5,0 2,1

    varav Teknisk förv

        Inkomster 0,0 1,0 1,0 0,3 1,8
        Utgifter 16,2 11,4 4,8 10,7 11,6
        Netto 16,2 10,4 5,8 10,4 9,8

Barn- o ungdomsnämnd
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
        Utgifter 3,6 2,4 1,2 4,1 5,2
        Netto 3,6 2,4 1,2 3,9 4,7

Socialnämnd
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Utgifter 3,0 1,7 1,3 2,1 1,8
        Netto 3,0 1,7 1,3 2,1 1,8

Kulturnämnd
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Utgifter 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2
        Netto 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2

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

SUMMA VERKSAMHET
        Inkomster 1,5 5,6 4,1 9,1 3,9
        Utgifter 29,5 19,4 10,1 20,8 22,6
        Netto 28,0 13,8 14,2 11,7 18,7

Finansiering
        Inkomster 0,0 0,1 0,1 1,5 1,7
        Utgifter 58,4 56,1 2,3 38,3 37,7
        Netto 58,4 56,0 2,4 36,8 38,7

TOTALT
        Inkomster 1,5 5,7 4,2 10,6 5,6
        Utgifter 87,9 75,5 12,4 59,1 60,3
        Netto 86,4 69,8 16,6 48,5 54,7

Varav investeringsbidrag 1,1
Varav försäljning 4,6
Varav övriga inkomster (fakturerat) 0
Total 5,7  
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Anslutningsavgifter 
All anslutningsavgift för vatten och avlopp intäkts-
förs direkt mot resultaträkningen. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaff-
ningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningskostnad 
minus eventuella investeringsinkomster. 
 
Investeringar som aktiveras som anläggnings-
tillgång har ett anskaffningsvärde på 20 tkr eller mer 
och med en livslängd på minst 3 år. 
 
Exploateringsfastigheter redovisas som en anlägg-
ningstillgång. 
 
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 
 
 
Byte av redovisningsprincip 
VA-verksamhetens resultat har från år 2007 bokats 
upp som en skuld på balansräkningen. 
 
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 dessa redovisas ej. 
 

Lånekostnader  
Lånekostnaderna för 2007 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 2007. 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 Sveriges kommuner och 
landstings decemberprognos på slutavräkning av 
2007 års kommunalskatt (enligt cirkulär 07:84). 
 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta Kommun omfattar de bolag som 
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen 
för 2007 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 redovisnings-
lag. 
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Not 

Koncern
2007 

 
2006 

Kommun 
2007 

 
2006 

Verksamhetens intäkter 1 418,2 412,9 270,7 259,4 
   Jämförelsestörande post* -- - -- - 
Verksamhetens kostnader 2 -1 087,6 -1 052,2 -1 005,7 -960,4 
   Jämförelsestörande post* -- -- - 
Avskrivningar 8 -52,5 -61,6 -25,7 -36,9 
   Jämförelsestörande post* -- -- (-10,0) 
Verksamhetens nettokostnad -721,9 -700,9 760,7 -737,9 
   Jämförelsestörande post* -- (10,0) 
Skatteintäkter 3 613,5 587,9 613,5 587,9 
Generella statsbidrag och utjämning 4 163,7 158,3 163,7 158,3 
Finansiella intäkter 5 14,9 10,6 20,2 14,1 
Finansiella kostnader 6 -37,6 -27,3 -15,0 -8,0 
Årets resultat 7 32,6 28,6 21,7 14,4 
Avgår realisationsvinster -5,3 -9,5 
Omstruktureringskostnad, synnerliga 
skäl -- -- 

Årets resultat enligt balanskravet 16,4 4,9 
*) 2006 nedskrivning Högåsen 
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 Not Koncern Kommun  
 Mkr 2007 2006 2007 2006 
 Löpande verksamhet   
 Årets resultat 7 32,6 28,6 21,7 14,4 
 Avskrivning 52,5 61,6 25,7 36,9 
 Reavinst -- -3,8 -- -3,8 
 Reaförlust -- -- -- 0,0 
 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 -0,2 -1,3 0,1 0,0 
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 11 -2,0 -2,5 0,4 -3,6 
 Ökning/minskning av kortfr. skulder 17 -26,0 14,5 -1,9 15,8 
 Ökning/minskning av pensionsskuld 13 0,6 2,2 0,3 2,3 
 Ökning/minskning övr. avsättningar 15 -0,7 1,3 -- -- 
 I. Verksamhetsnetto 56,8 101,9 46,3 120,9 
   
 Investeringar 
 Inköp materiella tillgångar -137,9 -90,6 -75,5 -45,2 
 Investeringsbidrag materiella tillgångar -- -- 1,1 1,5 
 Försäljning materiella tillgångar -- -- 4,6 8,1 
 Inköp finansiella tillgångar -11,3 -113,5 -10,9 -114,7 
 Försäljning finansiella tillgångar -- -- 38,1 
 II. Investeringsnetto -149,2 204,1 80,7 -112,2 
 
 Finansiering 
Minskning långfristig fordran -- -- 3,2 -- 
 Långfristig upplåning 64,5 128,1 7,5 23,0 
 Amortering -- -- -- -- 
Minsk långfristig skuld -- -- -3,0 -- 
 III. Finansieringsnetto 64,5 128,8 7,7 23,0 
 Förändring likvida medel -27,9 26,9 -26,7 31,7 
Pga ändrad andel Värends Räddningstjänst 0,5   
 26,4   
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 Koncern Kommun 

 Mkr Not 2007 2006 2007 2006
 Tillgångar  
 Anläggningstillgångar  
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 8 1 245,1 1 157,5 409,0 361,9
 Maskiner och inventarier 8 55,0 57,2 31,1 34,1
 Finansiella anläggningstillgångar 9 188,5 177,2 292,7 285,0
   Därav pensionsplaceringar (176,8) (168,2) (176,8) (168,2)
 Summa anläggningstillgångar 1 488,6 1 391,9 732,8 681,0
 Omsättningstillgångar  

 Förråd m.m. 10 4,5 4,3 0,1 0,2
 Fordringar 11 116,9 114,9 78,5 78,9
 Kortfristiga placeringar -- -- -- --
 Kassa och bank 12 53,5 81,4 31,9 58,6
 Summa omsättningstillgångar 174,9 200,6 110,5 137,7
 Summa tillgångar 1663,5 1 592,5 843,3 818,7
      
 Eget kapital, avsättningar och skulder  
 Eget kapital 7 442,2 409,6 462,1 440,4
   Därav årets resultat (32,6) (28,6) (21,7) (14,4)
 Avsättningar för pensioner 13 9,6 9,0 5,5 5,2
 Andra avsättningar 15 12,2 12,9 -- --
 Långfristiga skulder 16 936,2 871,7 199,5 195,0
 Kortfristiga skulder 17 263,3 289,3 176,2 178,1
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 663,5 1 592,5 843,3 818,7
 

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2007 2006 2007 2006

- Pensionsskuld 13 338,6 288,9 338,6 288,9

- Skatteskuld för ” –” 13 82,1 70,1 82,1 70,1

- Borgensåtaganden: 14 720,4 693,0 720,0 692,6

    Därav kommunala företag 14 (716,2) (688,2) (716,2) (688,2)

    Därav del av bostadslån egna hem 14 (0,8) (1,3) (0,8) (1,3)

    Därav föreningar o organisationer 14 (3,3) (3,5) (2,9) (3,1)

- Operationell leasing   228,0 225,3 227,4 224,6

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

    Därav fordon  (0,6) (0,7) 0,0 (0,0)

    Därav hyror med förfallotid inom 1 år  (28,2) (25,8) (28,2) (25,8)

    Därav hyror med förfallotid 1-5 år  (72,7) (71,7) (72,7) (71,7)

    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år  (126,5) (127,1) (126,5) (127,1)

  Summa  1 369,1 1 277,3 1368,1 1 276,2
 

Soliditet Not 2007 2006 2007 2006

- inklusive pensionsskuld före 98  1,2 3,1 4,9 9,9

- exklusive pensionsskuld före 98  26,6 25,6 54,8 53,8
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 2007 2006 2007 2006 
   
Not 1. Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 91,9 86,1 91,9 86,1 
Hyror, arrenden 110,0 107,9 71,3 66,3 
Försäljningsintäkter 10,7 99,9 32,3 30,1 
Taxor, avgifter, ersättningar 185,6 94,5 67,6 63,5 
Reavinster 0,0 3,8 0,0 3,8 
Övriga intäkter 20,0 20,7 7,6 9,6 
Summa 418,2 412,9 270,7 259,4 
   
Not 2. Verksamhetens kostnader   
Hyror 12,0 5,2 99,4 90,4 
Lönekostnader inkl soc.avg 611,1 584,3 551,5 532,9 
Pensionskostnader 33,8 29,6 33,3 27,9 
Bidrag 59,4 56,8 61,8 59,2 
Entreprenad och köp av verksamhet 139,4 134,8 139,2 134,5 
Övriga kostnader 232,1 238,9 120,5 115,5 
Aktuell skatt 1,7 1,2 0,0 0,0 
Uppskjuten skatt -1,9 1,3 0,0 0,0 
Summa 1 087,6 1 052,1 1 005,7 960,4 
   
Not 3. Skatteintäkter   
Kommunalskatt prel 605,0 579,9 605,0 579,9 
Korr slutavräkning 2006 -2,1 0,0 -2,1  0,0 
Prognos slutavräkning 2007 10,6 0,0 10,6 0,0 
Korr slutavräkning 2005 0,0 3,9 0,0 3,9 
Prognos slutavräkning 2006 0,0 4,1 0,0 4,1 
Summa 613,5 587,9 613,5 587,9 
   
Not 4. Generella statsbidrag och utjämning   
Inkomstutjämningsbidrag 138,8 135,7 138,8 135,7 
Regleringsbidrag 17,1 17,1 0,0 
Regleringsavgift 0,0 -0,3 0,0 -0,3 
Införandebidrag 0,0 0,5 0,0 0,5 
Kostnadsutjämning 6,2 4,3 6,2 4,3 
LSS-utjämning, avgift -2,7 7,9 -2,7 0,0 
LSS-utjämning,  bidrag 4,3 4,3 7,9 
Sysselsättningsstöd 0,0 10,2 0,0 10,2 
Summa 163,7 158,3 163,7 158,3 
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 2007 2006 2007 2006 
Not 5. Finansiella intäkter   
Räntor utlämnade lån 0,0 0,0 6,1 3,8 
Ränta likvida medel 1,9 0,2 1,8 1,2 
Dröjsmålsränta 0 0,0 0,0 0,0 
Aktieutdelning 2,2 0,6 2,2 0,6 
Reavinster 5,4 5,7 5,3 5,7 
Ränta räntepapper 2,7 1,4 2,7 1,4 
Borgensavgifter 0,1 0 1,4 0,9 
Övriga finansiella intäkter 2,6 2,7 0,7 0,5 
Summa 14,9 10,6 20,2 14,1 
   
Not 6. Finansiella kostnader   
Räntekostnader för lån 31,1 25,2 7,5 6,1 
Aktieägartillskott 0,0 -- 4,3 -- 
Dröjsmålsräntor 0,1 0,1 0,1 0,0 
Avgifter till banker m m 0,2 0,3 0,3 0,3 
Reaförluster 2,4 0,9 2,4 0,9 
Orealiserad förlust räntepapper 0,0 0,5 -- 0,5 
Ränta på pensionsavsättningar 0,2 0,2 0,2 0,2 
Övriga finansiella kostnader 3,6 0,1 0,2 0,0 
Summa 37,6 27,3 15,0 8,0 
   
Not 7. Årets resultat   
Ingående eget kapital 409,6 378,7 440,4 367,1 
Omräkning 2005 (-3,5-21,5+28,6) -- 3,6 -- -- 
Omräkning 2006 (-2,6+1,3) -- -1,3 -- -- 
Koncernbildning Alvesta Kommunföretag AB -- -- -- 58,9 
Årets förändring 32,6 28,6 21,7 14,4 
Utgående eget kapital 442,2 409,6 462,1 440,4 
   
Not 8. Materiella anläggningstillgångar   
Mark, byggnader och tekn. anl   
Ack anskaffningsvärde   
Mark 81,6 80,7 12,1 11,7 
Justering värde 0,1 0,0 0,1 0,0 
Omklassificering 1,6 0,0 -0,4 0,0 
Verksamhetsfastigheter 1021,3 972,0 384,7 376,7 
Omklassificering 0,1 1,8 4,3 0,3 
Fastigheter för affärsverksamhet 148,5 145,4 148,4 142,3 
Omklassificering 0,2 0,0 0,2 0,0 
Gator, vägar och parker 95,7 92,2 95,7 92,3 
Omklassificering 0 0,0 0,0 0,0 
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 2007 2006 2007 2006 
Industrifastigheter 16,8 8,3 16,8 8,3 
Justering värde 0,0 6,0 0,0 6,0 
Övriga fastigheter och anläggningar 264,4 278,9 3,4 2,5 
Justering bokslut 2006 0,3 -6,1 -- -- 
Summa 1630,6 1579,2 665,3 640,1 

Ack avskrivningar   
Mark 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetsfastigheter -276,0 -246,2 -155,5 -144,5 
Justering värde 0,1 0,1  0,0 
Fastigheter för affärsverksamhet -93,2 -90,1 -93,2 -89,7 
Gator, vägar och parker -54,3 -51,7 -54,3 -51,8 
Industrifastigheter -2,7 -2,1 -2,7 -2,1 
Övriga fastigheter och anläggningar -75,1 -80,6 -0,4 -0,3 
Justering bokslut 2006 0,0 5,1 0,0 0,0 
Omklassificering 1,2 0,0 0,0 0,0 
Summa -500,0 -465,5 -306,1 -288,4 
Årets avskrivningar   
Mark 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetsfastigheter -24,5 -23,2 -10,9 -11,1 
Fastigheter för affärsverksamhet -3,6 -3,6 -3,6 -3,5 
Gator, vägar och parker -2,4 -2,6 -2,4 -2,6 
Industrifastigheter -0,7 -0,6 -0,7 -0,6 
Övriga fastigheter och anläggningar -8,1 -8,8 -0,1 0,0 
Summa -39,3 -38,8 -17,7 -17,8 
Nedskrivningar/Uppskrivningar   
Ingående nedskrivningar/Uppskrivningar   
Verksamhetsfastigheter -4,8 0,0 -10,0 0,0 

Övriga fgh och anläggningar 0,0 5,2   
Årets nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 -10,0 0,0 -10,0 
Summa -4,8 -4,8 -10,0 -10,0 
Årets investeringar   
Mark 3,2 3,7 3,1 1,3 
Verksamhetsfastigheter 31,9 22,1 4,4 9,7 
Investeringsinkomst -0,1 -1,5 -0,1 -1,5 
Fastigheter för affärsverksamhet 3,7 6,2 3,7 6,2 
Gator, vägar och parker 3,8 3,7 3,8 3,7 
Investeringsinkomst -1,0 -0,3 -1,0 -0,3 
Industrifastigheter 0,6 5,2 0,6 5,2 
Övriga fastigheter och anläggningar 33,4 17,9 0,0 0,9 
Summa 75,5 57,0 14,5 25,2 

 Utrangeringar   
Mark 0,0 0,0 0,0 0,0 
Verksamhetsfastigheter 0,0 -0,2 0,0 0,0 
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 2007 2006 2007 2006 
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 0,0 -0,8 0,0 0,0 
Summa 0,0 -1,0 0,0 0,0 
Försäljningar 0,0   
Mark -4,6 -0,8 -4,6 -0,8 
Verksamhetsfastigheter 0,0 -0,5 0,0 -0,5 
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 -2,8 0,0 -2,8 
Övriga fastigheter och anläggningar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa -4,6 -4,1 -4,6 -4,1 
Pågående investeringar   
Ingående 35,5 18,9 16,9 11,5 
Avslutade under året -20,0 -13,7 -4,6 -6,4 
Årets pågående investeringar 72,3 30,3 55,3 11,8 
Summa 87,7 35,5 67,6 16,9 
Delsumma 1245,1 1 157,5 409,0 361,9 
Maskiner och inventarier   
Ack anskaffningsvärde   
Maskiner 20,1 27,3 13,9 13,4 
Omklassificering 0,4 -0,5 0,4 -0,5 
Inventarier 178,1 149,7 129,7 125,1 
Justering bokf. värde 0,0 -1,6 0,0 -0,7 
Bilar och andra transportmedel 9,7 16,9 9,7 9,6 
Justering bokf.  värde 0,0 -0,1 0,0 -0,1 
Summa 208,3 191,7 153,7 146,8 
Ack avskrivningar   
Maskiner -23,7 -19,2 -10,9 -10,9 
Justering bokslut 2006 -- 2,0 -- -- 
Justering bokf. värde 0,0 0,5 0,0 0,5 
Inventarier -118,2 -108,3 -100,1 -92,8 
Justering bokf. värde 0,0 1,6 0,0 0,7 
Bilar och andra transportmedel -8,2 -14,4 -8,2 -7,7 
Justering bokf. värde 0,0 0,1 0,0 0,1 
Summa -150,1 -137,7 -119,2 -110,1 
Årets avskrivningar   
Maskiner -1,7 -2,8 -0,6 -0,6 
Inventarier -10,9 -11,2 -6,9 -7,9 
Bilar och andra transportmedel -0,5 -0,8 -0,5 -0,6 
Summa -13,1 -14,8 -8,0 -9,1 
Årets investeringar   
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 2007 2006 2007 2006 
Maskiner 0,2 2,0 0,2 1,0 
Inventarier 9,7 13,8 4,3 5,4 
Bilar och andra transportmedel 0,1 0,4 0,1 0,3 
Summa 10,0 16,2 4,6 6,7 
Utrangeringar   
Maskiner -0,1 0,0 0,0 0,0 
Inventarier 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bilar och andra transportmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa -0,1 0,0 0,0 0,0 
Försäljningar   
Maskiner 0,0 0,0 0,0 0,0 
Inventarier 0,0 -0,2 0,0 -0,2 
Bilar och andra transportmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa 0,0 -0,2 0,0 -0,2 
Delsumma 55,0 57,2 31,1 34,1 
Summa Anläggningstillgångar 1300,1 1 214,7 440,1 396,0 
   
Not 9. Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier   
-Alvesta Kommunföretag AB  0,0 0,0 0,1 0,1 
-Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,0 0,0 0,9 0,9 
-Växjö Flygplats AB 0,2 0,2 0,2 0,2 
-Övriga 1,0 1,0 0,1 0,1 
Andelar 11,3 10,6 6,6 6,5 
Delsumma 12,5 11,8 7,9 7,8 
Utlämnade lån 1,9 2,1 110,7 113,9 
Avgår kortfristig del 0,0 0,0 0,0 0,0 
Delsumma 1,9 2,1 110,7 113,9 
Placerade pensionsmedel 174,1 163,3 174,1 163,3 
Värdereglering räntepapper/aktier -- -- -- -- 
Summa 188,5 177,2 292,7 285,0 
   
Not 10. Förråd   
Förråd 4,5 4,3 0,1 0,2 
   
Not 11. Fordringar   
Debiterade avgifter 32,9 42,7 14,8 8,6 
Moms 9,8 8,7 9,8 8,7 
Upplupna intäkter  19,3 18,4 17,9 17,5 
Förutbetalda kostnader 44,3 34,8 32,6 24,5 
Upplupen ränta obligationer 1,0 1,3 1,0 1,3 
Upplupna skatteintäkter 12,6 4,1 12,6 4,1 
Övriga fordringar -3,0 4,9 -10,2 14,2 
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 2007 2006 2007 2006 
Summa 116,9 114,9 78,5 78,9 
   
Not 12. Kassa och Bank   
Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0 
Banker 53,5 81,4 31,9 58,6 
Summa 53,5 81,4 31,9 58,6 
   
Not 13. Avsättning för pensioner   
Avsättning   
Avsättning pensioner 6,9 6,3 2,8 2,4 
- Varav avgiftsbaserad ålderspension (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 
- Varav kompletterande ålderspension  (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 
- Varav särskild ålderspension (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 
- Varav efterlevandepension (0,2) (0,4) (0,2) (0,4) 
- Varav PA-KL pensioner (2,6) (2,0) (2,6) (2,0) 
Avsättning pensioner ÖK-SAP 1,6 1,7 1,6 1,7 
Avsättning löneskatt 1,1 1,0 1,1 1,0 
Upplupen individuell del 16,5 14,9 16,5 14,9 
Upplupen löneskatt 12,1 10,6 12,1 10,6 
Ansvarsförbindelser   
Pensionsskuld 338,6 288,9 338,6 288,9 
Skuld löneskatt 82,1 70,1 82,1 70,1 
Summa 458,9 393,5 454,8 389,6 
P-medlens användning   
Finansiella placeringar, bokfört värde -- -- 176,8 168,1 
Återlån -- -- 278,0 221,5 
Summa 458,9 393,5 454,8 389,6 
   
Not 14. Borgensåtagande   
Del av bostadslån 0,8 1,3 0,8 1,3 
AllboHus Fastighets AB  501,4 471,6 501,4 471,6 
Alvesta Renhållnings AB 2,6 2,6 2,6 2,6 
Alvesta Energi AB 130,0 135,0 130,0 135,0 
Alvesta Elnät AB 69,0 69,0 69,0 69,0 
BIVA Bredband i Värend AB 13,3 10,0 13,3 10,0 
Föreningar/organisationer 3,3 3,5 2,9 3,1 
Summa 720,4 693,0 720,0 692,6 
   
Not 15. Andra avsättningar   
Skatt obeskattade reserver 0,0 3,5 0,0 0,0 
Uppskjuten skatt 9,5 6,9 0,0 0,0 
Övriga avsättningar 2,7 2,5 0,0 0,0 
Summa 12,2 12,9 0,0 0,0 
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 Koncern Kommu
n 

 

 2007 2006 2007 2006 
   
Not 16. Långfristiga skulder   
Ingående låneskuld 871,7 743,6 195,0 172,0 
Ändring Ing.skuld pga ändr andel Värends Rdtj -- -0,2 -- -- 
Nyupplåning under året 67,4 130,0 7,5 20,0 
Årets amorteringar -2,9 -1,7 0,0 0,0 
Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lång skuld Alvesta Energi AB -- -- -3,0 3,0 
Summa 936,2 871,7 199,5 195,0 
   
Kreditgivare   
Kommuninvest -- -- 108,5 91,0 
Nordea -- -- 31,0 61,0 
Swedbank -- -- 40,0 40,0 
DEXIA -- -- 20,0 0,0 
Avgår kort del av skuld -- -- 0,0 0,0 
Summa -- -- 199,5 192,0 
   
Not 17. Kortfristiga skulder   
Moms 2,1 8,2 2,2 2,2 
Personalskatter 9,3 9,4 9,3 9,2 
Arbetsgivaravgifter 12,0 9,6 12,0 9,2 
Semesterlöneskuld månadsanställda 31,8 31,3 29,4 28,7 
Semesterlöneskuld timanställda 0,4 0,5 0,4 0,5 
Okompenserad övertid 3,6 4,1 3,6 4,1 
Ferielöneskuld 7,6 7,5 7,6 7,5 
Uppehållslöneskuld 0,9 0,8 0,9 0,8 
Leverantörsskuld 77,2 90,7 69,7 61,0 
Skatt 0,0 10,6 4,5 10,6 
Upplupna kostnader 25,7 24,6 11,1 11,0 
Förutbetalda intäkter 15,8 14,2 6,9 6,5 
Upplupen pensionskostnad 16,5 14,9 16,5 14,9 
Förutbetald skatteintäkt 0,0 2,5 0,0 2,5 
Kortfristig del av långfristig upplåning 0,0 0,3 0,0 0,0 
Övriga kortfristiga skulder 60,4 60,1 2,1 9,4 
Summa 263,3 289,3 176,2 178,1 
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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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Budgetavstämning - drift

Kommunledningskontor

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
allmän kommunadm 01 970 6 870 250 6 527 800 7 200 550 -673 -123
ekonomikontor 02 620 5 345 630 5 483 712 5 211 82 272 354
löne- o personalavdelning 03 145 5 575 160 5 781 148 5 765 -12 16 4
serviceverksamhet 04 4 040 10 130 3 145 9 550 3 668 9 935 523 -385 138
företagshälsovård o arbetsmarkn åtg 06/62 240 970 120 499 0 407 -120 92 -28
nämnd- o styrelseverksamhet 11 0 2 715 0 2 957 23 3 200 23 -243 -220
stöd till politiska partier 12 0 522 0 795 0 804 0 -9 -9
revision 13 0 764 0 774 0 774 0 0 0
övrig verksamhet 14 955 3 540 600 2 898 544 2 790 -56 108 52
fysisk/teknisk planering 21/31 6 120 8 190 2 950 8 167 3 900 8 665 950 -498 452
näringslivsbefrämjande åtgärder 22/71 255 1 330 0 1 701 13 1 765 13 -64 -51
turism- och kulturverksamhet 23/34 695 2 180 920 2 402 723 2 234 -197 168 -29
miljö- o hälsoskydd 27 560 840 595 970 580 911 -15 59 44
räddningstj Förbund 28 0 11 820 0 12 293 0 12 293 0 0 0
civilförsvar 29 565 920 525 1 240 577 1 154 52 86 138
färdtjänst 55 135 3 430 120 3 135 118 3 453 -2 -318 -320
buss-, bil- spårbunden trafik 72 0 6 805 0 7 530 0 7 559 0 -29 -29
summa 15 300 71 946 10 015 72 702 11 806 74 120 1 791 -1 418 373
nettokostnad 56 646 62 687 62 314 373

Teknisk förvaltning

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
teknisk administration 211 942 3 307 1 053 3 569 1 600 3 645 547 -76 471
servicefunktioner 212/213 19 967 20 430 18 033 18 771 20 757 22 097 2 724 -3 326 -602
gator o vägar (ej kod 242) 24 91 9 673 0 9 236 246 9 333 246 -97 149
enskilda vägar (ej kod 2425) 242 0 1 046 0 1 061 0 1 060 0 1 1
belysning 2425 0 4 028 0 4 051 177 4 188 177 -137 40
parkförvaltning 25 5 190 10 628 3 826 8 754 5 922 11 408 2 096 -2 654 -558
fritidsverksamhet 31 1 176 5 544 1 182 5 627 1 116 5 403 -66 224 158
idrotts- och fritidsanläggningar 32/23 3 250 12 215 2 860 11 303 3 222 11 904 362 -601 -239
vattenförsörjning 73 45 10 223 0 10 661 278 11 080 278 -419 -141
avloppshantering 74 519 16 707 0 15 865 474 17 057 474 -1 192 -718
avfallshantering 75 55 76 48 110 59 66 11 44 55
Va- avgift 76 25 785 0 26 413 0 27 389 4 976 -4 972
summa 57 020 93 877 53 415 89 008 61 240 97 245 7 825 -8 237 -412
nettokostnad 36 857 35 593 36 005 -412

Barn- och ungdomsnämnd

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd- o styrelseverksamhet 11 0 641 0 824 0 815 0 10 10
fritidsgårdar 33 868 4 883 338 4 203 580 4 467 242 -264 -22
musikskola 37 787 2 934 653 2 917 592 2 977 -61 -60 -120
gem verksamhet totalt 40 2 441 26 079 1 935 26 046 2 757 24 029 822 2 017 2 838
- varav barn med särskilt behov 4060/1 159 5751 20 3 925 263 3 858 243 67 309

förskoleverksamhet totalt 41 22 695 80 198 16 686 82 952 21 126 85 882 4 440 -2 930 1 510
- varav barn med särskilt behov 416 742 3453 0 3 739 980 4 961 980 -1 222 -242

skolbarnomsorg 42 441 11 106 0 10 318 540 10 876 540 -558 -18
grundskola totalt 43 10 156 164 305 4 195 160 479 9 195 165 815 5 000 -5 336 -336
- varav barn med särskilt behov 4362 1832 9095 398 8 878 2 141 9 839 1 743 -961 782
- varav flyktingundervisning 4334/1 1832 2411 1 590 1 716 1 748 1 652 158 64 222

- varav i annans verksamhet 4370 1108 5701 700 5 800 1 386 7 577 686 -1 777 -1 091
gymnasieskola totalt 44 17 921 95 426 19 367 95 731 18 233 100 547 -1 134 -4 816 -5 949
- varav i egen verksamhet 16 954 44 070 17 519 44 020 17 035 46 059 -484 -2 039 -2 523
- varav i annans verksamhet 447 966 51 356 0 51 711 1 197 54 488 1 197 -2 777 -1 580
särskola totalt 45 2 400 27 096 987 26 142 2 016 29 282 1 029 -3 140 -2 111
- varav i egen verksamhet 2 400 24 672 987 24 352 2 016 25 025 1 029 -673 356

- varav i annans verksamhet 457 0 2425 0 1 790 0 4 257 0 -2 467 -2 467
kommunal vuxenutbildning 46 9 801 15 522 7 629 14 892 11 399 17 877 3 770 -2 985 784
högskoleutbildning 47 4 826 4 955 3 840 3 981 4 524 4 703 684 -722 -38
summa 72 336 433 145 55 630 428 485 70 962 447 269 15 332 -18 784 -3 451
nettokostnad 360 809 372 855 376 306 -3 451



Socialnämnd

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd- o styrelseverksamhet 71/11 0 760 0 828 1 970 1 -142 -141
socialkontor, gemensam vht 71/50,261 342 6 211 347 6 883 418 6 427 71 456 527
äldreomsorg, totalt 77 32 931 205 626 29 460 211 272 35 265 211 821 5 805 -549 5 256
- varav löner 158 635 0 167 872 0 163 602 0 4 270 4 270
handikappomsorg, totalt 76 27 791 77 910 25 777 74 823 26 592 79 558 815 -4 735 -3 920
- varav löner 56 685 0 57 469 0 60 534 0 -3 065 -3 065
individ- o familjeomsorg 75 21 902 62 405 14 158 51 370 34 707 70 843 20 549 -19 473 1 076
- varav kostnad för hem för vård/boende (HVB) 25 668 16 196 0 22 900 0 -6 704 -6 704
- varav kostnad ekonomiskt bistånd, övriga 11 678 10 000 0 13 448 0 -3 448 -3 448
- varav kostnad ekonomiskt bistånd, flyktingar 5 178 5 000 0 5 832 0 -832 -832
summa 82 966 352 912 69 742 345 176 96 983 369 619 27 241 -24 443 2 798
nettokostnad 269 946 275 434 272 636 2 798

Kulturnämnd

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd- o styrelseverksamhet 11 0 154 0 160 180 0 -20 -20
kontor 311 0 1 292 0 1 266 1 1 256 1 10 11
kulturverks. (ej kod 346 o 341 Hjärtenh.) 34 23 357 15 256 32 406 17 -150 -132
bidrag flera 36 1 188 36 1 364 45 1 240 9 124 133
bibliotek 36 931 7 656 1 034 7 844 1 020 7 850 -14 -6 -20
summa 990 10 647 1 085 10 890 1 098 10 931 13 -41 -28
nettokostnad 9 657 9 805 9 833 -28

Miljönämnd

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd- o styrelseverksamhet 11 304 0 346 0 369 0 -23 -23
miljökontor 271 1 828 5 671 1 775 5 938 2 721 5 503 946 435 1 381
miljöåtgärder (ej kod 271) 27 417 543 602 709 670 853 68 -144 -76
bostadsförbättring 218 0 3 062 0 1 350 0 2 412 0 -1 062 -1 062
summa 2 245 9 580 2 377 8 343 3 391 9 137 1 014 -794 220
nettokostnad 7 335 5 966 5 746 220

Gemensam finansiering

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
ersättning Allbohus 221 54295 52085 55 140 52 660 56 042 51 991 902 669 1 571
kommunalskatt 811 587 945 608 300 613 524 5 224 0 5 224
kommunal ekonomisk utjämning 812 158 270 162 900 163 699 799 0 799
finansiella intäkter 821 12 955 7 300 18 188 10 888 0 10 888
borgensavgifter 822 855 700 1 411 711 0 711
finansiella kostnader 823+824 7 770 8 300 10 104 0 -1 804 -1 804
finansiella kostnader pensioner 160 200 190 0 10 10
KP-avgift 831 24 680 25 100 25 508 408 0 408
pensionskostnader 832 27 810 31 080 33 780 0 -2 700 -2 700
löneskatt 833 7 790 7 500 8 036 0 -536 -536
internränta 8425 19 025 16 500 16 800 300 0 300
finansförvaltning övrigt 851 1 240 9 942 8 146 4 6 576 4 1 570 1 574
stormskador 853 1 900 0 0 0
summa 861 165 105 557 875 940 107 886 895 176 110 677 19 236 -2 791 16 445
nettokostnad -755 608 -768 054 -784 499 16 445



SAMMANDRAG

Verksamhet redovisn redovisn budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
kommunledningskontor 11-16 15 300 71 946 10 015 72 702 11 806 74 120 1 791 -1 418 373
teknisk förvaltning 19 57 020 93 877 53 415 89 008 61 240 97 245 7 825 -8 237 -412
barn- och ungdomsnämnd 6 72 336 433 145 55 630 428 485 70 962 447 269 15 332 -18 784 -3 451
socialnämnd 7 82 966 352 912 69 742 345 176 96 983 369 619 27 241 -24 443 2 798
kultur- och fritidsnämnd 4 990 10 647 1 085 10 890 1 098 10 931 13 -41 -28
miljönämnd 8 2 245 9 580 2 377 8 343 3 391 9 137 1 014 -794 220
s:a verksamheter 230 857 972 107 192 264 954 604 245 480 1 008 321 53 216 -53 717 -501
gemensam finansiering 99 861 165 105 557 875 940 107 886 895 176 110 677 19 236 -2 791 16 445
Total 1 092 022 1 077 664 1 068 204 1 062 490 1 140 656 1 118 998 72 452 -56 508 15 944

Verksamhetens intäkter
Totala intäkter enligt driftredovisning 1 140 656
- varav skatteintäkter 613 524
- varav kommunela ekonomisk utjämning 163 699
- varav externa finansiella intäkter 20 151
- varav internränta 16 800
- varav KP-avgift 25 508
- varav övriga interna intäkter 30 265
Verksamhetens intäkter 270 709

Verksamhetens kostnader
Totala kostnader enligt driftredovisning 1 118 998
- varav avskrivningar 25 751
- varav externa finansiella kostnader 14 960
- varav internränta 16 800
- varav KP-avgift 25 508
- varav övriga interna kostnader 30 265
Verksamhetens kostnader 1 005 714



Budgetavstämning - Investering 

Kommunledningskontor

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0010 inventarier kommunledningkontoret 270 151 0 119 119
0030 datautrustning kommunledn kontoret 605 301 0 304 304
0040 Bilpool 170 0 0 170 170
1010 förvärv av mark 2 100 1 420 0 680 680
1040 staket vid järnvägar 230 0 0 230 230
1060 Alvesta resecenter 330 0 0 330 330
1061 nya villatomter Torpabacken 0 736 416 736 -416 320
1062 nya villatomter Novisvägen 0 1 962 1 247 1 962 -1 247 715
1090 försäljning av mark 1 000 1 945 0 945 0 945
1100 anläggn. arb. o detaljplaner 1 205 0 0 1 205 1 205
1110 godsterminal 0 18 0 -18 -18
1160 kommunal ledningsplats 500 1 000 0 -500 1 000 500
1193 kombiterminal 475 166 0 309 309

summa 1 500 6 385 4 643 3 719 3 143 2 666 5 809
netto 4 885 -924

Teknisk förvaltning

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0150 maskin o inventarier tekniska kont 100 105 0 -5 -5
1300 omklädningsrum simhallen 0 37 0 -37 -37
1420 ombyggnad ishallen 141 0 0 141 141
1431 nybyggnad motionssprå 500 763 0 -263 -263
1432 spontanidrottsplats 500 75 845 75 -345 -270
1433 löparbana Virdavallen 1 100 684 0 416 416
1440 uppvärmning tennishallen 330 2 0 328 328
1460 gym sporthallen 38 0 0 38 38
1470 förstudie omklädn Virdavallen 1 265 804 0 461 461
3020 Novisvägen 262 188 0 74 74
3030 Grönagatan, Vislanda 348 0 0 348 348
3040 gata Industrig - Sjögatan 895 889 0 6 6
3050 Torpabacken 114 116 0 -2 -2
3060 GC- väg Grimslöv folkhögskola 600 0 0 600 600
3120 Alvesta norra infarten 0 700 800 700 -800 -100
3150 trafiksäkerhetshöjande åtgärder 600 278 389 278 211 489
3290 diverse gatuarbeten 350 0 0 350 350
3310 utbyte armaturer äldre belysning 495 200 0 295 295
3510 dränering 100 0 0 100 100
3530 div nyanläggningar Alvesta 150 114 0 36 36
3560 lekredskap 100 75 0 25 25
3590 Allbotorget övre delen 400 2 1 026 2 -626 -624
4030 dagvattenledning Röke Svens väg 700 0 0 700 700
4031 dagvatten o spillvatten industri 900 1 066 0 -166 -166
4032 omläggn va-ledning Påvelsgård 200 0 0 200 200
4033 huvudledn va Björstorp 1 200 0 0 1 200 1 200
4040 omläggning äldre Va- ledn 626 1 069 0 -443 -443
4090 Vislanda byte centrifug 533 160 0 373 373
4100 energissparåtg Va 100 0 0 100 100
4110 ombyggn grovavskiljare 500 0 0 500 500
4150 Reservelverk Torne 400 572 0 -172 -172
4170 Releining spillvatten Moheda/Torpsbruk 441 265 0 176 176
4180 Releining spillvatten Alvesta/Hjortsberga 314 35 0 279 279
4210 Alvesta dagvatten Påvelsgård 556 15 0 541 541
4220 omledning Va- ledning Droskvägen 447 200 0 247 247
4330 Moheda avloppsverk ombyggnad 400 0 0 400 400
4340 omledning Va -ledning Kapellvägen m m 200 817 0 -617 -617
4400 övervakn system pumpstation 200 0 0 200 200
4490 div mindre nyanläggn 100 230 0 -130 -130

summa 0 16 205 1 055 11 466 1 055 4 739 5 794
netto 16 205 10 411



Barn- och ungdomsnämnd

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0600 inventarier förvaltningskontor 1 000 118 0 882 882
0601 BSB 100 0 0 100 100
0602 inventarier Musikskolan 100 0 0 100 100
0603 inventarier daghem 500 612 0 -112 -112
0605 inventarier grundskola 800 636 0 164 164
0620 informationsteknik 0 595 0 -595 -595
0621 IT adm datautrustning 500 0 0 500 500
0631 inventarier teknikprogrammet 0 180 0 -180 -180
0640 inventarier särskola 100 31 0 69 69
0650 inventarier gymnasieskola 500 94 0 406 406
0660 inventarier vuxenutbildning 0 0 0 0 0
0670 inventarier fordonsprogram 0 147 0 -147 -147
0680 invent KY- utb transport led 0 0 0 0 0

summa 0 3 600 0 2 413 0 1 187 1 187
netto 3 600 2 413

Socialnämnd

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0700 inventarier socialkontor 200 135 0 65 65
0701 IT-utrustn socialkontor 70 28 0 42 42
0711 inventarier IFO 0 0 0 0 0
0712 IT-utrustn  IFO 0 20 0 -20 -20
0713 inventarier HO 0 25 0 -25 -25
0715 inventarier ÄO 0 90 0 -90 -90
0716 IT & invent asylboende 500 197 0 303 303
0716 IT & invent PUT-boende 400 75 0 325 325
0721 hjälpmedel 1 000 1 114 0 -114 -114
0730 trygghetslarm 800 0 0 800 800

summa 0 2 970 0 1 684 0 1 286 1 286
netto 2 970 1 684

Kulturnämnd

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0420 inventarier Kultur- o bibliotek 20 17 0 3 3
0480 inventarie bibliotek 80 82 0 -2 -2
0490 inventarier konstinköp 125 50 0 75 75

summa 0 225 0 149 0 76 76
netto 225 149

Miljönämnd

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0800 inventarier miljökontor 100 0 0 100 100

summa 0 100 0 0 0 100 100
netto 100 0

Gemensam finansiering

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
1050 industrienheten 400 0 0 400 400
1120 Vislandaskolan 0 1 525 0 -1 525 -1 525
1130 Grönkullaskolan 5 500 1 553 0 3 947 3 947
1150 Brånan 1:18 0 610 0 -610 -610
1180 Ilabäcksvägen 1 500 750 0 750 750
1202 Mohedaskolan 0 15 0 -15 -15
1207 Fjärrvärme Blommagård 0 50 130 50 -130 -80
1208 Hjortsbergaskolan 0 0 0 0 0
1209 Stenlyckeskolan 0 897 0 -897 -897
1250 Högåsen 46 000 50 614 0 -4 614 -4 614
1259 Förvaltningsavtalet 5 000 0 0 5 000 5 000

summa 0 58 400 50 56 094 50 2 306 2 356
netto 58 400 56 044
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