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Alvesta under fem år 
 
 
    

 2013 2012 2011 2010 2009 
 ALVESTA KOMMUN   
 Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 
     Årlig förändring 246 117 115 45 -18 
    
 Kommunens skattesats  

(total kommunal skattesats 2012 är 32:46 då 
landsting och kommun räknas samman) 

21:81 21:81 22:11 22:11 21:21 

    
 Ekonomiskt resultat, mkr 21 82 14 63 31 
 (= förändring av eget kapital)   
 Resultat per invånare, kr 1 078 4 319 766 3 343 1 662 
    
 Nettokostnadernas andel av skatt och 

generella bidrag, procent 
100,7 102,4 98,4 93,1 98,2 

    
 Likvida medel, mkr -12 22 16 92 103 
    
 Investeringar, mkr 41 52 37 27 64 
    
 Soliditet %, inkl pensionsskuld före 98 17 18 7 12 4 
 Soliditet %, exkl pensionsskuld före 98 76 75 58 58 54 
    
 Låneskuld, mkr 22 0 196 156 201 
    
 Pensionsskuld/avsättning, mkr 413 394 388 343 358 
 Skatteskuld för  -”-, mkr 100 96 94 83 87 
    
 Tillgångar och skulder   
 - anläggningstillgångar, kr/inv 28 840 25 700 42 470 39 200 37 430 
 - omsättningstillgångar, kr/inv 16 310 19 290 8 630 10 250 10 120 
 - långfristiga skulder, kr/inv* 28 090 25 790 35 900 30 870 34 450 
 - kortfristiga skulder, kr/inv 9 300 10 740 10 670 11 050 11 020 
    
 ALLBOHUS FASTIGHETS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 6 5 4 3 4 
 Soliditet % 9 9 12 12 11 
 ALVESTA ENERGI AB, 

KONCERNEN 
  

 Ekonomiskt resultat, mkr 7 8 3 5 4 
 Soliditet % 15 14 12 11 10 
 ALVESTA RENHÅLLNINGS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 1,5 1,2 0,9 0,3 0,3 
 Soliditet % 21 18 16 15 14 
 ALVESTA UTVECKLING AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 0,2 0,4 0,5 -2,7 -7,9 
 Soliditet % 11 10 4 2 8 
    
*)  Inklusive pensionsskuld/avsättning 
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Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 

  
 

2013 ett händelserikt år 
 

 
 
 
I slutet av förordet till årsredovisningen för 
2012 skrev jag om förändringen av majoritets-
läget i kommunen. Den tidigare samverkan 
mellan partier ändrades inför 2013 till Mode-
raterna, Alvesta Alternativet, Folkpartiet, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Den nya majoriteten har satsat på att få en 
bättre långsiktighet i politisk styrning. Majori-
teten har tagit beslut om olika stoppåtgärder 
för att hejda kostnadsutvecklingen och en ny 
nämndsorganisation gäller från 1 mars 2013.  
 
Jag kan nu för kommunstyrelsen konstatera att 
kommunen klarat budget på totalnivå. En åter-
betalning av premier från försäkringsbolaget 
AFA har förstärkt intäktssidan.  
 
Förutom en bra grund i den vardagliga 
verksamheten med skola, omsorg m.m. har 
följande satsningar genomförts: 
 
- Tågstopp i Moheda och i Vislanda.  

 
- Resecentrum i Alvesta, som i slutfasen 

byggdes med hiss och inbyggd genomgång 
från stationen fram till trapphuset. 
 

- Till glädje för många tågresenärer iordning-
ställde kommunen också en bra parke-
ringsplats i anslutning till tågen i Alvesta. 
 

- Tillkomsten av omlastningsterminalen på 
den tidigare KLS-tomten stärker Alvestas 
position inom ”grön logistik”. 
 

- Ambulansstation har, på Landstingets 
uppdrag, uppförts på industriområdet 
Björnstorp. Det innebär för oss 
kommuninvånare att ambulansen kan 
betjäna snabbare. 

 
- Efter mer än 20 års väntan togs äntligen det 

första spadtaget för den nya simhallen. 
Många har efterfrågat en varmvattenbas-
säng och nu blir det verklighet. Invigningen 
är beräknad till hösten 2014. 
 

En årsredovisning är främst en tillbakablick 
men den ska även ha siktet mot framtiden. 
Under 2014 och framöver har vi flera spän-
nande utmaningar. Vi har påbörjat ett viktigt 
arbete med att ta fram kommunens framtida 
vision. Många har bjudits in och fler kommer 
att bjudas in till att delta. Vi som verkar i 
kommunen behöver kunna samlas kring de 
stora övergripande frågorna och också vårda 
vårt varumärke – ”Alvesta kommun”. Vi ska 
med stolthet kunna säga att vi arbetar för och 
verkar i Alvesta kommun. Under året kommer 
medborgardialogen att utvecklas.  
Vi förtroendevalda är mycket intresserade av 
att få höra kommuninvånarnas synpunkter och 
funderingar om vår kommuns utveckling och 
vad som kan bli bättre i Alvesta kommun. 
 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram fem 
satsningar: 
- ett efterlängtat nytt särskilt boende för de 

äldre. Plats blir Tingsbacken i Alvesta. 
- det gamla äldreboendet Aringsgården ska 

byggas om till en modern större förskola, 
- satsning på ett nytt attraktivt villområde i 

Spåningsland, 
- nytt industriområde etableras på Orrakullen  

invid riksväg 25, 
- beslutet om att bygga ett nytt serviceboende 

(LSS-boende) för 12 personer 
 
 
Mats Johnsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

 
 
Årsredovisningen innehåller en översikt över 
kommunens ekonomiska ställning och 
verksamhet och riktar sig främst till 
kommunfullmäktige. Den sammanställda 
redovisningen för kommunkoncernen omfattar, 
förutom kommunens egen verksamhet, även den 
verksamhet som drivs i form av aktiebolag och 
kommunalförbund.  
 
Alvesta kommun och de kommunägda bolagens 
resultat var för 2013 38 mkr 
(23 mkr 2012).  
 
Utfallet för kommunen var 20,8 mkr (82,2 mkr 
2012).  
Exklusive jämförelsestörande engångsposter var 
resultatet 4,2 mkr för 2013 och -18,5 mkr för 
2012.  
Resultaten för dotterbolagen var positiva för 
samtliga fyra bolag. 
 
Viktiga händelser 
 
Alvestas befolkning fortsätter öka 
Befolkningen har ökat med 246 personer. Det är 
fjärde året i rad som kommunen ökar sin 
befolkning. Ökningen beror på inflyttning. 
 
Tågstopp i Vislanda invigt  
I slutet av året invigdes Vislanda tågsstopp. 
Tågstoppet är en del av förbättringen av 
regionaltågtrafiken i nordöstra Skåne och södra 
Småland.  
 

 
(Invigning av Vislanda tågstopp) 
 
Certifiering på guldnivå 
Omsorgsförvaltningen erhöll under året 
”Investors in People” –certifiering på guldnivå. 
Det var tredje gången. Certifieringen förut-sätter 
medvetet och systematiskt arbete med ständiga 
förbättringar. Omsorgsförvaltningen är den 
tredje, med sina 660 anställda, största 
verksamheten i Sverige som klarat 
guldcertifieringen. 
 
 
 

Parkering Sjöparken 
På östra sidan av Alvesta resecentrum färdig 
ställdes under året en ny parkeringsplats för 
centrala Alvesta. Den rymmer 146 platser för 
bilar och har en stor cykelparkering under tak. 
 
Lekbackens förskola semifinalist 
Lekbackens förskola kvalificerade sig till 
semifinal i kategorin bästa förskolekök i 
tävlingen Arlas Guldko. Tävlingen lyfter fram 
matglädje och hållbarhetsarbete inom bland annat 
restaurang och storkök.  (Finalen genomförs 
under 2014.) 
 
Simhall 
Om- och tillbyggnad av simhallen startade i juni 
2013. Byggprojektet omfattar en ny 25 meters 
bassäng, rehabbassäng samt omklädningsrum. 
Budgeten omfattar ca 90 mkr och arbetet 
beräknas vara klart under hösten 2014. 
 
Gymnasiets nationella program 
avvecklas 
Under året har arbete påbörjats för att avveckla 
de tre nationella programmen på Allbo Lärcenter. 
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska klasserna 
vara avvecklade i juni 2014. 
 
Spadtag för Spåningslanda 
Under slutet av året har förberetts inför det första 
spadtaget för byggande av bostads-området 
Spåningslanda. Exploateringen planeras att 
genomföras i delprojekt. Inledningsvis anläggs 
ny väg (Fornvägen) och två nya bostadsgator. 
Planen omfattar ca 45 stycken tomter för 
friliggande bostadshus. 
 
Ny nämndsorganisation och förvaltning 
I mars infördes en ny nämndsorganisation. Den 
nya politiska organisationen innebar bland annat 
nya ansvarsområden och ändrade benämningar. 
Dessutom tre nya utskott till kommunstyrelsen, 
strategiskt utskott, personalutskott samt kultur- 
och fritidsutskott. Ny förvaltningsorganisation 
trädde i kraft i juli 
 
Detaljplan för Orrakullen 
Kommunfullmäktiges antagande av detaljplan för 
nytt industriområde Orrakullen vann laga kraft i 
juli. Inom området har under året genomförts 
anläggningsarbeten. Planen möjliggör etablering 
av handel, bilservice, lager och kontor. Området 
är beläget i anslutning till väg 25 och väg 707 
(Värnamovägen) vid västra infarten till Alvesta 
tätort. 
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Förvaltningsberättelse 

 
 
Allmänt om kommunen    
 
Alvesta kommun ligger strategiskt mitt i 
Sydsverige. Järnvägens utbyggnad i slutet av 
1800-talet gynnade bildandet av tätorter utmed 
de nya järnvägslinjerna och tillväxt av industrier 
och andra företag.  
   
Till ytan kan  kommunen ses som ett ”Sverige i 
miniatyr” – 8 mil lång i nord-sydlig riktning och 
2 mil bred. Naturen är omväxlande och rik på 
sjöar och vattendrag. Kommunen kännetecknas 
av småskalighet och närhet. Näringslivet är 
stabilt med många små och medelstora företag. 
Idag bor två tredjedelar av kommunens invånare i 
någon av kommunens nio tätorter.   
 
Befolkning  
Befolkningen på närmare 19 300 invånare liknar 
mycket ett riksgenomsnitt. Andelen invånare 
mot-svarar 0,2 procent av riket.  
 
Vid mitten av 1900-talet hade de kommuner som 
senare bildade Alvesta kommun tillsammans 
18 350 invånare. Fram till slutet av 1900-talet 
ökade befolkningen successivt och låg som mest 
på 20 000 invånare vid årsskiftet 1994/95. 
Tillväxten bröts under 90-talets senare del.  
 
 
År 

 
Invånarantal 

Förändring 
Alvesta 

Förändring 
Länet 

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 
2008 18 775 -1 +1 437 
2009 18 757 -18 +938 
2010 18 802 +45 +778 
2011 18 917 +115 +714 
2012 19 034 +117 +1 233 
2013 19 280 +246 +1 269 
 
Vid årsskiftet 2013/14 var antalet invånare i 
Alvesta kommun 19 280, en ökning med 246 
personer jämfört med närmast föregående 
årsskifte. Under de senaste tio åren har en 
minskning av befolkningen skett fram till 2009, 
därefter har befolkningen ökat.  
 
 
 
 

Födelsenetto, antal
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Kommunen hade vid årsskiftet 2013/14 215 barn 
födda under 2013. I jämförelse med riket har 
Alvesta kommun en högre andel barn och ungdo-
mar i de högre skolåldrarna men även i den lägsta 
åldersgruppen (0-6 år). I åldersgruppen 20-40 år 
ligger befolkningsandelen 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.  
 
Höga andelar i befolkningen återfinns i ålders-
gruppen 50-64 år. Denna grupp närmar sig pens-
ionsåldern 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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Befolkningsökningen under 2013 beror i 
huvudsak på ett positivt flyttningsnetto (+232). 
Flyttningsnettot mot utlandet är +408, mot länet -
49 och mot riket i övrigt -127. 
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Förvaltningsberättelse 

 
 
 
Näringsliv  
Den återhämtning som karakteriserat näringslivet 
under efter 2009 års breda lågkonjunktur har 
fortsatt under 2013, men generellt sett har få eller 
inga nyanställningar kommit till under årets 
inledning. Många företag minskade sin 
personalstyrka efter krisen men har haft ledig 
kapacitet för den efterfrågan som ökat under 
2013. Från hösten 2013 har konjunkturen 
utvecklats än mer positivt och nyanställningar 
sker. Denna beskrivning gäller framförallt 
tillverkningsindustrin, som är dominerande inom 
företagandet i kommunen. 
 
För den i kommunen viktiga sågverksindustrin 
har även 2013 varit ett tufft år med svag 
efterfrågan kombinerat med problemen med en 
högt värderad krona, vilket försämrar 
konkurrensläget på exportmarknader. 
 
Utmed väg 25 vid västra infarten till Alvesta är 
ett 55 hektar (ha) nytt industriområde under 
uppförande. Industriområdet Björnstorp, också 
vid väg 25/väg 126 vid infarten till Alvesta, har 
slagit väldigt väl ut och av ursprungliga 19 ha 
återstår 2,5 ha. 
 
 
Arbetsmarknad 
Kronobergs län hade innan den ekonomiska 
konjunkturnedgången 2009 en genomgående 
lägre arbetslöshet jämfört med riket. Länet har 
numera en relativ arbetslöshet som är något 
högre än värdet för riket. Ökningstakten har 
emellertid successivt avtagit och i oktober 2013 
bröt länet för första gången på två år trenden med 
en stigande arbetslöshet. I takt med att 
konjunkturen förbättras under 2014 så uppskattas 
arbetslösheten i länet att falla ytterligare. Den 
pågående strukturomvandlingen har satt sina 
tydliga spår på Kronobergs arbetsmarknad. På 
senare tid har sysselsättningen ökat inom tjäns-
tesektorn i Kronoberg samtidigt som den minskat 
inom tillverkningsindustrin.  
 
Den ökade arbetslösheten som blev resultatet av 
lågkonjunkturen 2008/09 ligger kvar i 
kommunen. Under 2013 var den 8,7 procent av 
gruppen 16 – 64 år. Siffran för länssnittet var 7,5 
procent. För ungdomsgruppen 18 – 24 år var den 
i Alvesta kommun drygt 26 procent, vilket är en 
ökning med över en procent från året innan. I 
länet var arbetslösheten för den gruppen 
ungdomar 20 procent. 

 

Skatteunderlag, procentuell förändring
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Den senaste inkomsttaxeringen under förra året 
avseende inkomståret 2012 visar att Alvesta hade 
en utveckling av skatteunderlaget med 3,12 pro-
cent (2,16 år 2011) Riksgenomsnittet var 4,00 
procent (2,99 år 2011). 
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Förvaltningsberättelse 

 
 
 
Ekonomiska mål och resultat 
 
Sammanfattning 
 

 
Årets resultat, mkr 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

    
Alvesta kommun 20,8 82,2 14,5 
    Exkl jämförelsestörande poster 4,2 -18,6  

AllboHus Fastighets AB 4,0 4,8 4,0 
Alvesta Energi AB 4,3 5,5 1,3 

Alvesta Elnät AB 4,7 2,0 0,7 

Alvesta Renhållnings AB 0,8 0,7 0,9 
Alvesta Utveckling AB 0,2 0,3 0,5 
Värends Räddnings-
tjänstförbund 1,4 1,4     -2,2 

Kommunkoncern 38,2 23,1 22,3 
    Exkl jämförelsestörande poster 21,6 -3,4  
    

Samtliga resultat är efter dispositioner (bolagen) och skatt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alvesta kommun redovisar ett resultat på 20,8 
mkr. Resultatet är påverkat av en 
jämförelsestörande post på 16,6 mkr avseende 
återbäring av försäkringspremier från 
försäkringsbolaget AFA. Resultat enligt 
balanskravsavstämning är 19,9 mkr.  
 
Det genomsnittliga resultatet exklusive 
jämförelse-störande poster de senaste tre åren har 
varit 0,1 mkr. 100,7 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning användes 2013 
till att finansiera verksamheterna.  
 
Verksamhetens genomsnittliga förbrukning av 
skatt och kommunalekonomisk utjämning de 
senaste tre åren har varit 100,5 procent. Solidite-
ten (långsiktig betalningsförmåga) inklusive 
totala pensionsåtaganden minskade från 18 till 17 
procent. Kommunens likviditet var vid årsskiftet 
ansträngd.  
Kommunkoncernens resultat blev +38,2 mkr.  

 
Kommunen, resultaträkning (mkr)  
 

 

  
Budget 

2013 
Bokslut  Avvikelse  Bokslut 

2012 
Bokslut  

2013 2013 2011 
Verksamhetens intäkter 326,6 273,4 -53,2 414,6 323,1 
  varav jämförelsestörande poster* 16,6 101,2   
 
Verksamhetens kostnader -1 248,7 -1 202,3 46,4 -1 239,6 -1 181,1 
  varav jämförelsestörande poster*   -9,9   
 
Avskrivningar -17,7 -19,5 -1,8 -28,4 -28,3 
      
Verksamhetens nettokostnad -939,8  -948,4 -8,6 -853,4 -886,3 
  varav jämförelsestörande poster* -91,2   
 
Skatteintäkter 725,3 718,7 -6,6 698,6 691,6 

Generella statsbidrag och 
utjämning 230,7 239,9 9,2 223,6 209,2 
 
Finansiella intäkter 6,5 11,3 4,8 24,3 14,9 
  varav jämförelsestörande poster* 9,5   
 
Finansiella kostnader -2,0 -0,7 1,3 -10,9 -14,9 
      
Årets resultat 20,7 20,8 0,1 82,2 14,5 
 
Jämförelsestörande poster ingår med tot. 16,6            100,8 
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Förvaltningsberättelse 

 
 
Ekonomiska engagemang mellan  
kommun-bolag och bolag–bolag 
(tilläggsupplysning) 
Då räkenskaperna för kommunen och de  
kommunägda bolagen förs samman på koncern-
nivå (sammanställd redovisning) elimineras  
interna mellanhavanden mellan de i koncernen  
ingående enheterna.  
För att tydligt visa vilka intäkter och kostnader,  
fordringar och skulder samt ägartillskott och  
koncernbidrag, som eliminerats finns en särskild  
sida med tilläggsupplysningar, se särskilt avsnitt  
direkt efter noter till resultat- och balansräkning. 
 
Kommunens resultat 
Resultatet uppgick till 20,8 mkr (inklusive 
jämförelsestörande poster på 16,6 mkr). 
Resultatet består, i förhållande till budgeterat 
20,7 mkr, av ett minus hos nämnderna på totalt 
25,1 och ett plus för gemensam finansiering med 
25,2 mkr. Resultatet för gemensam finansiering 
består av +2,5 mkr vad gäller skatter och 
statsbidrag samt +6,1 mkr i finansnetto. Övriga 
poster har givit ett plus på 16,5 mkr inkl. 
jämförelsestörande poster på 16,6 mkr.  
 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 273,4 mkr. 
Tas hänsyn till jämförelsestörande poster är 
intäkterna 257,0 mkr, vilket är en minskning med 
56,4 mkr jämfört med 2012. Den stora 
minskningen beror på att förvaltningsavtalet 
upphörde 2012 och därmed intäkterna till 
kommunen. Intäkterna har över tid varit cirka 65 
mkr.    
 
Verksamhetens kostnader har minskat med 27,4 
mkr jämfört med 2012 och uppgår till 1 202,3 
mkr. Året innan ökade verksamhetens kostnader 
med 58,5 mkr. Minskningen beror på att 
förvaltningsavtalet har upphört. Kostnaderna för 
avtalet har över tid varit drygt 60 mkr. 
Personalkostnaderna har ökat med 10,3 mkr och 
uppgick till 664,6 mkr. Parkverksamhetens 
övergång under 2012 till Allbohus (17 anställda) 
har medverkat till att ökningen av 
personalkostnaderna blev mindre för år 2013. 
Ökningen föregående år var 38,9 mkr. 
 
Avskrivningar 
Årets avskrivningar uppgår till 19,5 mkr (28,4 
mkr). Det är 8,9 mkr lägre än avskrivningarna 
under 2012. Minskningen är helt hänförlig till 
försäljningen av verksamhetsfastigheter som 
gjordes under 2012.  
 

Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad, exklusive en 
jämförelsestörande post, har ökat med 2,1 
procent eller 20,3 mkr jämfört med 2012. 
Ökningen under 2012 var 6,5 procent. Inkluderas 
den jämförelsestörande posten har 
nettokostnaderna ökat med 0,3 procent från 2012. 
 
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
Skatter och bidrag har ökat totalt med 36 mkr, en 
ökning med 3,9 procent jämfört med 2012. 
Förändringen året innan var 21 mkr, vilket var en 
uppräkning med 2,4 procent. 
Skatteintäkterna uppgick till 718,7 mkr, vilket är 
en förbättring med 20,0 mkr jämfört med året 
innan. Årets intäkter inkluderar en positiv 
rättning av förra årets prognos på slutavräkning 
för 2012 med 0,4 mkr och en preliminär negativ 
slutavräkning för 2013 med 4,6 mkr, 
sammantaget minus 4,2 mkr. Procentuellt har 
skatteintäkterna ökat med 2,4 procent mellan 
2012 och 2013. I mitten av februari 2014 
redovisade Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) en ny prognos på preliminär slutavräkning 
för 2013. Den är 0,7 mkr sämre än den bokförda 
prognosen och således inte med i bokslutet 2013. 
 
Generella statsbidrag och utjämning har stigit 
med 16,3 mkr och uppgår till 239,9 mkr. 
Ökningen består i huvudsak av förbättring av 
statligt inkomstutjämningsbidrag och bidrag från 
kostnadsutjämningen. 
 
Befolkningen ökade mellan 1/11 2011 och 1/11 
2012 med 8 personer. Det innebar att 
kommunens intäkter ökade med 0,4 mkr 2013. 
Varje ny invånare som är folkbokförd i 
kommunen genererar i snitt 48 tkr per år. Under 
2013 ökade befolkningen med 246 invånare.  
 
Finansnetto 
Finansnettot är positivt med 10,6 mkr De finan-
siella intäkterna är 11,3 mkr. De finansiella 
kostnaderna är 0,7 mkr. Återstående del av 
tidigare års nedskrivning av värde på utländska 
aktier kunde i sin helhet återföras vilket innebar 
en uppskrivning med 0,4 mkr. 
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Förvaltningsberättelse 

 
 
Avvikelser mot budget, nettokostnader, 
mkr 
 
 
Förvaltning 

 
Budget 

 
Bokslut 

Av-
vikelse 

Kommunledning 88,6 87,2 1,4 

Utbildning 438,8 447,6 -8,8 

IFO 68,7 85,6 -16,9 

Omsorg  280,7 284,4  -3,7 

Samhällsplanering 45,2 42,5 2,7 

Myndighetsutövning 0,1 0,1 0,0 

Gemensam finansiering -943,0  -968,2 25,2* 

Total kommunen, 
resultat 

20,7 20,8 -0,1 

*inklusive jämförelsestörande poster på +16,6. 
 
De största avvikelserna i utfall mot budget 2013 
är: 
 
-Blocket gemensam finansiering visar ett 
resultat som är 25,2 mkr bättre än budget.  
Överskottet beror i huvudsak på återbetalning av 
premier från försäkringsbolaget AFA som står 
för 16,6 mkr, samt bättre finansiella intäkter 4,7 
mkr. Resterande del består av statsbidrag och 
utjämning. 
 
-Utbildningsnämnden visar ett underskott mot 
budget med 8,7 mkr. Förskoleverksamheten visar 
totalt en positiv avvikelse på cirka 0,7 mkr, 
grundskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
redovisar sammantaget en negativ 
budgetavvikelse på 0,7 mkr. Beträffande 
särskoledelen visas en positiv avvikelse på 0,2 
mkr. Gymnasie- och vuxenutbildning, inklusive 
gymnasiesärskola, visar en negativ avvikelse på 
10,6 mkr. 
Bibliotek och övriga verksamheter visar en 
positiv avvikelse på 1,7 mkr. 
 
-Omsorgsnämnden redovisar en negativ 
avvikelse på 3,7 mkr. Underskottet kan hänföras 
till Funktionsstöd (FS) och Psykiatrin och har 
flera orsaker. Dels har intäkterna i form av 
assistansersättning blivit 1,5 mkr lägre än 
budgeterat. Försäkringskassan har i vissa fall 

ändrat tidigare beslut under året och en del 
brukare har valt andra utförare än kommunen. 

Dels har lönekostnaderna varit 2,1 mkr högre än 
budgeterat beroende på högre användning av 
timvikarier. Äldreomsorgen och stabsfunktionen 
har överlag klarat sina delar av budgeten och i 
vissa fall även bidragit med överskott som har 
minskat nämndens totala underskott.  

-Nämnden för samhällsplanering redovisar en 
positiv avvikelse mot budget med 2,7 mkr. Det är 
flera enheter som redovisar positiva resultat. 
Störst plus 0,8 mkr finns i förvaltningsavtalet 
inklusive avställda lokaler. Förvaltningskontoret 
har gått 0,7 mkr plus och Bygg och miljö har en 
positiv avvikelse på 0,5 mkr. Planering har en 
positiv avvikelse på 0,5 mkr. Det beror främst på 
lägre löner och lägre konsultkostnader.  
 
VA kollektivet gör ett resultat på 0,4 som 
balanseras vidare. Under året har mer kostnader 
lagts på ledningar än budgeterat medan 
kostnaderna för verken varit lägre. Intäkterna har 
varit högre än budgeterat.  
 
 
Avvikelse mot budget, bolagen 

 
Mkr 

AllboHus Fastighets AB 2,0 
Alvesta Energi AB 0,6 
Alvesta Elnät AB 3,9 
Alvesta Renhållnings AB 1,3 
Alvesta Utveckling AB 0,2 
Värends Räddningstjänstförbund 1,9 
Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
 
 
 
Investeringar 
Enligt investeringsredovisningen har kommunen 
under året investerat för 41,2 mkr (52,4  mkr 
2012). Investeringsinkomsterna uppgår till 1,8 
mkr (0,1 mkr 2012). Inkomsterna hänför sig bl a 
till bidrag från Regionförbundet södra Småland 
och anslutningsavgifter till VA.  
 

Investeringsutgift, kommun (mkr)
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Förvaltningsberättelse 

 
 
 
 
Årets större investeringsobjekt 

 
Mkr 

Simhall 25,5 
VA investeringar 8,0 
Sjöparken 1,1 
Industrimark Orrakullen 1,6 
 
Beroende på framförallt förseningar av de 
planerade investeringarna utnyttjades inte 92 mkr 
av investeringsbudgeten. De största objekten i 
den kategorin är simhall 41,3 mkr, ny väg i 
Spåningslanda 29,8 mkr, och VA-investeringar 
9,9 mkr.  
 
Investeringarna i Alvesta kommunföretag AB, 
där samtliga kommunens bolag ingår, var år 2013 
35,5 mkr. Motsvarande siffra för 2012 var 292,8 
mkr men då ingick även köpet av kommunens 
verksamhetsfastigheter med 251 mkr. Reducerat 
för denna stora post var investeringarna 42 mkr 
under 2012.  
 
Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 38,2 
mkr för 2013 och minus 180,5 mkr 2012. 
Minuset 2012 beror på försäljningen av 
verksamhetsfastigheter på 251 mkr samt köp och 
försäljning av finansiella tillgångar.  
 
Totalt för hela koncernen var 
nettoinvesteringarna 74,2 mkr under 2013 och 
38,6 mkr under 2012.  
 
 
Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har tagit beslut om medfinansiering 
av statlig infrastruktur med både s.k. infra-
strukturbidrag och förskottering av kostnader för 
Alvesta Resecentrum, Pågatåg Nordost, Krösatåg 
och Mötesspår Räppe. I årsredovisningen har 
24,9 mkr  bokats upp som tillgång för de nu 
kända infrastrukturbidragen. Under året har 1/25 
skrivits av. I takt med att beslutade bidrag betalas 
ut minskas skulden/avsättningen på 24,9 mkr.  
Förskottering, eller utlåning, till Trafikverket var 
den 31 december 80,5 mkr (33,1 mkr året innan). 
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Förvaltningsberättelse 

 
 
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 de finansiella 
och verksamhetsmässiga målen 

 
 
 
Avstämning av balanskravet 

 
Mkr 

Årets resultat enligt resultaträkning 20,8 
Justeringar  
  avgår reavinster -0,5 
  återföring/uppskrivning aktier    -0,4 
Mått på ekonomi i balans 19,9 
 
Balanskravsresultatet för 2013 blev positivt med 
19,9 mkr (-6,0 mkr 2012). Kommunen har såle-
des klarat balanskravet. Det negativa resultatet 
från 2012 är därmed återställt. 
 
God ekonomisk hushållning är uppnådd  
Utifrån de redovisningar nämnderna har gjort i 
nämndsberättelserna kan konstateras att verksam-
heterna håller samma goda kvalitet som 
föregående år men inte en god ekonomisk balans 
totalt sett. Nämnderna uppvisar ett sammantaget 
underskott på 25 mkr men tack vare gemensam 
finansiering klaras balanskravet inklusive 
återställning av tidigare års underskott. I 
huvudsak har kommunen uppnått en god 
ekonomisk hushållning. Att skapa en långsiktig 
hållbar utveckling framöver innebär att 
resultatmålen måste balanseras utifrån de 
ekonomiska förutsättningarna.  
 
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 i 
det följande räknade exklusive jämförelse-
störande poster). 
 
 
 
 

Mål 1: Ekonomiskt överskottsmål 
Verksamhetens nettokostnad får inte 
överstiga 98 procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning 2013 
Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som 
krav på lägsta godtagbara nivå på resultat 
(balanskravet). 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 för 2013 
fastställt att verksamheterna får ta i anspråk max 
98 procent av intäkterna från skatt och den 
kommunalekonomiska utjämningen. Ett tal över 
100 innebär att man ”lånar” till 
driftverksamheten.  
 
Resultat: 
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader 
minus intäkter) var 100,7 procent. Målet om 
högst 98 procent blev inte uppfyllt. 
 

Nettokostnadernas andel i % av skatt och 
kommunalekonomisk utjämning
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Viktigt för kommunens ekonomi är även hur 
verksamhetens nettokostnad utvecklas år till år i 
relation till gemensamma intäkter (skatter och 
kommunalekonomisk utjämning). 
Verksamhetens nettokostnad har under 2013 ökat 
2,1 procent medan de gemensamma intäkterna 
steg 3,9 procent. Det är utvecklingen av 
förhållandet mellan intäkter och kostnader som är 
viktigt för den ekonomiska utvecklingen. Den 
negativa trenden från de senaste 2 åren är bruten. 
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Förvaltningsberättelse 

 
 
Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggs-
budgeten 133,4 mkr enligt beslut av 
Kommunfullmäktige. Utfallet blev 41,2 mkr. 
Avvikelsen beror till stor del på fördröjda eller 
uppskjutna investeringar. 
 
Årets avskrivningar på 19,5 mkr och resultatet på 
20,8 mkr ger ett litet finansieringsunderskott när 
det jämnförs med årets investeringar. Avräknas 
jämförelsestörande poster blir det ett underskott 
till investeringar på sammanlagt 17,5 mkr. I 
relation till nettoinvesteringar så var självfi-
nansieringsgraden närmare 60 procent. 
 
Likviditet 

Likviditet (mkr)
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Kommunens likviditet är på en negativ nivå och 
var vid årsskiftet -12 mkr (22 mkr år 2012), trots 
positivt bokfört resultat. Nyupplåning under året 
med 22 mkr har använts till förskottering av 
infrastruktur till Trafikverket.  
Koncernens likviditet var vid årsskiftet 62,8 mkr. 
 
Eget kapital 
Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet 
så att det vid årsskiftet var 628,6 mkr. 
Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an-
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet till 
115 mkr.  
 
Årets resultat har inverkan på soliditeten. Det 
positiva driftresultatet inklusive engångsposten 
ger viss påverkan på soliditeten exklusive 
pensionsskuld. Beräkningen inkl pensionsskuld 
visar att soliditeten minskar från 18 procent till 
17 procent. Minskningen beror på förändrad 
diskonteringsränta vilket höjde pensionsskulden. 
Exklusive pensionsskuld, som ligger utanför 
balansräkningen, ökade soliditeten från 75 till 76 
procent. 
 
 
 

Skatteunderlag 
Drygt 78 procent av kommunens intäkter 
kommer från skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. Skatten utgör 59 procent 
och resterande 19 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 och sysselsättning på riksnivå med 
antal arbetade timmar och löner som kan 
beskattas. Den genomsnittliga intäkten från skatt 
och utjämning är cirka 48 tkr per invånare och år. 
 
 
Kommunalskatt 
 

 2014 2013 2012 
Alvesta 33,02 32,46 32,46 
     Kommun 21,81 21,81 21,81 
     Landsting 11,21 10,65 10,65 
 
Länet 

 
32,35 

 
31,79 

 
31,65 

     Kommun 21,14 21,14 21,00 
     Landsting 11,21 10,65 10,65 
 
Riket 

 
31,86 

 
31,73 

 
31,60 

     Kommun 20,65 20,61 20,59 
     Landsting 11,20 11,11 11,01 
 
En kompletterande del vid bedömningen av en 
kommuns finansiella kapacitet är att analysera 
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 33,02 procent från 2014, vilket är 0,67 
procentenheter högre än genomsnittet i 
Kronobergs län och 1,16 procentenheter högre än 
rikssnittet. Den högsta kommunalskatten i riket 
är 34,70 procent och den lägsta 29,19 procent. 
 
För 2014 så höjer 106 kommuner skattesatsen. 
Sex kommuner sänker skatten. Den 
genomsnittliga kommunala skattesatsen i riket 
ökar från 31,73 till 31,86. Sex landsting höjer 
skatten och två sänker.  
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Förvaltningsberättelse 

 
 
Finanspolicy 
Kommunens finanspolicy behandlar mål med 
kommunens finanshantering, upplåning, utlåning, 
kommunal borgen, riskhantering m.m. Sex typer 
av risker är definierade och riktlinjer för 
hantering av riskerna anges. Ränterisk i 
skuldförvaltning hanteras genom att lån och 
ränteförfall sprids över 1 – 5 år. 
 
Målet i policyn för förvaltningen av likviditet är 
att genom aktiv förvaltning få en förräntning som 
lägst uppgår till årsgenomsnitt på statslåneräntan 
minus tre procent. För 2013 var målet 0 procent 
pga av det låga ränteläget och statslåneräntan 
(2,01 – 3,0). Utfallet blev en ränteintäkt på 0,7 
mkr vilket klarar räntemålet med marginal under 
ett år då likviditeten vid årsskiftet hamnat på 
minussidan (3,3 % 2012). Målet blev således 
uppfyllt. 
 
Den genomsnittliga låneräntan för det enda långa 
lånet som kommunen tog upp i september är 2,28 
procent under 2013 (3,0 % under helåret 2012 för 
flera lån). 
 
Prognossäkerhet 
Skillnaden mellan prognosen mot budget per 
september och resultatet utgör +9,6 mkr. Av den 
totala bruttokostnaden, 1 297 mkr motsvarar 
avvikelsen mellan prognosen i september och 
utfallet för helåret en felmarginal på lite drygt 0,7 
procent.  
Prognossäkerheten kan betraktas som god totalt 
sett för kommunen trots att utbildningsnämnden 
förbättrade sitt resultat i relation till prognosen i 
september med 7,6 mkr.  
 
 

 
 
Förvaltning 

 
Prognos 
sep 

 
 
Bokslut 

 
Av-
vikelse 

Kommunledning +1,3 +1,4 0,1 

Utbildning -16,3 -8,7 7,6 

IFO -20,3  -16,9 3,4 

Omsorg och hälsa -3,7  -3,7 0,0 

Samhällsplanering 1,1 2,7 1,6 

Myndighetsutövning 0,0 0,0 0,0 

Gemensam finansiering 28,4 25,2 -3,2 

Totalt kommunen -9,5 0,1 9,6 
Avvikelse mot nettobudget per helår och skillnad mellan verkligt 
resultat i relation till prognos i september 

 

Känslighetsanalys 
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. 
 
 Mkr +/- 
1 kr av kommunalskatten 34,2 

1 % i löneförändring 6,6 

100 kommuninvånare 4,8 

1 % i prisförändring 5,8 

10 heltidstjänster 4,0 

1 % av kommunalekon. utjämning 2,4 

1 % i avgiftsförändring 0,7 

10 Mkr i lån 0,3 
 
 
 
 
 
 

 
Det finns många saker som får nya invånare att trivas 
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Förvaltningsberättelse 

 
 
 
 
Pensioner 
Kostnaden för avtalspensioner och tillhörande 
löneskatt var 56 mkr under 2013, vilket är en 
ökning med 4 mkr jämfört med föregående år.  
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 514 mkr. 
Skulden ökade under året med 28 mkr beroende 
på förändrad diskonteringsränta. Under 2013 
betalades 22,8 mkr ut i pensioner för den gamla 
skulden.  
 
År 2000 bildade kommunen en egen 
pensionsfond Det innebär en långsiktig 
fondering/kapitalförvaltning för att lindra 
effekter av kraftigt ökande utbetalningar för 
framtida pensioner. Särskilda föreskrifter för 
pensionsplaceringar och principer för en 
pensionsfond med extern förvaltning fastställdes.  
 
2006 utökades fonden med inriktningen att 
långsiktigt optimera kapitalets tillväxt med 
hälften placerat i aktier och andra hälften i 
räntepapper, så att kommunens utbetalningar för 
pension kan matchas på ett bättre sätt. Kapitalet 
förvaltas av tre olika förvaltningsbolag. Målet är 
en avkastning på realt lägst 3 procent per år 
(konsumentprisindex, KPI; plus 3 procent). 
 
Under 2013 har marknadsvärdet ökat med 26 
mkr från 217 till 243 mkr, vilket ger en av-
kastning på 11 procent. Bokfört värde har ökat 
med 4 mkr.  
 
Målet för året om lägst 3,1 procent avkastning 
har därmed uppnåtts (3 % plus KPI:s ökning, 
vilket var en ökning med 0,1 % under 2013). 
 
 
Skuld och ansvarsförbindelser Mkr 
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 3,6 
Ansvarsförbindelser inkl löneskatt   513,7 
Summa  517,3 
Pensionsmedlens användning  
Finansiell placering, bokfört värde 214,6 
   värdenedskrivning -0,0 
   bokfört värde 214,6 
   (finansiell placering, marknadsvärde) 243,4 
Återlånade medel   273,9 
Summa  517,3 
 
 
 
 

Marknadsvärdet på pensionsfonden täcker drygt 
47 procent av skulden för pensioner. För 
resterande skuld har kommunen således återlånat 
medel. 2012 var den täckningsgraden 45 procent. 
 
Innehållet i pensionsfonden är med bokförda 
värden den 31 december 2013:  
 

Innehav pensionsfond Mkr 
Svenska räntepapper 113,9 
Sv aktier/aktierelaterade instrument 32,0 
Utländska aktier/aktierelaterade instrument 68,0 
Likvidkonto      0,7 
Summa    214,6 
 
 
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden har ökat och upp-
gick vid utgången av 2013 till 1 234 mkr (1 221 
mkr 2012). Ökningen med knappt 13 mkr beror 
på nytt lån för finansiering av ny anläggning för 
omlastning från järnväg till lastbil samt 
lagerbyggnad på KLS-området i Alvesta. 
Anläggningen har byggts av Alvesta Utveckling 
AB och arrenderas ut till en privat operatör. 
 
Utöver att åtagandet för Alvesta Utveckling har 
ökat är det marginella förändringar jämfört med 
året innan:  
Räknat per invånare är borgensåtagandet högt 
jämfört med länets kommuner och över genom-
snittsnivån 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 genom ägande och 
förvaltning och uthyrning av verksamhetslokaler 
(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 Allbohus AB. Motsvarande 
förhållande gäller för kommunens skolor, 
förskolor m.fl. verksamhetsfastigheter.  
43 procent (376 mkr) av borgen för 
bostadsbolagets lån avser dessa boenden och 
verksamhetslokaler, som är kommunal 
kärnverksamhet.  
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Förvaltningsberättelse 

 
 
De sju kommunägda bolagen som har kommunal 
borgen har sammantaget en god ekonomi. 99,7 
procent av kommunens borgensförbindelser 
avser dessa sju företag. Borgen för AllboHus 
AB, 871 mkr, utgör 71 procent. Bolagets 
ekonomi är stabil.  
 
Som medlem i Kommuninvest AB omfattas 
Alvesta kommun av en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld enligt särskilt avtal med 
Kommuninvest.  
 
Kommunens borgensåtaganden avser närmare 
100 procent borgen till helägda bolag. Åtagandet 
medför sammanfattningsvis en begränsad risk. 
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Måluppfyllelse  

Kommunfullmäktiges mål 

1. Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 98 procent av skatter 
och kommunalekonomisk utjämning 2013  
 
Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som krav på lägsta godtagbara nivå på resultat (balanskra-
vet). 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.  
Ett tal över 100 innebär att man ”lånar” till driftverksamheten.  
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader minus intäkter) var 100,7 procent.  
Målet om högst 98 procent blev inte uppfyllt. 
Kommentar/analys: 
Viktigt för kommunens ekonomi är även hur verksamhetens nettokostnad utvecklas år till år i relat-
ion till gemensamma intäkter (skatter och kommunalekonomisk utjämning). Verksamhetens netto-
kostnad har under 2013 ökat 2,1 procent medan de gemensamma intäkterna steg 3,9 procent. Det är 
vad gäller i förhållandet mellan intäkter och kostnader som är viktigt för den ekonomiska utveckl-
ingen. Den negativa trenden för senaste 2 åren är bruten.  
 
 

2. Alvesta kommun ska vara attraktiv  
Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 

Resultatmål 2013 

Hur många får förskoleplats när de önskar? 
Ranking i jmf med de kommuner som ingår i KKiK 
 

69 procent är medel i kommunerna, Alvestas 
värde är 86 procent. Kommunen ligger över 
medelvärdet i rankingen. Resultatet för kom-
munen har förbättrats sedan förra året (84 pro-
cent år 2012). 
Målet är uppnått.  

Hur många av eleverna i årskurs 3 klarar de nation-
ella proven i svenska och matematik? 
Ranking av Sveriges kommuner 
Förbättra resultatet 

70 procent är medel i kommunerna, Alvestas 
värde är 63 procent. Kommunen ligger under 
genomsnittet. 2012 var kommunens värde 71 
procent. 
Målet är inte uppnått. 

Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhål-
lande till övriga kommuner? 
Mått: kostnad per betygspoäng (meritvärde), kpb 
delat med niornas medelbetyg (meritvärde) KKiK 
Förbättra resultatet 

Kostnaden är 361 kronor för medel alla kom-
muner och Alvesta har en kostnad på 344 kro-
nor. I rankingen ligger kommunen på bättre än 
medel, 38 platser bättre i ranking. 2012 var 
dock rankingen 47 platser bättre. 
Målet är inte uppnått 

 
Attraktivt boende/ökad inflyttning  

Resultatmål 2013 

Medborgarna ska uppleva att kommunen är en at-
traktiv plats att leva och bo i. Ranking SCB:s Med-
borgarindex NRI i medborgarundersökningen 
Förbättra resultatet 

Medel för kommuner som deltog i undersök-
ningen 2013 var betygsindex 59. Kommunens 
värde var 48, vilket är läge än föregående 
undersökning 2011, som hade betygsindex 54. 
Målet är inte uppnått.  

Kommunens webbinformation till medborgarna ska 
vara god. Ranking SKL:s undersökning KKiK 
Förbättra resultatet 

Medel för kommunerna ligger på andelen maxpo-
äng, 79. Kommunen har andelen av maxpoäng 
81. Kommunen har förbättrat sitt resultat från 
2012 års värde på 78.  
Målet är uppnått. 
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God infrastruktur  

Resultatmål 2013 

God tillgång på kommunikationer.  
Bibehålla värdet jmf med 2011 års medborgarun-
dersökning i delfrågan, del i NRI-index. 
SCB:s medborgarundersökning. 

Medel för kommuner som deltog i undersök-
ningen 2013 var betygsindex 60. Kommu-
nens värde var 63, vilket är lika med föregå-
ende undersökning 2011. 
Målet är uppnått. 

 
 
Starkt näringsliv 
Resultatmål 2013 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme 
om företagsklimatet i kommunen? 
Ranking Sveriges kommuner, svensk näringsliv  
Bibehålla resultatet 

2013: plats 91 
2012: plats 94 
2011: plats 135 
Målet är uppnått.  

 
 
Ett rikt kulturliv 
Resultatmål 2013 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i 
kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 
Ranking i jmf med de kommuner som ingår i 
KKiK, bibehålla resultatet 

Medel för kommunerna ligger på 12 timmar, 
kommunen har öppet 11 timmar. Motsvarande 
värden gällde 2012 
Målet är uppnått  

Antalet lån ökar på kommunens bibliotek jmf 
Med föregående år 

170 128 lån 2013 
178 967 lån 2012 
184 472 lån 2011 
Målet är inte uppnått 

 
 
God social omsorg och vård 
Resultatmål  2013 

 
Kommunens hemtjänst ska vara på bibehållen nivå. 
Jmf servicenivån/kostnaden per omsorgsta-
gare/nöjdhet med övriga kommuner i (KKiK) 

Kostnaden/omsorgstagare: 203 653 kr (2012) 
Kostnaden i riket: 201 816 (2012) 
Nöjdhet: Alvesta. 92%  Riket 91% 
Alvestas värden är mycket nära medelvärden 
för riket. Dock en marginell förändring jämfört 
med 2012. 
Målet kan anses uppnått. 

Kommunens omsorg på äldreboendena 
ska vara på bibehållen nivå 
Jmf kostnaden per omsorgstagare/nöjdhet med 
övriga kommuner i KKiK 

Väntetid på plats: Alvesta 110 dgr, riket 50 dgr 
Kostnaden/omsorgstagare: 496 706 kr (2012) 
Riket 619 393 kr (2012) 
Nöjdhet: Alvesta: 86 %  Riket: 80 % 
Alvestas värden motsvarar i stort värden året 
innan. Dock har nöjdhet sjunkit något samti-
digt som den lägre kostnaden per omsorgsta-
gare jämfört med rikssnitt har ökat. 
Målet kan anses vara uppnått. 

Kommentar/analys: Kommunens resultat är bra i relation till övriga kommuner i riket när det gäller 
kostnader och nöjdhet. Väntetiden till äldreboende visar fortfarande ett otillfredsställande resultat. 
Väntetiden har förbättrats avsevärt sedan 2011 då var väntetiden 192 dagar i jmf med riket 53 dagar. 
Planering pågår för ett nytt äldreboende. 
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3. Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 
-delaktighet 
-kompetensutveckling 
-positiv personal 
-allas lika värde 

Resultatmål 2013 

Nöjd medarbetarindex, bibehålla eller om 
möjligt förbättra det kommungemensamma 
resultatet från föregående mätning hösten 
2011. 

Index var 68, en liten minskning jämfört 
med 2011. Värdet på nöjd medarbetarindex 
för Alvesta kommun ligger strax under vär-
det för alla anställda i hela Sverige (69). 
Målet är inte uppnått. 
 

Kommentar/analys: 
Under senhösten 2013 genomfördes en medarbetarundersökning. 
93% av medarbetarna anser sig ha ett stimulerande och meningsfullt arbete. 75%  anser att 
de arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten.  94% av medarbetarna anser 
att de har tillräcklig kompetens för att klara kraven som ställs i arbetet. Däremot är det end-
ast 59% som anser att de har möjlighet att utvecklas i arbetet, vilket är en försämring jämfört 
med 2011. Cheferna anser att de har fått sämre befogenheter för att klara sitt uppdrag. 
 
Kommunen värnar om allas lika värde. På frågan om man personligen under det senaste året 
utsatts för kränkande behandling, trakasserier, mobbats eller diskriminerats svarade 9 pro-
cent av medarbetarna att de utsatts för detta av brukare, anhöriga, elever, föräldrar och kun-
der. Åtta procent av medarbetarna uppgav att de utsatts för detta av chefer eller medarbetare. 
 
Utöka jämställdheten i lönesättningen Differensen mellan kvinnor och mäns median-

löner har minskat med 250kronor jämfört med 
året innan.  
Ett steg på väg att nå målet. 

Kommentar/analys 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare i kommunen ökade med 2,6 % under 2013 till    
24 365 kronor, motsvarande lön 2012 var 23 750 kr. Kvinnornas medianlön 2013 var 24 050 kr och män-
nens 27 150 kr. Vid en jämförelse inom Alvesta kommunkoncern så har Alvesta Elnät högst medianlön 
med 28 150kr, de har också de mest jämställda lönerna. Lägst medianlön finns i AllboHus AB.  Störst 
skillnad mellan mäns och kvinnors löner finns inom kommunen. 
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Alvesta kommun i jämförelse med andra kommuner 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet genom ett 40-tal 
mått ur fem perspektiv; tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som 
samhällsutvecklare. Måtten har tagits fram genom egna mätningar i kommunen, genom SKL:s mätningar, 
genom privata företags mätningar på beställning samt genom olika nationella mätningar som görs årligen av 
SCB, Skolverket, Nyföretagarcentrum, Socialstyrelsen, Svenskt Näringsliv samt Försäkringskassan. 
 
Syftet med Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är att göra det enklare för politiker och medborgare att få 
reda på hur bra den egna kommunen fungerar och att underlätta dialogen mellan kommunpolitiker och 
kommuninvånare. År 2013 deltog 214 av Sveriges 290 kommuner i Kommunens kvalitet i korthet. 
 
Alvesta kommuns resultat beskrivs nedan i jämförelse med, medel, alla deltagande kommuner. För att under-
lätta överblickbarheten hur kommunen ligger till i relation till medel för alla deltagande kommuner förutom 
med mått också svarta, gröna och röda ”gubbar”. Gul ruta symboliserar att kommunen ligger i spannet för 
medel, grön ruta betyder bättre än medel och röd ruta sämre än medel. Kommentarer och förbättringstankar 
finns också redovisade. 
 
En del av måtten används för att fastställa om kommunfullmäktiges övergripande mål uppfyllts i årsredovis-
ningen. I övrigt är tanken att redovisningen av måtten i årsredovisningen ska bidra till att ge en uppfattning 
om vad kommunens verksamheter levererar till kommunmedborgaren för de skatter som betalats.  
 

 

� ”gubbar” innebär att Alvesta i jmf med andra kommuner i rankingen ligger på 25 % av de sämst place-

rade. � betyder att kommunen placerar sig i mitten 50 % och ☺ 25 % placeringar i toppen.  
 

Alvestas Kvalitet i korthet 2013 – jmf med alla kommuner  
 Din kommuns tillgän g-

lighet 
Definition  Medel 

Alla kom-
muner 

Alvesta  
2013 

Alvesta bättre ☺ 
eller sämre �  
än medel alla kommuner 
 eller lika � 
 

1 Hur stor andel av medborgar-
na som skickar in en enkel 
fråga via e-post får svar inom 
två arbetsdagar?  

Andel, %  79 78  

� 
  
2 Hur stor andel av medborgar-

na som tar kontakt med kom-
munen via telefon får ett di-
rekt svar på en enkel fråga?  

Andel, % 44 65 

☺ 

  
3 Hur stor andel av medborgar-

na uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon 
ställt en enkel fråga till kom-
munen? 

Andel, % 86 73 

� 
  
4
a 

Hur många timmar/vecka har 
huvudbiblioteket i kommunen 
öppet utöver tiden 08-17 på 
vardagar? 

Antal 
timmar 

12 11 

� 
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 Din kommuns  

tillgänglighet 
Definition  Medel 

Alla kom-
muner 

Alvesta  
2013 

Alvesta bättre ☺ 
eller sämre �  
än medel alla kommuner 
 eller lika � 
 

4
b 

Hur många timmar/vecka har 
kommunen öppet simhallen 
utöver tiden 08-17 på varda-
gar?  

Antal 
timmar 

26 21 

� 

 Renovering och ombyggnad pågår. De närmaste åren kommer öppettiderna att utökas 
5 Hur stor andel av de som er-

bjuds plats inom förskole-
verksamheten har fått plats på 
önskat placeringsdatum? 

Andel, 
% 

69 86  

� 

  
6 Hur lång är väntetiden (dagar) 

för dem som inte fått plats för 
sitt barn inom förskoleverk-
samheten på önskat place-
ringsdatum?  

Antal 
dagar 

20 42  

� 

  
7 Hur lång är väntetiden i snitt 

(dagar) för att få plats på ett 
äldreboende från ansökan till 
erbjudande om plats?  

Antal 
dagar 

50 110 

� 

 Resultatet är på samma nivå som 2012. Kommunfullmäktige har beslutat att planera för att ut-
öka antalet platser på äldreboende 2016. 

8 Hur lång är handläggningsti-
den i snitt (dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd vid nybe-
sök? 

Antal 
dagar 

16 12 

� 
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 Trygghetsaspekter i din 

kommun 
Definition Medel 

Alla 
kommuner 

Alvesta 
2013 

Alvesta bättre ☺ 
eller sämre �  
än medel alla kommuner 
 eller lika � 
 

9 Hur trygga känner sig med-
borgarna i kommunen? 

Index  
1-100  

61 46 

� 

  
11 Hur många barn per personal 

är det i kommunens försko-
lor?      

Planerad 
Faktisk 

 
Antal 
barn/års-
arbetare 

 
 
5,4 
4,4 

 
 
5,4 
4,1 � 

 
 
 
 
 Din delaktighet och 

kommunens information 
Definition Medel 

Alla 
kommuner 

Alvesta 
2013 

Alvesta bättre ☺ 
eller sämre �  
än medel alla kommu-
ner 
 eller lika � 

13 Hur god är kommunens 
webbinformation till med-
borgarna? 

Andel av 
maxpo-
äng, 100% 
Genom-
snitt för 
alla områden 

79 81 

� 

 Åtgärder har skett för att lättare kunna söka information på webbplatsen, information och 
analys av kommunens verksamheters resultat har också förbättrats på webbplatsen. För att 
ytterligare förbättra resultatet krävs att e-tjänster utvecklas.  

14 Hur väl möjliggör kommu-
nen för medborgarna att 
delta i kommunens utveckl-
ing? 

% av 
max- 
poäng 57 

50 40 

� 
 En ny möjlighet för medborgarna är att under 2014 genomförs ett visionsarbete där medbor-

gare inbjuds att påverka vid träffar och lämna synpunkter 
15 Hur väl upplever medbor-

garna att de har insyn och 
inflytande över kommunens 
verksamhet? 

Index 
1-100 
 
 

39 30 

� 
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 Din kommuns effekti-

vitet 
Definition Medel 

Alla 
kom-
muner 

Alvesta 
2013 

Alvesta bättre ☺ 
eller sämre �  
än medel alla kommu-
ner 
 eller lika � 

16 Vad är årskostnaden för 
ett inskrivet barn i försko-
lan? 

Tusental kro-
nor per barn  

123 127 

� 
17a Vilket resultat når elever i 

årskurs 6 i kommunen i 
de nationella proven? 
 

% av de som 
nått kravnivån 
i sv/ma/eng 

93 95 

☺ 

  
17b Vilket resultat når elever i 

årskurs 3 i kommunen i 
de nationella proven? 

% av de som 
nått kravnivån 
i sv/ma 

70 63 

� 

18 Andel behöriga elever till 
något nationellt program 
på gymnasiet 

Andel %  
Behöriga till 
gy.skolan 

87,5 84,1 

� 

19 Elevers syn på skolan och 
undervisningen i  
årskurs 8 

Sammanvägt 
resultat av sju 
områden (en-
kät) 

77 84 

☺ 
20 Kostnadseffektivitet inom 

skolan 
Kostnad per 
betygspoäng 
(meritvärde) 

361 344  

� 

21 Andelen elever som full-
följer gymnasieutbild-
ningen i kommunen  

Andelen elever 
som fullföljer 
gymn.program 
inom 4 år inkl 
Introduktions-
program 

77 78 

� 
 

22 Kostnad för elever som 
inte fullföljer ett gymna-
sieprogram 

Tusental kro-
nor kostnad 
per elev i för-
hållande till 
andel som inte 
fullföjer ett 
gymn.program 

25,2 23,7 

� 

23 Vilket serviceutbud finns 
inom särskilt boende? 

Serviceutbud 
utifrån olika 
indikatorer, 
som redovisas 
var för sig 

77 84 

☺ 
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 Din kommuns effekti-

vitet 
Definition Medel 

Alla 
kom-
muner 

Alvesta 
2013 

Alvesta bättre ☺ 
eller sämre �  
än medel alla kommu-
ner 
 eller lika � 

24 Vad kostar en plats i 
kommunens särskilda 
boende? 

TKr i snitt per 
boende 

619 497 

☺ 

25 Hur nöjda är brukarna 
med sitt särskilda bo-
ende? 

Index 
1-100 

84 82 

� 

26 Vilket omsorgs- och ser-
viceutbud har hemtjänst 
finansierad av kommu-
nen? 

Varje enskild 
indikator samt 
sammanlagda 
poäng redovi-
sas. Och typ-
värdet 

69 79 

� 
27 Vad är kostnaden per 

vårdtagare inom hem-
tjänsten i kommunen? 

TKr i snitt per 
vårdtagare 

202 204 

� 
28 Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst 

Procent 91 92 

☺ 
29 Vilket serviceutbud finns 

inom LSS grupp- och 
serviceboende? 

Serviceutbud 
utifrån olika 
indikatorer, 
som redovisas 
var för sig 

  

 
30 Andelen inte återaktuali-

serade ungdomar ett år 
efter avslutad in-
sats/utredning 

Andel (%) 
ungdomar i 
åldern 13-20 år 
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 Din kommuns som sam-

hällsutvecklare 
Definition Medel 

Alla 
kom-
muner 

Al-
vesta 
2013 

Alvesta bättre ☺ 
eller sämre �  
än medel alla kommuner 
 eller lika � 

31 Andelen förvärvsarbetare i 
kommunen? 

Andelen i % 
år 2012 av 
totalt antal 
inv mellan 
20-64 år 

78,0 80,0 

� 
32 Hur stor andel av befolkning-

en får försörjningsstöd? 
Andel invå-
nare som 
någon gång 
under året 
fått försörj-
ningsstöd 
exkl intro-
duktionser-
sättning 

4,0 6,9 

� 

33 Hur många nya företag har 
startats per 1 000 invånare i 
kommunen? 

Förändr 
+, -, antal/ 
1000 inv  

5,0 3,6 

� 

34 Vad ger företagarna för sam-
manfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommu-
nen? 

Nöjd-kund-
index i 
SKL:s un-
derökning 
Insikten 

67 64 

� 

35 
 

Hur högt är sjukpenningtalet 
bland kommunens invånare? 

Antal utbet 
heldagar, 
socialförsäkr 
per person 
16-64 år 

8,5 8,2 

� 

36 Hur effektiv är kommunens 
hantering och återvinning av 
hushållsavfall? 

% återvun. 
material av 
totala mäng-
den hus-
hållsavfall 

36 39 

� 
37 Hur stor är kommun-

organisationens andel miljö-
bilar av totala antal bilar? 

Andel, %    

38 Hur stor är andelen inköpta 
ekologiska livsmedel?  

Andel, % 16 29 

☺ 

39 Hur ser medborgarna på sin 
kommun som en plats att bo 
och leva på?  

Index 
1-100 

59 48 

� 
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Uppföljning av stoppen  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige tog vid sitt sammanträde 
2012-12-12 beslut om sparförslag som innebar 
omedelbart stopp inom tre olika områden. 
Anställningsstopp, inköpsstopp och 
investeringsstopp. Stoppen gällde samtliga 
förvaltningar och tillsvidare för nya anställningar 
och inköp/beställningar från 2012-12-12. 
 
Anställningsstoppet avgränsades till att gälla alla 
tillsvidare- och visstidsanställningar på längre tid 
än 14 dagar. För inköpsstopp gjordes precisering 
att stoppet gällde för annonsering, reklam, 
utbildning, möbler, mobiler och läsplattor med 
tillhörande abonnemang. För övriga inköp av 
varor och tjänster gällde stor restriktivitet. 
 
Stoppen gällde för det som inte är oundgängligt 
för att upprätthålla kommunens ansvar för 
verksamhet mot medborgare och brukare. 
 
För att pröva vilka anställningar som får göras 
och undantag från inköpsstoppet har under året 
en central prövningsgrupp funnits som hanterat 
frågorna. Vad avser investeringsstoppet har 
kommunstyrelsen att fatta särskilt beslut om 
investeringar i varje enskilt fall. 
Kommunstyrelsens prövning avser investeringar 
som före upphandling beräknas till mer än 
100 000 kr exklusive moms. 
 
Från och med den 1 november 2013 överfördes 
prövningen av ärenden som tidigare underställts 
prövningsgruppen av respektive förvaltningschef. 
Prövningsgruppen avvecklades samtidigt. 
 
Uppföljning 
Det är inte möjligt att med precision fastställa 
vilka resultat och effekter stoppen gett. 
Indikationer finns som pekar på att inköpsstoppet 
och anställningsstoppet bidragit till att dämpa 
ökningen av kommunens kostnader.  
 
Budgetavvikelsen totalt för kommunen har gått 
från att i mars peka på -42,7 mkr, i 
delårsrapporten för juni på -30,3 mkr och i 
månadsrapporten för september -26,1 mkr till att 
slutligen i december bli -16,5 mkr exklusive 
jämförelsestörande poster. Förbättringen som 
skett under året går att se för alla nämnder och 
beror inte på gemensam finansiering.  
 
 

Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter ökade med 1,2 procent 
under 2013 (662,3 mkr). Det är historiskt sett en 
låg siffra. För år 2012 var motsvarande siffra 
6,3% (654,3 mkr) och 6,0% (615,4 mkr) för år 
2011. Förklaringen till den måttliga ökningen är 
personalövergången till AllboHus AB och att 
antalet timanställda har minskat med 
motsvarande 10 tjänster.  
 
Kostnader för annonsering, reklam och 
information har minskat under 2013 jämfört med 
2012 och 2011. Från att 2011 varit närmare 3 
mkr och 2 mkr 2012 är kostnaderna knappt 0,9 
mkr 2013. Utöver inköpsstoppet beror 
minskningen på att marknadschefen på 
kommunledningskontoret hade annat uppdrag 
under hösten 2012 och att tjänsten även var 
vakant under slutet av 2013. Planerade 
marknadsförings- och informationsinsatser har 
därmed inte blivit genomförda. 
 
Inom kategorin möbler har kommunen handlat 
för 1,3 mkr under 2013. För 2012 var 
motsvarande siffra 3,8 mkr och för 2011 3,1 mkr. 
Minskningen kan förklaras med hänvisning till 
inköpsstoppet. Underliggande behov har även 
varit lägre år 2013.  
 
Inom kategorin utbildning har inköpen minskat 
från 2,9 mkr 2012 till 1,8 mkr 2013. För år 2011 
var utbildningskostnaden 3,4 mkr. Många av 
ärendena i prövningsgruppen har berört denna 
kategori. Inköpsstoppet har haft stor påverkan.  
 
Kostnaden för telefoni och mobiler har varierat 
över den senaste 3-årsperioden. Det går inte 
utskilja att inköpsstoppet haft någon påverkan på 
denna kategori.                       
 
Kommunens totala investeringar netto var 42,1 
mkr under år 2013. För 2012 var 
nettoinvesteringarna 52,4 mkr och för 2011 var 
de 50,4 mkr. Investeringstaken har varit lägre 
under 2013 jämfört med tidigare år. 
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Ny nämndsorganisation 
 
I mars 2013 infördes en ny nämndsorganisation.  

• Dåvarande Nämnden för barn och 
ungdom och Nämnden för arbete och 
lärande bildade Utbildningsnämnden. 

• Vissa ansvarsområden från de tidigare 
nämnderna tillsammans med delar från 
dåvarande Nämnden för omsorg och 
hälsa blev Nämnden för Individ och 
familjeomsorg.  

• Nämnden för omsorg och hälsa bytte 
samtidigt namn till Omsorgsnämnden.  

• Förändringen innebar även att 
fritidsfrågor överfördes från Nämnden 
för Samhällsplanering till 
Kommunstyrelsen.  

• Samtidigt bildades 3 nya utskott under 
kommunstyrelsen, strategiskt utskott, 
personalutskott och kultur- och 
fritidsutskott.  

 
Förändringarna har påverkat den ekonomiska 
uppföljningen för hela 2013. I samband med att 
de dåvarande nämnderna upphörde i februari 
genom-fördes inte någon fullständig uppföljning. 
Resultatuppföljning av nämnderna i efterhand 
innebär att de antaganden som behöver göras 
kommer att rymma betydande osäkerhetsfaktorer. 
 
Ekonomiavdelningens arbete var vid införandet 
av den nya nämndsorganisationen helt inriktat på 
årsredovisningen för 2012. Planering av ett 
delårsbokslut för januari-februari rymdes inte 
inom ramen för tillgängliga resurser.  
 
I mars 2013 gjordes en delårsrapport. Denna 
upprättades enligt den nya 
nämndsorganisationen. Prognosen för helåret 
2013 visade då ett resultat på -22 mkr som i så 
fall skulle bli 42,7 mkr sämre än överskottsmålet 
på 20,7 mkr.  
Detta skulle då inte uppfylla balanskravet. 
 
Det går i delårsrapporten att se att prognosen för 
Utbildningsnämnden var -21,6 mkr och IFO 
nämnden -18,8 mkr. 
 
Vid denna tidpunkt beräknades 102,8 procent av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning förbrukas för att finansiera 
verksamheterna.  
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Medarbetare 
 
Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. För att nå kommunens mål krävs 
medarbetare som upprätthåller hög kvalitet inom 
alla verksamheter med medborgarnas behov och 
intressen i fokus. Insatserna för att behålla och 
utveckla medarbetarna är mycket strategisk för 
kommunens förmåga att ge en hög service. Den 
kommunala verksamheten är personalintensiv 
och personalkostnaderna utgör 2/3 av 
kommunens totala kostnader.  
 
Personalpolitiskt mål 
Målet med att vara en attraktiv arbetsgivare 
innebär delaktighet, kompetensutveckling, 
positiv personal, allas lika värde. 
  
Under senhösten 2013 genomfördes en 
medarbetarundersökning. Resultatet redovisades 
i mitten av januari 2014. Nöjd medarbetarindex 
låg på 68. Vid förra undersökningen 2011 var 
index 69.  Målet för 2013 var att bibehålla eller 
om möjligt förbättra indexet jämfört med 2011. 
Detta mål uppnåddes inte.   
 
Ett delmål under målet allas lika värde är att 
utöka jämställdheten i lönesättningen. 
Differensen mellan kvinnor och mäns 
medianlöner inom kommunen har minskat med 
250 kr jämfört med året innan. Ett steg i rätt 
riktning vad gäller detta mål.   
 
Anställningsstopp 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-12 om 
bland annat anställningsstopp och stopp för 
utbildningar.  
Stoppen gällde för det som inte var oundgängligt 
för att upprätthålla kommunens ansvar för 
verksamhet mot medborgare och brukare. 
För att pröva vilka anställningar och bland annat 
vilka utbildningar som fick genomföras 
inrättades i januari 2013 en prövningsgrupp. 
Totalt har prövningsgruppen hanterat ca 480 
ärenden vad gäller anställningsstoppet.  Ett 
ärende kunde röra flera tjänster.  
Från och med den 1 november 2013 övertogs 
prövningen av ärenden som tidigare underställts 
prövningsgruppen av respektive förvaltningschef 
och samtidigt avvecklades prövningsgruppen. 
 
 
 
 
 
 
 

Policy och riktlinjer 
Förutom ovanstående mål finns följande politiskt 
antagna policy och riktlinjer som styr relationen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare för hela 
kommunen.  
-Personalpolitiskt program, Kf § 142/85* 
-Lönepolicy, PN § 20/12 
-Hälsovision, Ksau § 66/06 
-Särskild avtalspension, Ksau § 96/06 
-Rökpolicy, Ksau § 109/06 
-Medarbetarsamtal, Ksau § 110/06 
-Rehabilitering, Ksau § 77/08 
-Arbetsmiljöpolicy, Kf § 107/08 
-Uppvaktningar och gåvor, PN § 14/11 
-Bidrag till fritidsstudier, PN § 6/12 
-Besök inom hälso-och sjukvård PN § 24/12 
-Jämställdhetsplan , PN § 4/13 
-Riktlinjer för hemarbete, PU §19/13 
-Riktlinjer för användandet av kommunens 
egendom för privat bruk , PU §26/13 
*revidering pågår 
 
I kommande redovisning finns enbart jämförelser 
med Kommunen i sin helhet. I och med 
förändringen av förvaltningsorganisationen fr o 
m 2013-07-01 går det inte att göra jämförelser 
bakåt i tiden. 
 
 
Antal anställda 
Under 2013 var antalet nettoårsarbetare 1 368. 
Detta är en minskning med 17 nettoårsarbetare 
jämfört med 2012. Minskningen beror dels på att 
parkverksamhet flyttades över till AllboHus AB 
senhösten 2012 och får fullt genomslag i antalet 
nettoårsarbetare först 2013. Dels på att antalet 
timanställda har minskat med motsvarande 10 
nettoårsarbetare 2013 jämfört med 2012. 
Omsorgsförvaltningen har haft flest timanställda, 
motsvarande 108 nettoårsarbetare. Det innebär 
att nästan 20 % av antalet nettoårsarbetare inom 
Omsorgsförvaltningen bestod av 
timanställningar. 
 
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2013 2012 2011 
Individ o familj 78,2   
Kommunledning 48,7   
Omsorg 558,0   
Samhällsplanering 49,4   
Utbildning 634,0   
Hela kommunen  1368,3 1384,8 1327,4 
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Antal tillsvidareanställda – dec månad 
 

 2013 2012 2011 
Individ o familj 79   
Kommunledning 51   
Omsorg 654   
Samhällsplanering 50   
Utbildning 692   
Hela kommunen  1526 1525 1 505 
 
Antalet tillsvidareanställda är i stort sett 
oförändrat jämfört med förra årsskiftet.  
 

Anställda per åldersgrupp (antal)

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

24-

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

 
Medelåldern för kommunens medarbetare är 48 
år, för kvinnor 47,7 år och för män 50,5 år. Bland 
de tillsvidareanställda är 49 procent 50 år eller 
äldre. 
 
Pension 
Under 2013 har 37 medarbetare avgått med 
pension (2,4 % av de tillsvidareanställda). Kom-
munen står inför fortsatt ökning av antalet 
pensionsavgångar de kommande åren. Pensions-
avgången är flexibel med möjlighet att avgå 
mellan 61-67 år. Beräknat på pensionsavgång vid 
65 års ålder så kommer inom 5 respektive 10 år 
235 medarbetare respektive 474 medarbetare att 
uppnå 65 år.  

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)
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Under 2013 var den genomsnittliga åldern för 
pensionsavgång 64,8 år. År 2012 var 
genomsnitts-åldern 64,3 år. 

Pension inom 10 år 
(tillsvidareanställda födda 1949-1957) 
 

Förvaltning Antal Andel,% 
Individ o familj 14 18 
Kommunledning 18 35 
Omsorg 198 30 
     - varav vårdbiträde 37 37 
     - varav undersköterska 67 26 
     - varav vårdare 26 27 
     - varav sjuksköt./dsk. 14 33 
Samhällsplanering 20 40 
Utbildning 224 32 
     - varav lärare 67 33 
     - varav förskollärare 25 19 
     - varav barnskötare 35 36 
Totalt kommunen  474 31 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom Omsorgsförvaltningen 
och Utbildningsförvaltningen. 
 
Personalomsättning 
Under 2013 har totalt 105 tillsvidareanställda 
medarbetare avslutat sina anställningar i 
kommunen. Detta ger en extern 
personalomsättning på 6,9 procent (2012, 7,3 %). 
Av de som slutat sin anställning har 37 personer 
avgått med pension.  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 89,7 procent, vilket 
är en ökning jämfört med föregående år (89,3%).   
 
Antal anställda heltid/deltid 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid 
50-74 

Deltid 
-49 

Tillsvid. kvinnor 631 516 139 12 
Tillsvidare män 204 16 6 2 
Visstid kvinnor 40 56 19 - 
Visstid män 19 11 9 - 
 
Av antalet tillsvidareanställda var 85 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 75 procent. Av samtliga anställda var 16 
procent män. 
 
49 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna 
har en heltidsanställning. Motsvarande siffra 
bland männen var 90 procent. Endast smärre 
ökningar i sysselsättningsgrad för båda könen.  
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande:  

Individ o familj  99 % 
Kommunledning  96 % 
Omsorg   85 % 
Samhällsplanering.   99 % 
Utbildning  92 % 
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Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är 
andelen arbetad tid 79 procent och andel frånvaro 
21 procent (semester, sjukfrånvaro och övrig 
ledighet). 
 
Semestern står för 38% och sjukledigheten står 
för 22% av frånvaron. I övrig ledighet så beror 
drygt hälften av frånvaron på föräldra-
ledighet/vård av barn, och  34% på tjänstledighet 
utan lön.  
 
Frånvaron fördelar sig enligt följande: 

Frånvaro

Semester

Övrig 
ledighet

Sjukledig
het

 
 
Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare 
ökade med 2,6 % under 2013 till 24 365 kronor, 
motsvarande lön 2012 var 23 750 kr. Kvinnornas 
medianlön 2013 var 24 050 kr och männens 27 
150 kr. Differensen mellan kvinnor och mäns 
medianlöner har minskat med 250 kr jämfört 
med året innan.  
 
Medianlöner för hela kommunkoncernen. 
 Kvinnor Män Totalt 
Kommunen 24 050 27 150 24 365 
ARAB 25 781 27 171 27 171 
Elnät 28 150 28 350 28 150 
AllboHus 22 438 25 332 23 652 
 
Högst medianlön men också mest jämställda 
löner har Alvesta Elnät AB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 

 
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. 
Ungdomspedagoger, och chefer har en jämn 
könsfördelning. Av kommunens chefer är 65 % 
kvinnor. Alla enhetschefer inom omsorgs-
förvaltningen är kvinnor.  
 
 
Medianlön, kommunen, kronor per månad 
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En lönekartläggning gjordes 2012. Handlings-
planer har upprättas för de grupper som behövde 
åtgärdas.   
 
 
Lönerörelsen 
Lokala löneöversynsförhandlingar har 
genomförts för samtliga förbund under året. 
Totalt för kommunen var lönekostnadsökningen 
2,5 %. 
 
Lönekostnad inkl sociala avgifter, mkr    
 

År Anställda Förtroende-
valda 

Övriga 
arvoden 

2009 583,4 5,4 5,2 
2010 580,4 5,9 5,7 
2011 615,4 5,6 5,8 
2012 654,3 6,2 6,2 
2013 662,3 6,7 5,4 
 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter ökade med 1,2 procent 
2013.  
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt 
Ungdomspedagoger 11 14 25 
Chefer 41 22 63 
Lärare 150 55 205 
Sjuksköterska/dsk 34 8 42 
Undersköterska 246 9 255 
Förskollärare 126 3 129 
Barnskötare 97 0 97 
Kock 32 0 32 
Bibliotekarier  10 0 10 
Drifttekniker 0 11 11 
Anläggningsarbetare 0 10 10 
Chefer 32 20 52 
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Total semesterlöneskuld, mkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester är 
43,6 mkr. Skulden har minskat med 0,5 mkr 
jämfört med förra året.  
 
Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 35 procent inte haft 
någon sjukdag under året. Detta är en procent 
högre än föregående år. Bland medarbetarna har 
95 procent inte haft någon långtidsfrånvaro 
(sjukfrånvaro längre än 59 dagar).  
 
Sjukfrånvaro 
 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 2013 2012 2011 
Individ o familj 12,0   
Kommunledning 11,3   
Omsorg 22,5   
Samhällsplanering 7,1   
Utbildning 14,0   
Hela kommunen  17,5 15,6 15,6 
Antalet sjukdagar per anställd har ökat med två 
dagar under året. Störst frånvaro finns inom 
Omsorgsförvaltningen.   
 
Sjukfrånvaro procent 
 

 2013 2012 2011 
Total sjukfrånvaro 5,1 4,6 4,4 
- Kvinnor 5,5 5,0 4,8 
- Män 3,6 3,0 3,1 
- Åldersgrupp -29 år 3,1 3,1 4,0 
- Åldersgrupp 30 – 49 år 5,3 4,2 3,9 
- Åldersgrupp 50 år - 5,6 5,5 5,2 
- Längre än 59 dagar 35,3 32,8 29,7 
 
Under 2013 har sjukfrånvaron i förhållande till 
den arbetade tiden ökat. Även den långa 
sjukfrånvaron har ökat under året. 35 procent av 
sjukdagarna per anställd i kommunen tillhör dem 
som har en sjukperiod på 59 dagar eller längre. 
Den sista december 2013 var 61 medarbetare 
långtidssjukskrivna. Detta är en ökning med 11 
personer jämfört med 2012.  
 

 
Omsorgsförvaltningen har 33 medarbetare som 
är långtidssjukskrivna och Utbildnings-
förvaltningen har 23 långtidssjukskrivna.  Bland 
de långtids-sjukskrivna var 24 medarbetare 
sjukskrivna på deltid vilket utgör 39 procent av 
de långtidssjuka. 
 
Anställda som är 50 år eller äldre stod för 51 % 
av det totala antalet sjukdagar. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön visar 
att kvinnor i genomsnitt var sjuka 18 dagar och 
männen 13 dagar under 2013. Jämfört med 2012 
innebär det en ökning av sjukfrånvaron bland 
kvinnorna med drygt två dagar och en ökning 
bland männen med nästan tre dagar. Av kvinnors 
och mäns totala sjukfrånvaro var 
långtidssjukfrånvaron 57 procent.  
 
Sjukfrånvaro längre än 59 dagar, antal personer 
Procent OF UF Övriga 
 25 3 4 0 
 50 5 6 3 
 75 0 1 2 
100 25 12 0 
Antalet långtidssjukskrivna har ökat med 11 personer 
jämfört med 2012, ökningen har skett inom 
Omsorgsförvaltningen. 
 
Rehabiliteringsarbete 
Rehabiliteringsarbetet under året har dels haft 
fokus på förebyggande arbete och dels på de 
medarbetarna med upprepad korttidsfrånvaro.  
 
Av kommunens anställda har 208 personer 
upprepad korttidsfrånvaro med fem gånger eller 
mer under en tolvmånadersperiod. Av dessa 
arbetar 55%  inom Omsorgsförvaltningen. 
 
Kommunen har en upphandlad företags-
hälsovård.  
 
I friskvårdsarbetet i Alvesta kommun deltar ca 
110 hälsoinspiratörer fördelade på kommunens 
arbetsplatser.  Friskvårdstävlingen Hälsostegen 
genomfördes både under vår och höst med ca 450 
deltagare per tävling. En hälsovecka 
genomfördes vecka 17 med bland annat 
tipspromenad. Vattengympan som anordnas för 
kommunanställda är populär. Medarbetarna får, 
förutom friskvårdspengen, även bidrag till 
motionslopp och rökavvänjning. 
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Strategiska personalfrågor 
Personalnämnden tog i början på året beslut om 
en ny jämställdhetsplan. Senare under året har 
Personalutskottet tagit beslut om riktlinjer för 
hemarbete samt riktlinjer för användande av 
kommunens egendom för privat bruk.  
 
Utbildningar 
Kommunen har haft fyra deltagare i ett trainee-
program för blivande chefer. Programmet 
genomfördes tillsammans med länets kommuner 
och regionförbundet och avslutades i juni.  Tre 
av deltagarna gick redan under hösten in på 
chefsuppdrag.  
 
Sommarjobb 
Alvesta kommun erbjöd sommaren 2013 200 
ungdomar i åldrarna 16-18 år, som var skrivna i 
kommunen, tre veckors jobb. Ungdomarna var 
sysselsatta inom kommunens verksamheter, 
AllboHus, Huseby, ideella organisationer samt 
hembygdsföreningar. Ungdomarna var nöjda 
med sina sommarjobb och arbetsplatserna ansåg 
att det hade fungerat väl. 
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Miljöredovisning 

 
 

 
Redovisning av Alvesta kommuns 
miljöarbete 2013 
 
I januari 2008 beslutade kommunfullmäktige anta 
lokala miljömål för Alvesta kommun och i 
november 2011 antogs en ny energi- och 
klimatstrategi. Nedan redovisas några exempel på 
vad som skett under 2013 för att uppnå 
miljömålen och åtgärderna i handlingsplanen för 
energi- och klimatstrategin. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Kommunens övergripande mål är att den direkta 
användningen av fossila bränslen till år 2030 i 
princip har upphört. Ett delmål är att 
koldioxidutsläppen från fossila bränslen år 2014 
ska ha minskat till 2,1 ton/invånare och år. Enligt 
den senaste uppgiften från SCB, som avser år 
2012, var utsläppen 2,2 ton/invånare och år.  
 
Nedan redovisas några åtgärder som genomförts 
för att minska koldioxidutsläppen. 
•  Alvesta kommun deltog i Earth Hour. Den 23 

mars mellan 20.30 och 21.30 släcktes ljuset i 
en manifestation för klimatet. I Alvesta 
släcktes ljuset på flera offentliga platser. 

• Nämnden för Samhällsplanering har beslutat 
ge positivt förhandsbesked för fem 
vindkraftverk i södra kommundelen. Tre av 
verken ligger inom ett av kommunen utpekat 
område som klassas som lämpligt område för 
vindkraftverk och två av verken ansluter till 
det utpekade området.  

• En detaljplan har tagits fram för ett nytt 
industriområde, Orrakullen, som möjliggör att 
en biogasanläggning kan byggas för 
produktion av fordonsgas. Innan planen antogs 
var berörda politiker och tjänstemän 
tillsammans med representanter för 
biogasbolaget och boende i närområde på 
studiebesök till Hagelsrum biogas. 

• Lördagen den 14 december invigdes Vislanda 
tågsstopp. Fr.o.m. den 15 december kör Krösa-
tågen persontrafik med 12 avgångar per dag 
måndag – fredag. 
 

     

 
• Allbohus har bytt stolpbelysningen till LED-

armatur vid Blommagårds daghem, båthusen 
vid Rönnedal, Stenlyckeskolan, Virdaskolan, 
Ängagården, Lönashultsskolan och  Grims-
gården. Denna åtgärd beräknas spara cirka 21 
MWh/år. 

• Solfångaranläggningen på ett hyreshus i 
Vislanda har fått ett nytt styr- och 
övervakningssystem vilket effektiviserat 
energiproduktionen till fjärrvärmenätet. 
Under året har solvärmeproduktionen uppgått 
till 100 MWh, vilket är en ökning med 79 
MWh jämfört med föregående år. Även 
antalet soltimmar 2013 bidrog till ökningen. 

• Ett 20-tal anställda och politiker genomförde 
under maj månad en inspirations- och 
kunskapsresa till Solar region Skåne i Malmö. 

• Två flyglar på Grönkullaskolan har 
totalrenoverats. Åtgärder som genomförts är 
bl.a. tilläggsisolering, byte till energieffektiva 
fönster, nya ventilationsaggregat med 
behovsstyrd ventilation, ny energieffektiv 
belysning och styrning, rening och avgasning 
av vätskesystem i radiatorsystem, tidsstyrning 
av varmvattencentral. Uppskattad årlig 
besparing för fjärrvärmeanvändningen är 30 
MWh. 

• Vegby sporthall har konverterats från 
direktverkande el till fjärrvärme. Även andra 
energibesparande åtgärder har genomförts 
som t.ex. närvarostyrd ventilation och FTX-
ventilation som flyttats från Grönkullaskolan. 
Uppskattad besparing är 50 MWh/år. 

• Prästängsskolans sporthall och omklädnings-
rum har fått behovsstyrd ventilation och 
undercentral. Ventilationen i sporthallen har 
kopplats upp mot fastighetssystemet. 
Besparingen för sporthallen är uppskattad till 
10 MWh/år. 

• Hjortsbergaskolans gymnastiksal, omkläd-
ningsrum och slöjdsal har fått ny ventilation 
med närvarostyrning. Uppskattad årlig 
besparing för sporthallen är 15 MWh. 

• I kommunhuset har tidsstyrning skett av 
varmvattencirkulationen. Besparingen är upp-
skattad till 5 – 10 MWh/år 

• På Alvesta Brandstation har byte till 
energieffektiva fönster genomförts, värme-
systemet har injusterats och en uppkoppling 
av styr- och övervakning har skett. 
Fjärrvärme-centralen har effektiviserats. 
Uppskattad besparing är 25 MWh/år. 
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• I Rådmannen har temperaturstyrning av 

kylmaskin som betjänar samtliga ventilations-
aggregat införts. Uppskattad besparing är 25 
MWh/år. 

• Blädingegårdens oljepanna har ersatts med 
värmepump. Gården har även fått ny styrning 
för värmereglering. Uppskattad besparing av 
köpt energi är 70 MWh/år. Fram till dess att 
oljepannan byttes ut använde Blädingegården 
bioolja för sin uppvärmning.  

• 22 hyreslägenheter i Lammet & Åkanten, 
Moheda, har totalrenoverats. Nya 
energieffektiva fönster har satts in. Andra 
åtgärder är FTX-ventilation, ny belysning, 
injustering av värme-system samt individuell 
mätning av varm- och kallvatten. Uppskattad 
besparing är 50 MWh/år. 

• Det pågår ett ständigt arbete med injusteringar 
och driftoptimering. Anläggningar datorisaeras 
för driftoptimering. Uppskattad årlig besparing 
är 50 MWh. 

• Under 2013 har kommunkoncernen köpt 
ursprungsgaranterad förnybar el. 

• Informationsmöten om energieffektiviseringar 
och förnybar energi har genomförts vid flera 
tillfällen under året. Informationen har vänt sig 
till allmänheten, kommunens företag och 
personal.  

• För att minska utsläppen från kommunens 
egna resor har en intern klimatavgift på resor 
som görs i tjänsten införts fr.o.m. 1 januari 
2013. Intäkterna från klimatavgifterna ska 
användas för åtgärder som minskar utsläppen 
av växthusgaser inom transportområdet. Under 
året beviljades tre ansökningar ur 
klimatfonden. Beslutet innebär inköp av totalt 
sex elcyklar i syfte att ersätta korta bilresor. 

• På höstlovet hölls en utbildning för att minska 
svinnet i kommunens kök och restauranger. I 
ett par år har kommunen arbetat med att 
minska tallrikssvinet i skolrestaurangerna. 
Utbildningen handlade om planering, inköp, 
produktion m.m. Personalen fick bl.a. lära sig 
att hälften av svinnet uppstår av mat som 
aldrig hamnar på någon tallrik. 

 
 
 

 

 
 

En ny säkrare cykelväg över viadukten i Alvesta 
blev klar under året. 
 

För att följa om utvecklingen följer målen i 
energi- och klimatstrategin redovisas nedan några 
indikatorer inom området 

Fordonsresor  2013 2012 201 1 
Kommunen  
Antal mil 176 600 189 900 192 000 
Mil/anställd 116 125 128 
 
Hela koncernen 
Antal mil 234 857 252 100 248 000 
Mil/anställd 142 153 154 
I uppgifterna ovan ingår kommunens fordon inkl. 
lätta och tunga lastblar, men exkl. fordon som 
används i undervisning och arbetsfordon såsom 
traktorer och motorredskap. Resorna med fordon 
har minskat jämfört med tidigare år.  
   
Tåg och flygresor 2013 2012 2011 
Kommunen 
Antal mil med tåg 23 186 37 384 37 711 
Antal mil med flyg 3 270 4 656 7 419 
Hela koncernen  
Antal mil med tåg 20 500 25 700   
 
Uppgifterna ovan bygger på uppgifter från de 
reseföretag kommunen har avtal med. I 
uppgifterna ingår endast personalens resor. 
Utöver tågresorna ovan har även resor skett med 
Länstrafikens resekort. Resorna med 
Länstrafikens resekort finns det inte någon 
statistik på, men dessa resor har ökat mycket. 
Under året har två resor med flyg gjorts, vilket är 
en minskning jämfört med föregående år. 
 
Kommunkoncernen har totalt 70 personbilar i 
trafik varav 42 är miljöfordon. En minskning 
med 3 fordon jämfört med 2012. Detta innebär 
att 60 % av personbilarna är miljöfordon, år 2012 
var andelen miljöfordon 58,9 %. Medelåldern för 
personbilarna är 8 år. 
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I kommunkoncernen finns 62 lätta lastbilar, dock 
inte något miljöfordon. Antalet fordon har 
minskat med ett fordon jämfört med föregående 
år. Medelåldern för de lätta lastbilarna är 7 år. 
 
Kommunkoncernens köp av drivmedel för 
transporter, angivet i liter  
År Bensin      E85                  Diesel 
2009 57 215    44 960  248 796 
2010 55 240    43 138   260 801 
2011 49 078       41 905 274 946 
2012 44 149 41 297 276 413 
2013 32 934 30 854 278 572 
 
Redovisningen ovan bygger på uppgifter från 
bolag som kommunen har avtal med. I inköpen 
ingår även drivmedel för arbetsfordon och 
maskiner.  
 
Kommunens elanvändning, exkl. gatubelysning 
uppgick under 2013 till ca 6,4 GWh. 
Gatubelysningen uppgick till ca 2 GWh. För hela 
kommunkoncernen var elanvändningen cirka 20 
GWh exkl. gatu-belysning. Detta är en minskning 
med cirka 1,2 GWh jämfört med föregående år. 
Målet är att elanvändningen ska minska i 
kommunen som geografiskt område. 
 
Fjärrvärmeanvändning, angivet i MWh 
År Kommunen Kommunkoncernen   
2010 9 090    32 433 
2011 7 960     29 325 
2012 9 015    31 618 
2013 2 387    29 975 
 
Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, 
producerade under året 1,9 GWh vattenkraft. 
Detta är en minskning med 1,5 GWh jämfört med 
året innan. 
 
Under året har 5 nya villor anslutits till 
fjärrvärmenätet plus Vegby sporthall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktion av fjärrvärme i kommunen 
År Ort Produktion Varav biobränsle  
2009 Alvesta  99,9 GWh 98,9 % 
2010 Alvesta 110,7 GWh 95,3 % 
2011 Alvesta  101,2 GWh 98,1 % 
2012 Alvesta  94,1 GWh 95,5 % 
2013 Alvesta  102,8 GWh 97,8 % 
2009 Moheda  34,7 GWh 98,3 % 
2010 Moheda  37,7 GWh 98,9 % 
2011 Moheda 34,7 GWh  98,7 % 
2012 Moheda 31,2 GWh  98,0 % 
2013 Moheda 31,6 GWh  98,2 % 
2009 Vislanda  29,4 GWh 99,3 % 
2010 Vislanda  33,5 GWh 95,9 % 
2011 Vislanda 15,7 GWh  97,3 % 
2012 Vislanda 17,0 GWh  99,3 % 
2013 Vislanda 16,8 GWh  99,6 % 
 
Minskningen i Vislanda år 2010 jämfört med 
tidigare år beror på att den största 
fjärrvärmekunden installerat en egen 
biobränslepanna.             
 
Giftfri miljö 
Under året blev fem kostenheter KRAV-
certifierade och det innebär att samtliga 38 
kostenheter nu är KRAV-certifierade. KRAV-
certifieringen ger ett tydligt budskap till 
verksamheten och till brukarna om vilka värden 
kommunen står för när det gäller vårt ansvar 
kring bland annat miljö, etik och djurskydd i 
livsmedelskedjan. 
 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att 25 
% av livsmedelsbudgeten ska bestå av ekologiska 
produkter är uppnått. Möjligheten att upphandla 
även rättvisemärkta produkter ska beaktas. 
Nedan redovisas resultaten för de senaste fyra 
åren. Bäst resultat hade skolorna i kommunen 
som nådde upp till 39,5 % ekologiskt under 
2013.  
 
År  2013 2012 2011 2010 
Ekologiskt 31,3% 24,3% 19,5% 13,3% 
Etiskt 1,4 % 1,2 % 2,0 % 1,7 % 

Alvesta kommun är en av tio svenska kommuner 
som har nominerats till titeln Årets Skolmats-
kommun 2014. Nomineringen innebär att Alvesta 
kommun kommer att placera sig någonstans på 
plats 1-10 i White Guide Juniors nationella 
tävling. Bedömningen görs av en jury som provat 
luncher i drygt 300 skolor och förskolor runt om 
i Sverige.  I tävlingen är även Lekbackens 
förskola i Alvesta utvald som en av de tio bästa 
skolorna/för-skolorna i kategorin Årets Hållbara 
Offentliga Gastronomi samt Årets Förskolekök i 
den nationella tävlingen. 
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I Serveras nya kokbok finns ett recept med som 
komponerats av Linda Gustavsson, kock på lekbackens 
förskola. "Lekbackens laxbiff med kall ört- och citronsås. 

Ekomatscentrum meddelade i oktober att 
Lekbackens arbete med ekologiska livsmedel och 
måltidspedagogik med miljötänk kvalificerat dem 
för en finalplats i "Lilla Ekomatsligan".  

Kommunen har fortsatt arbetet med att REVAQ-
certifiera avloppsslammet från reningsverken. 
Syftet med certifiering av avloppsreningsverk 
enligt REVAQ är att kvalitetssäkra 
reningsverkens arbete med återföring av slam till 
jordbruk. Under året har arbetet fortsatt med att 
bl.a. kontakta tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamheter i kommunen samt 
informationsinsatser till allmänheten angående 
kemikalieanvändningen. Målsättningen är att bli 
klara med certifieringen under 2014. 
 
Utsläppskraven från kommunens tre större 
reningsverk har klarats med god marginal. 
 
 
Ingen övergödning   
Under året har totalt 247 fastigheter med 192 
enskilda avlopp inventerats. 80 % av dessa 
bedömdes undermåliga och kommer att behöva 
åtgärdas. Detta är något sämre resultat än förra 
året då 79 % underkändes. Sedan 2006 har 2 409 
fastigheter inventerats och 72 % av dessa 
underkändes. Totalt finns cirka 3200 fastigheter 
med enskilda avlopp i kommunen. 
 
I samarbete med Jordbruksverket har ett 
tillsynsprojekt med fokus på lagring och spridning 
av hästgödsel påbörjats. Målet är att växtnäringen 
i hästgödsel ska utnyttjas så bra som möjligt och 
att miljön inte ska påverkas negativt. Information 
har skickats ut till cirka 220 hästägare. 
Inspektioner har påbörjats och kommer att 
fortsätta även under 2014. 
 

Under året har arbetet fortsatt med att ta fram en 
VA-plan. VA-planen ska omfatta hela 
kommunen, både den allmänna anläggningen 
inom nuvarande verk-samhetsområde och de 
delar av kommunen som ligger utanför 
verksamhetsområdet.  VA-planen ska utgöra ett 
tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 
Förslag kommer att lämnas till 
Kommunfullmäktige under 2014. 
 
Problemen med igensättning vid Torne 
reningsverk har fortsatt under året. Enligt 
utlåtande från utomstående expertis beror 
igensättningen på att biologisk rening saknas. 
 
Levande sjöar och vattendrag 
Genom detaljplanen har nya och bättre krav på 
fördröjning och översilning tillämpats för dag-
vattenhanteringen vid det nya industriområdet, 
Orrakullen 
 
God bebyggd miljö . 
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har 
fortsatt under året och ett samrådsförslag har 
skickats ut. Förslag kommer att lämnas till 
Kommunfullmäktige under 2014. 
 
I samarbete med Länstrafiken Kronoberg 
påbörjades en försöksverksamhet med 
anropsstyrd trafik i Moheda. Syftet är att öka 
tågresandet från Moheda. 
 
Arbetet med Uthållig kommuns spjutspetsprojekt 
i Moheda, ”Bilsnål planering i en levande 
småstad” har fortsatt. Under året har bl.a. 
cykelstråken i Moheda och standarden på dessa 
studerats. En halv dags föreläsning/diskussion 
om cykling har genomförts för politiker och 
tjänstemän för att öka kunskaperna om 
cykelvägar och vad som gör att cykeln väljs före 
bilen vid korta bilresor 
 

 
Cykelstudier i Moheda 
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Kommunen har beviljats statliga LONA-bidrag 
för att göra Salen mer tillgänglig för 
kommuninvånarna. Första etappen, i ett 
långsiktigt projekt, är att öka kunskaperna om vad 
som är rätt åtgärd för att förbättra vattenkvalitén, 
men även göra åtgärder som gör området mer 
attraktivt. Under året har en skötselplan för den 
västra sidan tagits fram och arbetet enligt denna 
genomförts. 

 
 
 
 
 

 
Ett rikt växt- och djurliv 
Under året har arbetet fortsatt med att göra västra 
delen av Åsnenområdet till ett blivande 
nationalparksområde. Bland annat har 
besöksplatser ringats in och arbetet med hur de 
ska iordningställas påbörjats. I början av maj 
hölls fältkvällar i Bjurkärr och Trollberget. 
Referensgruppen – bestående av representanter 
från lokala föreningar och organisationer, samt 
entreprenörer bjöds in för att undersöka platserna 
ur olika typer av besökares perspektiv. Det kom 
fram många idéer på vad i naturen man kan 
berätta om på dessa platser och på vilket sätt. 
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Framtid 
 
Sammanfattning  
• Alvesta kommuns nya vision 
• Bo i Spåningslanda 
• Nytt serviceboende  
• Etableringar på Orrakullen  
• Äldreboende  
• Befolkningsförändringar ger ökade behov 
• Regionkommun 
 
Alvesta kommuns nya vision 
21 januari 2014 gick startskottet för arbetet med 
Alvesta kommuns nya vision. Fullmäktiges 
ledamöter satte sig då ned för att gemensamt 
diskutera sin syn på kommunen och dess framtid. 
Förutom politikerna kommer även invånare, 
föreningar, företagare med flera ges möjlighet att 
delta och påverka den nya visionen innan den 
fastställs. Visionen ska visa omvärlden vart 
kommunen är på väg, skapa gemenskap och 
delaktighet. Visionen ska vara en integrerad del i 
styrningen och grunden för de mål som fastställs. 
Visionen ska behandlas i juni 2014 av 
kommunfullmäktige.  
 

 
(Visionsbild) 
 
Bo i Spåningslanda 
Spåningslanda är Alvestas nya bostadsområde. 
Området planeras att bebyggas i etapper. 
Inledningsvis anläggs en ny väg och anslutande 
bostadsgator i nordöstra Alvesta. Syftet är att 
skapa möjlighet för vidare utveckling av Alvesta 
och ny bostadsbebyggelse i området. 
Tomtförsäljning planeras till hösten 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt serviceboende  
Under 2013 har fem personer inom gruppen 
funktionshindrade beviljats bostad med särskild 
service. De kommande åren bedöms antalet 
personer med behov av särskilt boende komma 
att öka. 
 
Etableringar på Orrakullen  
Utmed väg 25 vid västra infarten till Alvesta är 
ett 55 hektar (ha) nytt industriområde under 
uppförande. Området byggs ut i etapper och 
säkrar markberedskapen för nyetableringar med 
närhet till väg 25. Senaste nyetablerade 
industriområdet Björnstorp, också vid väg 25/väg 
126 vid infarten till Alvesta, har slagit väldigt väl 
ut och av ursprungliga 19 ha återstår 2,5 ha.  
 
Äldreboende  
I december 2013 beslutade kommunfullmäktige 
att projektering för ett nytt äldreboende ska 
påbörjas. Boendet planeras innehålla 70 
lägenheter och vara inflyttningsklart 2016. 
Rekommenderad placering för boendet är 
Tingsbacken. Det nya äldreboendet kommer att 
ersätta Bryggaren, som idag är ett särskilt boende 
i Alvesta tätort.  
 
Befolkningsförändringar ger ökade behov 
Allt fler blir äldre både i Alvesta och i riket vilket 
medför ett ökat behov av omsorg och vård både i 
ordinärt och i särskilt boende. För att möta detta 
krav ska kommunen kartlägga och införa olika 
tekniska lösningar.  
 
Antalet förskolebarn och elever från 
förskoleklass till årskurs 9 kommer att öka. Även 
antalet som studerar SFI kommer att öka.  
 
Alla dessa ökningar ställer kvar på anpassning av 
den kommunala verksamheten i form av olika 
resurser såsom lokaler och personal.  
 
Regionkommun 
Landstingsfullmäktige beslutade den 26 februari 
2013 att ansöka om att från och med den  
1 januari 2015 bilda regionkommun.  
En övergång till regionkommun innebär att vissa 
ansvarsområden övergår från kommunen till 
regionkommunen. Regleringen av förändrat 
ansvar sker genom skatteväxling. För att 
regionkommunen ska bli verklighet krävs beslut 
av samtliga kommuners fullmäktige. De 
ansvarsområden som berörs är främst 
kollektivtrafiken. 
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Kommunstyrelsen  
Ordförande:  Mats Johnsson 
Förvaltningschef Kristiina Kosunen Eriksson 
 

 

   

Ansvar och uppgifter 
Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar för-
valtningen av kommunens angelägenheter och har 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet och 
kommunägda företag. KS följer de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. KS ser till att verksamheten, inom sitt 
område, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt. 
 
Förvaltningen ansvarar för övergripande personal-, 
löne- ekonomi- och inköpsfrågor, kommunikation 
och IT, beredskapssamordning och krisledning, 
marknadsföring, central informationsverksamhet, 
internationella kontakter,  fysik planering,  näringsliv 
och turism samt stöd för det politiska arbetet. För-
valtningen ansvarar även för driften av fritidsan-
läggningar, friluftsbad, cykelleder. Därutöver finns 
överförmyndarverksamhet och räddningstjänst. 
Genom omvärldsanalyser, nytänkande och effektivt 
resursutnyttjande skapas utrymme för verksam-
hetsutveckling.  
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2013 2012 2011
Intäkter 12 213 6 270 6 470
Kostnader 99 444 73 405 74 500
Nettokostnader *87 231 67 135 68 025
Bruttoinvest 25 666 1 390 480
Kostnad kr/inv 4 596 3 527 3 595
*I 2013 års siffror ingår även kultur och fritidsavdel-
ningen.  
 
Driftredovisning 2013 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 10 243 12 213 1970
Kostnader 98 848 99 444 -596
Netto 88 605 87 231 1 374
 
Sammanfattning av året 2013 
• Simhall 
• Tågstation Vislanda invigd  
• Medborgarundersökning  
• Införande av stopp 
 
Simhall 
Projektet med om- och tillbyggnad av simhallen 
pågår. Projektet påbörjades i juni 2013 och innebär 
byggnation av en ny 25 meters bassäng samt rehab 
bassäng och nya omklädningsrum. Den nya simhal-
len beräknas vara klar hösten 2014.  
 
Tågstation Vislanda invigd  
Lördag den 14 december ägde ceremonin som 
officiellt invigde Vislanda tågsstopp rum. Som ett led 
i att förbättra regionaltågtrafiken i nordöstra Skåne 
och södra Småland har det byggts en ny tågstation i 

Vislanda, där tågtrafiken startade 15 december 
2013.  
 
Medborgarundersökningen  
För fjärde gången har Alvesta Kommun deltagit i 
statistiska centralbyråns medborgarundersökning. I 
undersökningen deltog totalt 70 kommuner. Sam-
manfattande betygsindexet för Alvesta Kommun 
blev 46. Förra gången Alvesta vara med 2011 var 
motsvarade värde 56. Genomsnittet för samtliga 
deltagande kommuner var 53.   
 
Införande av stopp 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-12 om spar-
förslag som innebar omedelbart stopp inom tre 
områden, anställning, inköp och investering. 
Stoppen har medfört ett omfattande prövningsförfa-
rande av ärenden under året. Sedan införandet av 
stoppen har kostnadsutvecklingen i löpande priser 
bromsats upp.   
 
Ekonomi  
 
Kommunstyrelsen visar ett resultat på plus 1,4 mkr i 
förhållande till budget. Resultatet beror främst på 
personalvakanser inom kansliet och ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen. Blocket gemensam 
finansiering gick 25,2 mkr bättre än budget. Över-
skottet beror i huvudsak på återbetalning av premier 
från försäkringsbolaget AFA som står för 16,6 mkr, 
bättre finansiella intäkter 4,7 mkr samt resterande 
del består av statsbidrag och utjämning. 
 
Framtid  
Arbete pågår med att ta fram Alvesta kommuns nya 
vision. Fullmäktiges ledamöter har påbörjat detta 
jobb. Förutom politikerna kommer även invånare, 
föreningar, företagare med flera ges möjlighet att 
delta och påverka den nya visionen innan den fast-
ställs. Visionen ska fastställas i juni 2014 av kom-
munfullmäktige.  

 
(Bild från medborgardialog gällande visionen)  
 
Som ett led i att effektivisera administrationen av 
handlingar till kommunstyrelsen med flera kommer 
digitalisering ske av kommunstyrelsens utskick 
under 2014.  
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Utbildningsnämnden 
Ordförande:  Thomas Johnsson 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
 
 

    

Ansvar och uppgifter 
• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Skolbarnomsorg 
• Obligatorisk särskola 
• Musikskola 
• Fritidsgårdar 
• Gymnasieutbildning/gymnasiesärskola 
• Vuxenutbildning/särvux/SFI 
• Bibliotek 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr* 2013 2012 2011
Intäkter 72 462  
Kostnader 520 057  
Nettokostnader 447 595  
Förändring i % 20  
Bruttoinvest 1 549  
Kostnad kr/inv  
*Jämförelse bakåt ej möjligt beroende på omorgani-
sation under 2013. 
 
Driftredovisning 2013 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 67 475 72 462 4 987
Kostnader 506 288 520 057 -13 769
Netto 438 813 447 595 -8 782
 
 
Sammanfattning av året 2013 
• Antalet förskolebarn ökar 
• Elevtalsökning på Grönkullaskolan 
• Byggen i skollokaler 
• Resultat från grundskolan 
• PISA 2015 
• Samordning av grundsärskola  
        och gymnasiesärskola 
• Mycket händer i skolrestaurangen 
• Gymnasiets nationella program avvecklas 
• Översyn av vuxenutbildningen i kommunen 
• Utveckling av skolbiblioteken 
• Aktiviteter för ungdomar 
 
Antalet förskolebarn ökar 
För att täcka behovet av förskoleplatser på öster, 
skall en ombyggnad av Aringsgården i Alvesta tätort 
genomföras. Totalt åtta förskoleavdelningar kommer 
att rymmas. Under byggperioden finns barnen i 
hyrda paviljonger, placerade mitt emot äldreboendet 
Högåsen. Planerad byggstart har förskjutits till bör-
jan 2014. 
 
Elevtalsökning på Grönkullaskolan 
Grönkullaskolan har under hösten fått ont om ut-
rymme på grund av större barnkullar och ökad in-

flyttning av nyanlända elever. Då antalet elever i F-9 
fortsätter öka under kommande år har en lokalan-
passning påbörjats. Kommunfullmäktige har beslu-
tat inrätta en högstadieskola på ”gymnasieskolan” 
på Allbogatan. Grönkullaskolan blir då en F-6 skola. 
Allbo Lärcenter som nu finns på Allbogatan, skall 
ges ändamålsenliga ersättningslokaler enligt inrikt-
ningsbeslut i fullmäktige. 
 
Resultat från grundskolan 
I juni 2013 slutade 190 elever grundskolan. 
 
Genomsnittligt meritvärde 
Elevernas genomsnittliga meritvärde i Alvesta år 9 
låg på 204,5 poäng, medan det låg på 213,1 poäng 
för samtliga elever i riket. Eleverna har alltså ett 
meritvärde under rikssnittet.  

 
 
Behörighet till gymnasieskolan 
Av eleverna är 16,3 procent obehöriga till gymna-
sieskolans nationella program. Det är något fler 
pojkar än flickor som ej blivit behöriga, både i kom-
munen och i riket. Denna grupp, ca 30 st, hänvisa-
des då till gymnasieskolans Introduktionsprogram. 
 

Yrkesförberedande program 
 2013 2012 2011
Alvesta 83,7 87,6 89,2 
Riket 87,6 87,5 87,7 
 
Andelen behöriga elever på yrkesförberedande 
program sjunker i Alvesta Kommun över tre år, men 
bibehålls i riket. 
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Högskoleförberedande program 
 
 

 
Naturvet. 
Teknik 

Ekonomi 
Humaniora 
Samhällsv. 

 
Estetiska 

Alvesta 
2013 

 
76,8 

 
79,5 

 
80,5 

Alvesta 
2012 

 
82,2 

 
85,8 

 
87,0 

Alvesta 
2011 

 
83,9 

 
84,3 

 
88,3 

Riket 
2013 

 
83,2 

 
84,8 

 
86,5 

Riket 2012  
83,4 

 
85,0 

 
86,4 

Riket 2011  
83,5 

 
85,2 

 
86,7 

 
Andelen behöriga elever till de högskoleförbered-
ande gymnasieprogrammen har minskat 2013 jäm-
fört med föregående år. Vislandaskolans elever låg 
dock över riksgenomsnittet, medan Mohedaskolan 
och Grönkullaskolan låg under. 
 
PISA 2015 
Alvesta kommun har under året engagerat sig i 
PISA 2015. Det är en satsning från Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) för att förbättra elever-
nas kunskap i matematik. Syftet är att eleverna inte 
bara ska nå målen utifrån sina förutsättningar utan 
även att nå toppen av sin potential. 
 
Samordning av grundsärskola och gymna-
siesärskola 
Den obligatoriska särskolan i grundskolan och gym-
nasiesärskolan har samordnats  under namnet 
”Virdaskolan”. Syftet är att underlätta en helhetssyn 
på verksamheten och en samordning av resurserna. 
 
Mycket händer i skolrestaurangen 
Målet för 2013 att nå 25% ekologisa livsmedel upp-
nåddes med råge. Totalt 31,3% av de serverade 
råvarorna var ekologiska. Andelen råvaror som var 
rättvisemärkta och andelen kött med världens bästa 
djurskydd har också ökat under året.  
Hösten startades upp med lyckade grillfester för 
elever och personal ute på skolgården.  
En gedigen utbildning har genomförts i syfte att 
minska svinnet i skolkök och restauranger 
 
Gymnasiets nationella program avvecklas 
Elevantalen på de nationella programmen på Allbo 
Lärcenter har minskat under flera års tid. Kommun-
fullmäktige beslutade därför om avveckling av de tre 
nationella programmen. Inga nya elever togs in 
hösten 2013. I juni 2014 skall klasserna vara helt 
avvecklade. 
Två av gymnasieskolans introduktionsprogram 
kommer att finnas kvar i egen regi i kommunen. 
 
Översyn av vuxenutbildning i kommunen 
Under året har grundläggande och gymnasial vux-
enutbildning, särvux samt SFI/svenska för invand-
rare genomförts på Allbo Lärcenter. Tre yrkesutbild-
ningar har också genomförts; Vård- och omsorg, 

Lärling inom olika yrken samt Yrkesförarutbildning 
buss och lastbil. En mindre del av gymnasial vuxen-
utbildning och yrkesutbildning har köpts i annan 
kommun för att komplettera utbudet och svara mot 
kommunmedborgarnas behov. 
En översyn av utbildningsutbudet har genomförts av 
revisionsföretaget PwC under hösten. 
 
Utveckling av skolbiblioteken 
Skolbiblioteken i kommunen digitaliserar nu skolor-
nas mediebestånd, vilket ger tillgång till folkbiblio-
tekens hela mediebestånd ute på skolorna. 
 
Aktiviteter för ungdomar 
Under 2013 har Ungdomsrådet arbetat för att ut-
veckla ungas delaktighet på många olika sätt. Mu-
sikskolan/Musikverkstan gav tillsammans med fri-
tidsgårdarna och ungdomsrådet under hösten 2013 
en konsert för världens barn som samlade in mycket 
pengar. 
Under sommaren var det svårt att möta ungdomar-
nas behov av sommarprao och feriejobb eftersom 
antalet platser minskade. 
Avgifterna till Musikskolan höjdes inför 2014 vilket 
medfört att 27 elever valt att sluta. 
 
 
Framtid 
 
Osäker prognos för barn- och elevtal 
När utbildningsnämndens budget sätts inför ett 
budgetår baseras det till stor del på förväntat barn- 
och elevunderlag. Utgångspunkt för beräkningen 
som görs är befolkningsprognosen från demografen 
i Lund. Befolkningsprognosen visar förväntat antal 
folkbokförda invånare i Alvesta Kommun. För utbild-
ningsnämndens del är det folkbokförda barn och 
ungdomar i åldern ett till arton år som beräknas och 
delas upp i respektive skolform. 
 
I budgeten inför 2014 beräknades barn/elevtal enligt 
nedanstående tabell, kolumnen elever enligt budget.  
 
Under hösten 2013 och början av 2014 har 
barn/elever i de olika skolformerna ökat. Detta beror 
på ett ökat antal nyanlända, men också en ökad 
inflyttning. Elever enligt kommuninvånarregistret, 
KIR, är framtaget 6 februari 2014 och visar ökning-
en jämfört med beräkningen enligt budget. Elever till 
hösten enligt KIR avser hösten 2014.  
Skolform Ålder Elever 

enligt 
budget 

Elever 
enligt 
KIR 

Elever 
till 
hösten 
enligt 
KIR 

Förskola 
 

1-5 år 
 

1152 
 

1209 
(+59) 

 
1200 
(+48) 

Grundskola 
 

6-15 år 
 

2215 
 

2284 
(+69) 

 
2306 
(+91) 

Gymnasiet 
 

16-18 år 
 

568 
 

646 
(+78) 

 
621 

(+53) 
 

38



   Utbildningsnämnden 
 

 

    

 
Lokalanpassningar för förskola och skola 
Under flera år framöver kommer lokalanpassningar 
att behöva göras i syfte att anpassa lokaler på ett 
kostnadseffektivt sätt till förändrade behov. 
Andra lokaler för vuxenutbildning och gymnasiesko-
lans Introduktionsprogram kommer att tas i bruk 
under hösten 2014. Till en början kan en övergångs-
lösning behöva göras innan en permanent lokallös-
ning finns på plats. 
 
Matematiklyft för grundskolan 
Skolverket driver ett projekt Matematiklyftet, som 
syftar till att höja matematiklärares kompetens att 
undervisa. Syftet är att förbättra svenska elevers 
resultat i ämnet. Alvesta Kommun kommer att gå 
med under 2014. 
 
Från mittfält till topp i grundskolan 
På uppdrag har revisionsföretaget PwC utrett 
grundskolans måluppfyllelse och lämnar under 2014 
rekommendationer för hur skolan i kommunen skall 
utvecklas. Målet är att elevernas resultat skall ligga i 
”topp” jämfört med andra kommuner i landet. Ut-
vecklingsarbete kommer att bedrivas under kom-
mande år. 
 
Mottagande av nyanlända 
Ett större fokus på resurser, bra organisation och 
arbetssätt för nyanlända från andra länder kommer 
att behövas de närmaste åren i syfte att stärka in-
tegrationen i samhället. Det gäller förskola, grund-
skola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
 
Vuxenutbildning 
En ökad efterfrågan hos kommunmedborgare av 
distansstudier och flexibla undervisningsformer som 
anpassas till individuella behov finns. Behovet av 
studie- och yrkesvägledning ökar också. 
 
Styrning av verksamheterna 
Skolinspektionen granskade 2013 huvudmannens 
styrning av skolan. Rapporten lämnas under 2014 
och kan komma att påverka arbetsformerna.  
 
Ekonomi 
Nämndens totala bruttokostnader på ca 520 mkr 
fördelas procentuellt sett på följande kostnadsslag: 
 

Andelar i %  * 2013 2012 2011
Personal 57  
Köp av utb. /tjänster 20  
Lokaler 12  
Förbrukn. mtrl/livsm 10  
Interna tjänster 1  
Kapitalkostnader 1  
*Jämförelse bakåt ej möjligt beroende på omorgani-
sation under 2013. 
 
Utbildningsnämnden redovisar totalt en negativ 
avvikelse gentemot budget med 8,7 mkr. Resultatet 
är i linje med tidigare prognoser under året.  
 

Förskoleverksamheten visar totalt en positiv avvi-
kelse på cirka 0,7 mkr, grundskole- och skolbarns-
omsorgsverksamheten redovisar sammantaget en 
negativ budgetavvikelse på cirka 0,7 mkr. Beträf-
fande särskoledelen visas en positiv avvikelse på 
cirka 0,2 mkr. Gymnasie- och vuxenutbildning, in-
klusive gymnasiesärskola och köp av gymnasieut-
bildning, visar en negativ avvikelse på cirka 10,6 
mkr. 
Bibliotek och övriga verksamheter visar en positiv 
avvikelse på cirka 1,7 mkr. 
 
Det innebär att de ursprungliga verksamheterna 
inom gamla Nämnden för barn och ungdom visar ett 
positivt resultat på ca 1,5 mkr. För de nytillkomna 
verksamheterna i den nya nämnden (UN) är resulta-
tet för biblioteket 0,4 mkr, Allbo Lärcenter -8,6 mkr 
och köp av gymnasieutbildning -2,0 mkr. 
 
Förskolan 
Förskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget 
på 0,7 mkr. I stort sett alla förskoleenheter visar en 
positiv avvikelse mot budget och redovisar även en 
förbättring än vad som tidigare har antagits i de 
prognoser som gjorts under året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid de två mätperioderna av antalet barn så kan en 
viss minskning skönjas, men aktuella antalssiffror 
visar återigen på en ökning. 
 
Grundskola och skolbarnsomsorg 
Verksamheterna visar en negativ avvikelse gente-
mot budget på ungefär 0,7 mkr. Även här visar de 
olika enheterna en bättre avvikelse än vad som 
tidigare prognostiserats, dock har den totala avvi-
kelsen blivit sämre än prognosen vilket beror på att 
de gemensamma och centrala kostnaderna har 
överskridits. Orsaken är att fler elever tillkommit 
vilket inte varit budgeterat. 
 
Köp av grundskoleutbildning visar en negativ avvi-
kelse på ungefär 1,9 mkr. Nettokostnaderna ökade 
med cirka 1,0 mkr i jämförelse med föregående år, 
medan nettobudgeten minskade med ungefär 0,3 
mkr. Föregående år var avvikelse gentemot budget 
drygt 0,5 mkr. 
 
De två friskolor som sedan ett antal år finns etable-
rade i kommunen, Byskolan Blenda och Friskolan 
Kronobergshed, har under året haft ett 90-tal barn i 
sin regi. Det totala antalet elever, folkbokförda i 
Alvesta kommun, som studerar i andra kommuners 
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skolor eller i friskolor var vid mätperioden 197 
stycken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalet elever i grundskolan nådde under 2012 den 
lägsta nivån, för läsåret 2012/2013 noteras en ök-
ning av antalet elever. 
 

 
Ovan visas antalet födda mellan åren 1992 och 
2012. De blå staplarna är faktiska tal, medan linjen 
är en trendlinje över utvecklingen. Av diagrammet 
kan utläsas en minskning av barnkullar från mitten 
av 90-talet. Det går också skönja en ökning av 
barnkullarna de senaste åren även om de faktiska 
talen kan fluktuera något mellan enskilda år. Om 
trenden fortsätter innebär detta att det framöver 
kommer att bli fler barn i grundskolan. 
 
Särskolan/LSS-verksamheten 
När det gäller särskola/LSS på grundskolenivå så 
redovisas vid årets slut en avvikelse på ca 0,2 mkr. I 
detta ingår även köp av utbildning som redovisar en 
negativ avvikelse på ca 0,9 mkr, medan övriga ge-
mensamma kostnader visar en positiv avvikelse på 
ca 0,6 mkr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allbo Lärcenter 
Verksamheten visar en negativ avvikelse mot bud-
get med cirka 10,6 mkr. Resultatet är 2 mkr sämre 
än prognosen för oktober. 8,6 mkr avser den egna 
verksamheten och 2 mkr köp av utbildning. 
Beträffande verksamheten för Allbo lärcenter så har 
en omställningsbudget beviljats för att under en 
övergångsperiod hantera avvecklingen av gymna-
sieprogram. 
 
Biblioteksverksamhet 
Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget 
med 0,4 mkr.  
Musikskola/fritidsgårdar/centrala kostnader 
Musikskolan visar sammantaget en avvikelse på 0,1 
mkr. När det gäller fritidsgårdarna så visas totalt en 
positiv avvikelse på 0,4 mkr. För gemensamma 
verksamheter inklusive nämnden redovisas en posi-
tiv avvikelse på 0,6 mkr. 
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

 

  
Förskoleverksamhet* 2013 2012 2011
Förskola 1-5 år  
Inskrivna barn 920 958 909
Bruttokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 118 661 111 362 107 784
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 99 270 91 664 86 561
  
Tillsynstimmar/vecka 35 849 36 772 34 328
Bruttokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 58,56 55,79 54,89
Nettokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 
 
Antal barn i annan kommuns eller fristående förskola 

48,99 45,92 44,08

Inklusive fristående förskolor i Alvesta Kommun ( 87 barn 2013) 
 

110 74 59

Familjedaghem 1-5 år  
Inskrivna barn 21 26 33
Bruttokostnad/barn inkl. lokal administration, kr/år 109 796 104 004 89 645
Nettokostnad/barn inkl. lokal administration, kr/år 71 983 70 559 64 112
  
Tillsynstimmar/vecka 637 956 1 165
Bruttkostnad/tillsynstimme inkl. lokal administration 69,60 54,37 48,82
Nettokostnad/tillsynstimme inkl. lokal administration 45,63 36,89 34,92
  

Skolbarnomsorg 2013 2012 2011
Inskrivna barn 730 679 661
Bruttokostnad/barn inkl. lokal adm, kr/år 27 122 29 240 29 230
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm, kr/år 23 536 25 006 25 067
  

Musikskolan 2013 2012 2011
Antal elever i musikskola 269 262 263
Bruttokostnad/elev i musikskola, kr/år 16 410 16 553 15 245
Nettokostnad/elev i musikskola, kr/år 13 083 13 134 12 771
  

Grundskola exkl SIV 2013 2012 2011
Antal elever 1-9 1 750 1 693 1 666
Antal elever i Förskoleklass 205 185 210
Bruttokostnad/elev i förskoleklass, kr/år 23 702 22 113 20 131
Bruttokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 81 615 82 632 81 665
Nettokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 76 112 75 181 75 824
Skolmåltidskostnad/elev, kr/år 6 467 6 116 5 771
Läromedelskostnad/elev, kr/år 1 662 2 077 2 173
Lokalkostnad/elev, kr/år 16 070 17 469 17 519
Lärarkostnad/elev, kr/år 
Antal lärare/100 elever 

35 490
-

35 220 
8,0 

35 073
8,2

Antal elever i annan kommun eller friskola 197 196 185
Kostnad per elev, kr/år i annan kommun eller friskola 92 362 87 338 86 607
 
Samtliga kostnader ovan är exklusive påslag från fördelning av kommungemensamma kostnader. 
 
*) endast personalkostnad. 
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Gymnasieskola                                                                              2013 2012 2011
Andel elever i egen utbildning, folkbokförda i kommunen 14,5 13,5
Andel folkbokförda elever i annan kommuns gymnasieskola 48,7 48,8
Andel folkbokförda elever i friskola 36,3 37,0
 
Kostnad per folkbokförd elev  kr/år *    

 
107 860 102 141

 
Genomsnittligt betygspoäng för elever i egen utbildning                                 11,8

 
12,4 12,8

Andel behöriga till högskolestudier för elever i egen utbildning 
Andel behöriga till högskolestudier för alla folkbokförda elever 
 
Andel folkbokförda nybörjare år 1 (exkl. IM) som fullföljde utbildningen  
inom 3 år  
Andel folkbokförda nybörjare år 1 (exkl. IM)som fullföljde utbildningen inom 4 år  
                

63
85

79

86

 

79 
85 

 
78 

 
84 

 
 

80
89

86

88

Vuxenutbildning 2013 2012 2011
Antal elever i huvudmannens skola i komvux 
Antal elever i komvux, som är folkbokförda i kommunen 
Antal elever omräknat till heltidsstuderande i komvux 

365 
302 
214 

321
273
161

 
Andel elever i grundläggande utbildning 
Andel elever i gymnasial utbildning 
 
Andel folkbokförda elever i komvux som är födda utomlands  
Andel korttidsutbildade invånare  i kommunen  som deltar i komvux 

 

 
28 
72 

 
47 

3,7 

28
72

47
2,6

 
Kostnad för komvux per heltidsstuderande, kr/år * 
 

 
47 490 

 
96 470

Antal elever i huvudmannens  skola  i SFI  363 313

Bibliotek, Allmän kultur                     
Föreningsliv/ allmän fritidsverksamhet 

2013 2012 2011

Huvudbibliotekets öppettider på kvällar o helger, tim/ v   * 
Lån från kommunala bibliotek, antal / invånare*                                                        

11 
9,3 

 

11
9,7

 
Kommentarer till nyckeltalen 
 
Avseende beräkningar av nyckeltal för förskola, grundskola, skolbarnomsorg har intäkter och en del gemen-
samma kostnader fördelats proportionellt. Förvaltningsgemensamma intäkter och kostnader finns inte med i be-
räkningen.  
 
Antalet barn i förskolan, elever i skolbarnomsorgen och grundskolan mäts två gånger per år, v10 och v42. Ge-
nomsnittet är ett vägt medelvärde för våren och hösten. Noteras bör att antalsförändringar kan variera mellan och 
efter mätperioderna. 
 
Observera att i de mätningar som görs är det inskrivna barn på förskola och skolbarnomsorg samt elever 
som går i grundskola som avses. Det genomsnittliga antal som anges avser inte det totala antalet folk-
bokförda barn/elever. Jämför tabell under framtid rubrik ”osäker prognos för barn- och elevtal”. Nyckelta-
len beräknas utifrån utfallet för respektive verksamhet. 
 
Förskoleverksamhet 
Bruttokostnad och nettokostnad per barn har ökat jämfört med 2012. Antalet barn har minskat med 38 stycken i 
genomsnitt mellan 2013 och 2012. Det innebär att intäkterna också har minskat.  
 
2012 startades en ny fristående förskola Änglagård i Alvesta Kommun. Under 2012 var antalet barn i genomsnitt 
19 barn. 2013 är genomsnittet 55 barn. Troligt är att det minskade antalet barn på kommunens förskolor delvis 
beror på att många nyanlända väljer den fristående förskolan Änglagård. Mellan vår- och höstmätning 2013 är 
ökningen 17 barn. För kommunens förskolor är differensen 28 färre barn mellan vår- och höstmätning. I övrigt kan 
sägas att det var ovanligt många barn inskrivna på förskolan våren 2012, vilket gör att genomsnittet för 2012 blev 
högre i jämförelse med 2011 och 2013.  
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Även en del kostnader har ökat, bland annat lokalkostnaderna, vilket beror på att samtliga lokaler 
övergick i Allbohus regi samtidigt som hyressättningen gjordes om. Personalkostnaderna har ökat med 
lönerevisionen 2013. 
 
Sammantaget gör de minskade intäkterna och högre kostnaderna i kombination med färre barn i ge-
nomsnitt att brutto/nettokostnaden per barn ökat.  
 
Samma orsaker som ovan gäller för minskat antal tillsynstimmar och brutto/nettokostnad per tillsyns-
timme. 
 
Familjedaghem 
Samtliga parametrar har minskat. Dock är det minskade barntalet inte i paritet med minskade kostna-
der.  
 
Skolbarnomsorg 
Antalet inskrivna barn inom skolbarnsomsorgen fortsätter öka. Intäkterna är lägre än 2012. Kostnader-
na är ungefär de samma. 
Sammantaget ger ökat antal barn men kostnader i samma nivå som 2012 att brutto/nettokostnad per 
barn blir lägre. 
 
Musikskolan 
Ingen större förändring jämfört med 2012. Förändringarna är marginella. 
 
F-klass och Grundskola 
Antalet elever i F-klass har ökat 2013. Det är dock färre elever höstterminen 2013 jämfört med vårter-
minen. Brutto/nettokostnad per elev är något högre. Personalkostnaden har ökat, vilket kan hänföras till 
lönerevisionen. 
 
Antalet elever på grundskolan fortsätter att öka. I genomsnitt är det 57 fler elever jämfört 2012. Intäk-
terna är lägre än 2012. Kostnaderna, förutom lokaler och fördelade kostnader, har ökat. De minskade 
intäkterna i kombination med högre kostnader gör att nettokostnaden per elev blir något högre. Brutto-
kostnaden per elev är något lägre.  
 
Gymnasieskola, vuxenutbildning och bibliotek
För 2013 finns ännu inga aktuella uppgifter för en del av nyckeltalen. Det beror på att nyckeltalen 
bygger på officiell statistik för redovisningsåret. Denna är inte klar ännu därför har ingen närmare ana-
lys kunnat göras. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Ordförande:  Jimmy Hammarström 
Förvaltningschef Mats Martinsson 
 
 

 

 

 

Ansvar och uppgifter 
 
• Barn, vuxna & familj 
• Öppenvård, Stjärnan och Loket 
• Försörjningsstöd 
• Flyktingmottagning 
• Arbetsmarknadsåtgärder och integration 
• Alkohol-, tobaks- och läkemedelshandläggning 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2013 2012 2011
Intäkter 57 650  
Kostnader 143 291  
Nettokostnader 85 641  
Bruttoinvest 0  
Kostnad kr/inv 4 442  
 
Då nämnden är ny för 2013 saknas jämförelsetal för 
tidigare år. 
 
Driftredovisning 2013 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 53 229 57 650 4 421
Kostnader 121 973 143 291 -21 318
Netto 68 744 85 641 -16 897
 
 
Sammanfattning av året 2013 
I mars 2013 trädde en ny organisation i kraft vilket 
innebär att nämnden för individ- och familjeomsorg 
(NIF) bildades. NIF har ansvar för förvaltningen för 
individ- med familjeomsorg med ansvar enligt ovan. 
 
Barn, vuxna & familj 
Mottagningsenheten vänder sig till dem som 
behöver råd och stöd när det gäller sociala frågor 
som rör barn, ungdomar och deras föräldrar. Till 
enheten hör även vuxen/missbruk. I och med den 
nya organisationen så kom även 
myndighetsutövningen för vuxna att tillhöra enheten. 
Samarbetet med öppenvården har utökats och 
förbättras. Grundtanken är att Alvesta kommuns 
egen öppenvård i första hand ska användas vid 
insatser. Det medför att fler ärenden kan hanteras 
på hemmaplan. Under hösten 2013 har en 
tjänstemannaberedskap införts i organisationen. 
Året har kännetecknats av ett stort inflöde av 
ärenden, framför allt större familjer som bland annat 
är i behov av skydd. 
 
Öppenvård – Stjärnan 
Stjärnan vänder sig till barn och ungdomar (upp till 
20 år) och deras familjer. Enheten har i och med 
omorganisationen blivit en öppenvårdsavdelning 
och erbjuder stöd och rådgivning genom 
familjesamtal/enskilda samtal, FFT (Funktionell 
familjeterapi) mm Enheten har ett antal 

familjebehandlare som jobbar för att stärka och 
förbättra samspelet i familjen  
  
Stjärnan har under 2013 flyttat till nya lokaler, på 
Värendsgatan, vilket inneburit ett stort lyft för 
verksamheten. Samarbetet med avdelningen barn, 
vuxna och familj har utvecklats och förbättras. Även 
Stjärnan har märkt av att det är större familjer och ett 
högre antal ärenden rörande umgängen än tidigare. 
 
Öppenvård - Loket 
Loket är socialpsykiatrins missbruks- och 
beroendeenhet och vänder sig till vuxna (fyllda 21). 
För Lokets del så innebär den nya organisationen att 
myndighetsutövningen och behandlingen delas i två 
enheter, behandlingen ligger under Öppenvården och 
myndighetsutövningen under Barn, vuxna & familj. 
Arbetet för att hitta väl fungerande samverkansrutiner 
mellan de två enheterna pågår. Medarbetarna har en 
blandad yrkeskompetens och kan erbjuda ett antal 
insatser i egen regi. Enheten kan också ge hjälp med 
vistelse på behandlingshem och i vissa fall även 
utreda och besluta om tvångsomhändertagande 
 
Placeringar inom missbruk och beroende 
Antal vårddygn 2013 2012 2011
Frivillig vård 188 398 1 484
Tvångsvård enl LVM 282  530 
Kostnad tkr 2013 2012 2011
Kostnad för placeringar 3 027 4361 2354

 
Försörjningsstöd 
Det är en påtaglig bostadsbrist i Alvesta kommun som 
märks av framför allt i arbetet på enheten för 
försörjningsstöd. Det finns inte boende till de som 
kommer till Alvesta. Särskilt svårt är det för de större 
familjerna där även enheten för försörjningsstöd har 
sett en ökning under 2013. Enligt socialtjänstlagen har 
kommunen yttersta ansvaret för de personer som 
vistas i kommunen. 
 
Bruttokostnaden för utbetalt försörjningsstöd 
Försörjningsstöd mkr 2013 2012 2011
Totalt 30,2 30,3 34,4
Varav nyanlända 5,4 7,2 12,0 
 
Efter flera år med en ökande trend har antalet hushåll 
med försörjningsstöd minskat något sedan föregående 
år, både när det gäller ungdomshushåll och 
vuxenhushåll. Däremot har den genomsnittliga 
kostnaden/utbetalningen per hushåll ökat något.  
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Nämnden för Individ- och familjeomsorg 
 

 

Nyckeltal barn-, vuxen och familjevård 
 
 

 
Kommentarer till nyckeltalen 
 
Officiell statistik har ännu ej uppgifter inlagda för 2013. Uppgifterna ovan är hämtade ur kommunens eget 
verksamhetssystem Procapita. 
 
Nyckeltal försörjningsstöd/flyktingmottagning 
 
 
Försörjningsstöd / flyktingmottagning 2012 2011 2010
Antal hushåll med ek. bistånd  per 1000 invånare * 
Antal hushåll med ek. bistånd  totalt  ** 
 

35
669

31 
574 

36
695

Andel-Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga arbetslöshet * 
Andel-Vuxna biståndsmottagare med försörjn.hinder pga sjukdom o ohälsa * 
Andel-Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga sociala skäl * 
 

52,0
8,8
3,8

58,5 
8,2 
3,4 

58,4 
10,0 
3,0 

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd i tkr **  
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll) kr/hushåll* 
Nettokostnad  ekonomiskt bistånd , kr / invånare * 
Kostnad handläggning ek.bistånd , kr / biståndshushåll * 
 
Andel -Utrikes födda inv.18-64 år med vistelsetid 0-5 år efter PUT * 
Andel -Utrikes födda inv.18-64 år med vistelsetid 6-10 år efter PUT * 

26 812
41 173

1 608
2 213

6,7
3,6

19 472 
29 781 

1 456 
 
 

6,5 
2,8 

23 433
38 231

1 294
6 920

6,4
1,9

 

 
Kommentarer till nyckeltalen 
 
Officiell statistik har ännu ej uppgifter inlagda för 2013. Uppgifterna ovan är hämtade ur kommunernas databas 
Kolada ( märkt med *)samt ur Socialstyrelsens databas (märkt med **). 

Placerings- kostnader i tkr 2013 2012 2011

Familjehem 7 612 7 538 6 568

Institution brutto 35 205 31 484 31 529

Stöd-/kontaktfamilj 2 165 2 368 2 343

Inledda utredn enl. SoL 11 kap 1§ barn/ ungas förhållande 62 52  66

Familjehemsplacerade barn den 31/12 24 26 25

-därav med stöd av LVU 9 7 10

Placeringar av barn på institution enl SoL 31/12 25 26 23

Placeringar av barn på institution enl LVU 31/12 13 13 15

Placeringar av barn på institution i egen regi 31/12 30 30 30

Barn aktuella för vårdnads-, umgänges- och boendeutredningar 11 10

Barn aktuella för samarbetssamtal  38

Inledda utredningar vuxna 39 31 32

Placeringsdygn  barn familjehem 19 147 12 458 12 566

Placeringsdygn barn på institution 
 
-därav placeringsdygn på institution i egen regi 
 

11 155

(12 599)

17 986 
 

(7 779) 

17 591

(10 431)

46



 
Omsorgsnämnden 
Ordförande:  Helen Gustavsson 
Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson 
 

 

 

Ansvar och uppgifter 
Nämndens ansvarsområden är: 
Social omsorgsverksamhet 
• för äldre personer 
• för personer med funktionsnedsättning 21 år 

eller äldre 
 

Kommunal hälso- och sjukvård 
• för personer boende i kommunala särskilda 

boenden samt deltagare i kommunal daglig 
verksamhet 

• för personer i alla åldrar i ordinärt boende, enligt 
avtal med Landstinget Kronoberg 

 
Förvaltningen är till för att skapa trygghet och stödja 
människor i vardagen så att den enskilde kan leva 
ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna är 
individuellt prövade. 
 
 

Faktaruta 
Belopp i tkr 2013 2012 2011
Intäkter 79 013 84 353 76 240
Kostnader 363 452 369 384 345 600
Nettokostnader 284 440 285 031 269 360
Förändring i % -0,2 5,8 3,5
Bruttoinvest 1 065 1 904 2 198
Kostnad kr/inv 14 754 14 975 14 240
 

Driftredovisning 2013 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 75 084 79 013 3 929
Kostnader 355 826 363 452 -7 626
Netto 280 742 284 440 -3 698
 
 

Sammanfattning av året 2013 
• Kvalitetscertifiering på guldnivå och pris för 

Best Branding 
• Brist på boendeplatser 
• Funktionsstöd – utvecklingsarbete 
• Äldres uppfattning om äldreomsorgen 
• Mest sjuka äldre 
• Anhörigstöd 
• Ny nämndsorganisation och förvaltning 
• Ekologisk mat 

 
 

 
 
Kvalitetscertifiering på guldnivå och pris 
för Best Branding 

 

Förvaltningen är kvalitetscertifierad enligt den 
internationella standarden Investors In People (IIP) 
sedan 2006. I januari 2013 utvärderades förvalt-
ningen och omcertifierades till guldnivå.  
 
IIP är en kvalitetsstandard som syftar till att förbättra 
organisationens resultat genom att utveckla 
medarbetarna. Kvalitetsstandardens arbete bygger 
på tre grundpelare – planering, genomförande och 
utvärdering.  
 
Omsorgsförvaltningen är den största verksamheten 
i Sverige som klarat guldcertifieringen och med 
anledning av det erhöll förvaltningen i december pris 
för Best Branding 2013. 
 
Utmärkelsen innebär att förvaltningen visar att man 
utifrån IIP kvalitetsstandard genomför det som 
beslutats av ledningen och att det är tydligt att det 
som sägs också görs. Detta eftersom det är 
medarbetarna som får bekräfta att så är fallet. 
Förvaltningens utvecklingsarbete har skett 
konsekvent och systematiskt under närmare tio år. 
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Omsorgsnämnden 
 

 
 

 

 
 
 
Brist på boendeplatser 
Sedan flera år har bristen på olika boendeformer 
varit påtaglig. Det råder brist på lägenheter för såväl 
särskilt boende, bostad med särskild service (LSS) 
samt för personer med psykisk funktions-
nedsättning.  
 
 
Särskilt boende 
I ovanstående diagram framgår den skillnad som 
finns mellan befintliga lägenheter inom särskilt 
boende och nuvarande behov samt prognos över 
kommande behov av platser. Prognosen togs fram 
2012 och är fortfarande lika aktuell.  
 
För närvarande saknas cirka 17 platser och blickar 
vi framåt visar prognosen på en brist av 73 platser 
år 2026 respektive 102 platser år 2031.  
 
En utökning av antalet platser kommer att ske i två 
steg. Det första steget har redan genomförts genom 
en utbyggnation på Asken i Grimslöv med 11 
korttidsplatser. Denna utbyggnation var klar hösten 
2012. Nästa steg för att få fler platser är att bygga 
ett nytt särskilt boende i Alvesta tätort med ungefär 
70 lägenheter. I december 2013 beslutade 
kommunfullmäktige att projektering för det nya 
boendet ska påbörjas. Tingsbacken är förordat som 
placering. Bryggaren, som idag är ett särskilt 
boende i Alvesta tätort, ska avvecklas i samband 
med att det nya boendet är färdigt. Steg två innebär 
en nettoutökning av antalet platser med 34. En 
utredning har kartlagt vad Bryggaren bäst kan 
användas till framöver, särskilt är det behov av 
bostäder inom LSS och psykiatrin som beaktats. 
 
I maj 2013 beslutade omsorgsnämnden att minska 
äldreomsorgens totala antal korttidsplatser från 30 
till 17. Ett mål med omställningen var att öka antalet 
lägenheter som kan användas till särskilda 
boendeplatser. Kvar blev 11 korttidsplatser på 
Asken och sex platser för avlastning till anhöriga, 
växelvis boende och för trygghetsbehov på 
Furuliden, Bryggaren och Björkliden. Beslutet verk-
ställdes successivt för att undvika flytt av dem som 
då bodde på en korttidsplats. Omställningen gick 
initialt bra men under årets sista månader har 
behovet av korttidsplatser återigen ökat. 
 

Bristen på platser har periodvis medfört att 
förvaltningen behövt betala till Landstinget för 
utskrivningsklara brukare. Förvaltningen har 
dessutom emellanåt ej kunnat verkställa alla beslut 
om växelvis korttidsboende beroende på nuvarande 
platsbrist. 
 
Bristen på särskilda boendeplatser har även medfört 
att det blir allt vanligare att befintliga korttidsplatser 
uppehålls av brukare som väntar på plats i särskilt 
boende. Dessa brukare har inte förmåga eller 
möjlighet att vänta på en ledig särskild boendeplats i 
sitt egna hem. Situationen har blivit allt mer 
ansträngd under årets sista månader och de 
negativa konsekvenserna för såväl den enskilde 
som för kommunen är allt mer påtaglig. Ett beslut 
om särskilt boende ska verkställas skyndsamt. I 
genomsnitt fick brukaren vänta 110 dagar från dess 
att ansökan är gjord tills erbjudet inflyttningsdatum. I 
jämförelse med andra kommuner i Sverige visar 
detta på att vi har en dålig tillgång på platser i 
förhållande till behov. Nyckeltalet har dock 
förbättrats sedan 2011 då väntetiden var hela 192 
dagar i genomsnitt.  
 
Behov finns av såväl fler särskilda boendeplatser 
som av fler korttidsplatser och den aktuella 
boendebristen behöver lösas i väntan på att det nya 
särskilda boendet står klart.  
 
Två av förvaltningens avslag om särskilt boende har 
prövats av förvaltningsrätten under 2013. I det ena 
ärendet fann förvaltningsrätten att brukaren var 
berättigad till särskilt boende för att bli tillförsäkrad 
en skälig levnadsnivå och överklagandet från 
brukaren bifölls därmed. I det andra ärendet ansåg 
förvaltningsrätten brukarens behov vara tillgodosett 
genom hemtjänstens försorg och överklagandet från 
brukaren avslogs. 
 
Bostad med särskild service (LSS) 
Under 2013 har fem personer beviljats bostad med 
särskild service i kategorin servicebostad. De 
kommande åren bedöms det tillkomma ytterligare 
personer med behov av bostad. Behovet av fler 
bostäder har därav kommit tidigare än beräknat. I 
december 2013 beslutade omsorgsnämnden 
godkänna och överlämna investeringsprojektet ”Nytt 
serviceboende (LSS)” till kommunstyrelsen för 
skyndsam beredning till kommunfullmäktige. 
Beslutet kompletterades med att behovet av nytt 
serviceboende (LSS) är akut. Risken är stor att 
kommunen annars riskerar vitesbelopp. 
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Omsorgsnämnden 
 

 
 

 

 
Bostäder för personer med psykisk funktions-
nedsättning 
Psykiatrin är en verksamhet som ökar och redan 
idag finns behov av ytterligare lägenheter. 
Förvaltningens bedömning är att boendet på 
Rönnen bör avvecklas och att ett fullvärdigt boende 
tillskapas i centrala Alvesta. Boendet bör lämpligen 
organiseras i två enheter med åldersindelning och 
omfatta minst sex lägenheter vardera med 
gemensamhetsutrymme som ger möjlighet för 
mötesplats för de boende. Under hösten har 
förvaltningen köpt två platser på Ekbacka för att det 
inte funnits bostäder att erbjuda. 
 
Funktionsstöd - utvecklingsarbete 
Inom funktionsstöd pågår ett utvecklingsarbete med 
syfte att förbättra kvalitén för brukaren genom en 
effektivisering av verksamheten. Utgångspunkten är 
en normalisering och en individanpassad omsorg 
utifrån brukarens behov och önskemål. Insatserna 
ska grundas på de behov och önskemål som är 
angeläget för honom eller henne för att kunna leva 
så aktivt och självständigt som möjligt. Levnads-
villkoren bör jämföras med villkoren för andra 
människor i samma ålder och med liknande 
förhållanden Utvecklingsarbetet ska medföra en 
effektivisering av förbättringar i form av interna 
rutiner, resursanvändning samt en förbättrad arbets-
miljö för personalen.  
 
Själva utvecklingsarbetet startade med en process-
genomlysning gjord av en extern part och 
iakttagelserna från den ledde fram till tre 
handlingsplaner. 
 

Uppdraget: 
Genomlysningen visade att det fanns en otydlighet i 
vad uppdraget består av och vad insatserna ska 
innehålla. Detta har skapat en osäkerhet både hos 
handläggarna och hos verkställigheten.  
 
Åtgärd: ta fram en vägledning för att skapa tydlighet 
internt och gentemot brukare och deras anhöriga. 
 
Lägesbeskrivning: omsorgsnämnden har under 
hösten beslutat om ”Vägledning för chefer och 
handläggare inom verksamheten för funktionsstöd, 
LSS”. Vägledningen beskriver lagtext och hur 
nämnden ska tillämpa lagen. Implementering pågår 
av vägledningen med brukare, anhöriga och 
personal. 

 
Organisation/ledning: 
Genomlysningen visade att det fanns behov av att 
utveckla enhetschefernas ledningsstruktur för att 
skapa förutsättningar för att utveckla och 
effektivisera verksamheten. 
 
Åtgärd: skapa en enhetlig ledningsstruktur så att tid 
finns för det strategiska och utvecklande arbetet för 
att få till ett arbete som sker utifrån ett 
brukarperspektiv 

 
Lägesbeskrivning: enhetscheferna har påbörjat en 
uppbyggnad av en ledningsstruktur. En 
samlokalisering har genomförts av lednings-
funktionen och delegering av specifika 
arbetsuppgifter har påbörjats. Enhetscheferna har 
bättre förmått organisera ledningsarbetet och 
därmed kunnat frigöra tid för utveckling. 
 
Planering och schemaläggning:  
Genomlysningen visade att det behövdes en bättre 
resursanvändning inom daglig verksamhet och i 
servicebostäder.  

 
Åtgärd: utveckla planeringsfunktionen och skapa ett 
tydligare samordningsansvar för daglig verksamhet.  
 
Lägesbeskrivning: kartläggning har skett av brukare, 
deras aktiviteter och insatser samt av hur personal-
bemanningen används. Utifrån brukarens behov har 
planering av bemanning genomförts på 
servicebostäder och behovsscheman införts. För 
daglig verksamhet är kartläggningen genomförd och 
planering pågår av resursanvändningen. 
 
För att följa upplevelse av utvecklingsarbetet har en 
kvalitetsundersökning genomförts i slutet av året. 
Resultatet från den visar att inflytande hos brukaren 
är det förbättringsområde funktionsstöd generellt 
behöver arbeta vidare med. 
 
Äldres uppfattning om äldreomsorgen 
Resultaten från Socialstyrelsens nationella 
undersökning 2013 visar att de allra flesta äldre i 
Alvesta kommun sammantaget är nöjda med sin 
omsorg och vård. Äldre med hemtjänstinsatser i 
ordinärt boende har högst andel som är nöjda. I 
Alvesta har dock andelen nöjda äldre minskat från 
år 2012 till år 2013 (-4% på särskilt boende, -1% i 
ordinärt boende). Denna negativa utveckling går 
stick i stäv med riket.  
 
De äldre upplever att personalen alltid eller oftast 
bemöter dem på ett bra sätt (96 procent på både 
särskilt boende och i ordinärt boende). Upplevelsen 
av att känna sig trygg både i de särskilda boendena 
och i hemtjänsten ligger på 93 procent. Andelen 
trygga har ökat något det senaste året, en 
utveckling som följer riket. De äldre på de särskilda 
boendena upplever att personalen blivit sämre på 
att i förväg meddela om tillfälliga förändringar. Äldre 
med hemtjänstinsatser upplever en försämring i 
möjligheten av att kunna påverka vilka tider man får 
hjälp. Andelen mycket nöjda eller ganska nöjda med 
de aktiviteter som erbjuds på de särskilda boendena 
har ökat mellan åren (från 75 % till 79 %). 
Måltiderna upplevs som en trevlig stund på dagen 
(78 %) och maten smakar mycket bra eller ganska 
bra (87 %).  
 
Andelen äldre som besväras av ensamhet har 
minskat tydligt på de särskilda boendena och något 
inom hemtjänsten, dock är det fortfarande en stor 
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andel som känner sig ensamma (14-15 %). Andelen 
mycket trygga och ganska trygga är 93 procent på 
både de särskilda boendena och i ordinärt boende. 
 
Mest sjuka äldre 
Sedan 2010 har SKL och regeringen satsat på 
utvecklingen av vård och omsorg för sjuka äldre. 
Genom ekonomiska incitament och med de mest 
sjuka äldres behov i centrum ska satsningen 
uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan 
mellan kommuner och landsting. Målet är att 
effektivisera användandet av resurser så att vården 
och omsorgen i högre grad utgår ifrån de mest sjuka 
äldres behov. Dessa förbättringar ska leda till ett 
preventivt arbetssätt, god vård vid demens, god 
läkemedelsbehandling för äldre, god vård vid livets 
slut samt sammanhållen vård och omsorg kring de 
mest sjuka äldre (undvikbar slutenvård och återin-
läggningar inom 30 dagar).  
 
För 2013 har Alvesta intjänat och beviljats 1.7 mkr i 
prestationsersättning. Dessa medel ska enligt den 
nationella överenskommelsen användas i det 
fortsatta förbättringsarbetet inom vården och 
omsorgen om de mest sjuka äldre. 
 
Samordning för Linnea 
Ett mångårigt regionalt försöksprojekt ”Samordning 
för Linnea” avslutades under hösten 2013. Projektet 
är ett delprojekt i den nationella satsningen om de 
mest sjuka äldre. Linnea är länets symbol för en 
äldre person med stort behov av vård och omsorg. 
Syftet med försöksverksamheten var att förbättra 
omhändertagandet av de mest sjuka äldre och för 
deras närstående.  
 
Genom projektet har elva mångprofessionella team 
med personal från såväl landsting som kommun 
bildats i länet. Genom teamen skulle de mest sjuka 
äldre erbjudas ett omhändertagande, där 
verksamhetsgränser eller huvudmannaskap inte 
utgjorde ett hinder för optimal samverkan. Projektets 
utvärdering visar att Linneornas upplevelse av 
trygghet har förbättrats. I Alvesta kommer arbetet 
kring Linneorna fortsättningsvis att bedrivas genom 
kommungruppen som är ett etablerat samarbete 
mellan kommunen och vårdcentralerna. 
 

Anhörigstöd 

Rekreationsresa för anhörigvårdare till Huseby 
 
Arbetet med stöd till anhöriga omfattar social-
tjänstens alla verksamheter. Syftet med anhörig-
stödet är att minska anhörigas psykiska och fysiska 
belastning. För en del anhöriga handlar det om att 
få hjälp med insatser som den närstående behöver, 
för andra anhöriga handlar det om att de behöver få 
information eller utbildning av kommunen.  
 
Anhörigstödet i Alvesta har under 2013 arbetat med 
flera saker och som exempel kan nämnas att fler i 
personalen har utbildats till cirkelledare för 
anhörigstöd. Cirkelledarna ansvarar för anhörig-
grupper på sina respektive enheter. En 
rekreationsresa för anhörigvårdare har vidare 
genomförts till Huseby och för femte året i rad 
sponsrade Alvesta Rotaryklubb denna resa. Två 
uppskattade föreläsningar har vidare genomförts 
under året. Olle Johansson, psykolog berättade om 
hur människan fungerar, relationer och hur vi själva 
fungerar i vissa situationer i sin föreläsning. 
Föreläsningen avslutades med en frågestund. På 
den nationella anhörigdagen i oktober föreläste 
Jenny Eriksson om hur det var att växa upp med en 
demenssjuk förälder. Pappan var 46 år och Jenny 
själv var 10 år. Under flera år kämpade familjen i ett 
krig som inte gick att vinna. Till den nationella 
anhörigdagen kom det 110 personer, vilket är 
rekord för alla aktiviteter hitintills som anordnats för 
anhöriga.  
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Ny nämndsorganisation och förvaltning 
I mars ändrades nämndsorganisationen vilket 
medförde att nämnden för omsorg och hälsa 
ombildades till omsorgsnämnden. Den största 
förändringen för nämnden var att ansvaret för 
missbruksfrågor för vuxna flyttades över till 
nämnden för individ och familjeomsorg. 
Förvaltningsorganisationen har därefter anpassats 
till den nya politiska organisationen och som effekt 
av ändringen bytt namn till omsorgsförvaltningen. 
 
Ekologisk mat 
Andelen ekologisk mat ökar inom förvaltningen. 
Kommun har som mål att 25 procent av livsmedels-
budgeten ska gå till ekologiska inköp. År 2013 köpte 
omsorgsförvaltningen in ekologiska livsmedel till 
sammalagt 23.3 procent, vilket är en höjning med 
2.6 procent jämfört med 2012. Anledningen är att ett 
bättre utbud finns av ekologiska produkter. Bland 
annat finns numera MRC-märkt fisk som är en stor 
produkt samt kravmärkt ox-färs till rimligt pris. 
 
  
Ekonomi 
Vid halvårsskiftet 2013 trädde en ny organisation i 
kraft inom kommunen. För Omsorgsnämndens del 
innebar det att IFO, Individ och familjeomsorgen 
flyttades till en annan nämnd och att ekonom- och 
personalsekreterartjänsterna centraliserades. I 
samband med detta gjordes ett delårsbokslut och 
en prognos för helåret som pekade på ett negativt 
utfall på 5,5 mkr. I avstämningen som gjordes per 
september hade läget ändrats och prognosen för 
helåret var minus 3,75 mkr. När 2013 års böcker 
stängdes redovisade Omsorgsnämnden ett 
underskott på 3,7 mkr (1,3 % av budgeten).  

Hela underskottet kan hänföras till Funktionsstöd 
(FS) och Psykiatrin och har flera orsaker. Dels har 
intäkterna i form av assistansersättning inte varit så 
höga som det var budgeterat, det saknades 1,5 mkr. 
Försäkringskassan har i vissa fall ändrat tidigare 
beslut under året och en del brukare har valt andra 
utförare än kommunen m fl orsaker.  

Dels har lönekostnaderna varit 2,1 mkr högre än 
budgeterat beroende på högre användning av 
timvikarier.  

När det gäller övriga kostnader inom FS och 
Psykiatrin har budgeten överskridits med 1,7 mkr. 
Kommuner är ålagda att betala privata assistans-
bolags merkostnader när ordinarie personal är sjuk 
och för 2013 var den kostnaden högre än beräknat. 
Likaså har fler placeringar hos privata utförare inom 
Psykiatrin lett till mycket högre kostnader än 
budgeterat. 

 

 

 

Ytterligare en orsak är en generell besparing på 1,3 
mkr som FS inte har kunnat hämta hem under året.   

Äldreomsorgen och stabsfunktionen har överlag 
klarat sina delar av budgeten och i vissa fall även 
bidragit med överskott som har minskat Nämndens 
totala underskott.  

Under 2013 infördes restriktioner för investeringar 
vilket innebar att 59 procent av Omsorgsnämndens 
investeringsbudget var oanvänd när året var slut. En 
begäran om att flytta med återstående budgetmedel 
till 2014 görs för att då användas till nytt 
trygghetslarmssystem inom Äldreomsorgen. I 
huvudsak har de investeringar som gjorts 2013 
avsett hjälpmedel såsom rullstolar, rollatorer, 
lyfthjälpmedel mm. 
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Framtid 
 
Äldreomsorg 
 
Ny teknik i välfärden 
 
SKL:s prognos på antalet äldre +85 år i Sverige, 2110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allt fler blir äldre både i Alvesta och i riket vilket 
medför ett ökat behov av omsorg och vård både i 
ordinärt och i särskilt boende (se tidigare avsnitt om 
brist på boendeplatser). Samtidigt som behoven av 
omsorg och vård ökar kommer andra insatser och 
ny teknik att behöva införas för att möta de äldres 
nya och förändrade krav på verksamheten. Parallellt 
ökar konkurrensen om de som är tillgängliga på 
arbetsmarknaden och inget talar för att 
kommunernas ekonomiska utrymme förbättras. I 
takt med att det kommer nya produkter och tjänster 
som underlättar vardagen för äldre har attityden till 
välfärdsteknologin blivit allt mer positiv.  
 
Förvaltningen har fått i uppdrag från omsorgs-
nämnden att successivt kartlägga och införa olika 
tekniska lösningar. Förvaltningen menar att ett 
successivt införande av olika tekniska lösningar 
möjliggör en hög upplevd kvalitet för den enskilde 
samtidigt som dessa är kostnadseffektiva. Vissa 
kommuner har genom användning av ny teknik gett 
brukare som beviljats hemtjänst stöd genom till 
exempel natt-tillsyn via kamera på avtalade tider. 
Brukaren har fått välja om stödet ska fås via 
traditionell hemtjänst eller via ny teknik, så kallad e-
hemtjänst. 
 
Trygghetslarm  
En allt större andel av det fasta telefonnätet släcks 
ner av Telia. Detta teknikskifte medför att dagens 
tekniska lösning för kommunens trygghetslarm inte 
fungerar till fullo. Förvaltningen kommer därför 
under 2014 att fullt ut byta från analoga 
trygghetslarm till digitala larm och en helhetslösning 
för hela larmkedjan kommer fortsättningsvis att 
köpas. De nya digitala trygghetslarmen kommer att 
medföra en ökad säkerhet för brukaren och den 
enskilde kommer fortsättningsvis inte att behöva ha 
eget mobilabonnemang tecknat för trygghetslarmet.  
 
 

 
Ruttoptimering inom hemtjänsten 
Idag planeras hemtjänstrundorna ”manuellt”. Det är 
oftast några personer ur personalgruppen som är så 
kallade planerare. De använder papper, penna och 
erfarenhet för att fördela dagens insatser. Det ser 
olika ut för varje hemtjänstgrupp om hur mycket tid 
som går åt till planering.  
 
Det finns dataprogram som hjälper till med denna 
planering, så kallade ruttoptimeringsprogram. 
Ruttoptimering innebär att hänsyn tas till restider, 
kontinuitet, behov av kompetens och tidspassning 
hos omsorgstagaren. Syftet med en ruttoptimering 
är att skapa optimala körscheman. Förvaltningen 
har därför påbörjat ett utvecklingsarbete med att 
ruttoptimera hemtjänsten för Alvesta tätort. I detta 
arbete ingår en översyn över hemtjänstdistrikten. 
 
Behovsanpassad bemanning 
Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad 
bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 
2015. Det gäller både reglerna för boenden med 
personer med demenssjukdom och de för alla andra 
särskilda boenden. Reglerna tydliggör vad som 
gäller för att leva upp till socialtjänstlagen. Bland 
annat anges att det måste finnas personal dygnet 
runt och bemanningen ska vara anpassad efter 
varje äldre persons behov.  
 
Funktionsstöd 
Fem personer har under 2013 beviljats bostad med 
särskild service men ännu ej fått erbjudande om 
lägenhet beroende på platsbrist (se tidigare avsnitt 
om brist på boendeplatser). Ytterligare fem till sex 
personer förväntas ha behov av bostad de närmaste 
åren. Underlag visar vidare att det är 14 nya 
personer som de närmsta fyra åren kommer att ha 
behov av daglig verksamhet. 
 
Psykiatri 
I Alvesta kommun finns idag ett trapphusboende 
som i dagsläget inte är utformat som ett fullvärdigt 
boende. Detta har kritiserats från Socialstyrelsen 
och förvaltningen arbetar med att lösa 
problematiken.  
 
Kompetens- och personalförsörjning 
I dagsläget finns inte möjlighet att rekrytera utbildad 
omsorgspersonal i den omfattning som 
verksamheten kräver. Alvesta kommun har 
förhållandevis låg andel utbildad personal i 
jämförelse med andra kommuner. På omsorgs-
förvaltningen beräknas dessutom 30 procent av 
medarbetarna gå i pension de närmsta tio åren. 
Förvaltningen arbetar för att möta kommande behov 
av utbildad personal genom olika åtgärder för att 
rekrytera och åtgärder för att behålla personal med 
rätt kompetens. 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING/NYCKELTAL 
 
-- = Finns ingen tillgänglig uppgift, eftersläpning ett år 
 
Äldreomsorg 
 

Antal ärenden 2013 2012 2011
Hemtjänst (oktober)   
-   ordinärt boende 506 458 450
- särskilt boende 254 243 242
- totalt 760 701 692
 
Genomsnittlig väntetid i 
dagar från ansökan till 
erbjudet placeringsdatum 
*) från beslut till erbjudet 
placeringsdatum 
 

 
110 

 
109* 192*

Korttidsvård, personer (okt) 17 29 31
Korttidsvård, dygn (okt) 
 

483 830 982

Trygghetslarm den 31/12 392 360 370
Matdistribution den 31/12 
 

154 187 226

Beviljade insatstimmar i 
ordinärt boende oktober 
månad 
 

8 002 9 096 9 303

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

15.8 19,8 20,6

   
Kostnad tkr 2013 2012 2011
Kostnad utskrivningsklar 148 303 644

Kostnad äldreomsorgen 
totalt i tkr/invånare 

  

- Alvesta kommun -- 12 563 12 228
- Länet -- 13 688 13 412
- Riket -- 12 636 12 252

Avvikelse standardkostnad 
(minus=en lägre kostnad 
än vad strukturen 
motiverar) 

-- -1.7% -1.9%

 
 
 
 
 
Funktionsstöd 
 

Antal ärenden 2013 2012 2011
Personer med insatser 
enligt LSS 

84 83 84

   
Kostnad tkr 2013 2012 2011
Kostnad funktionsstöd 
totalt i tkr/invånare* 

  

- Alvesta kommun -- 7 696 6 810
- Länet -- 6 141 5 952
- Riket -- 6 518 6 273

 
 
 
 
Rapporterade händelser 
 

Antal  2013 2012 2011
Avvikelser 2 294 2 360 2 195
- Lex Maria 3 1 2
- Lex Sarah 9 0 5
-Inspektionen för vård och 
omsorg 
-Klagomål och synpunkter 
 

2 
 

8 

0 
 

-- 

0

--

 
 
 

 

53



Nämnden för Samhällsplanering 
Ordförande:  Mats Athley 
Förvaltningschef Ulf Arvidsson 
  

 

 

Ansvar och uppgifter 
• Administration av enskilda vägar 
• Fysisk planering 
• Gator, vägar, parker och grönområden 
• Gaturenhållning 
• Kart-, GIS- och mätningsverksamhet 
• Luftvårdsfrågor 
• Mark och exploatering, förvaltningsavtal 
• Miljöfrågor, energirådgivning 
• Miljöverkstan 
• Naturvårdsåtgärder 
• Strandskyddsdispenser 
• Teknisk intern service 
• Trafik 
• Upplåtelse av torgplats, kolonilotter 
• Vatten och avlopp 
 
Därutöver tillkommer följande ärenden som utförs 
på uppdrag av kommunstyrelsen: 
• Övergripande miljöfrågor 
• Översiktlig fysisk planering 
 
 

Faktaruta 
Belopp i tkr 2013 2012 2011 
Intäkter 66 900 217 939 142 233 
Kostnader 109 368 196 062 192 554 
Nettokostnader 42 468 -21 877 50 321 
Förändring i %    
Investeringar 12 848 46 862 31 945 
Kostnad kr/inv 2 203 -1 149 2 660 
 
 
Driftredovisning 2013  
Belopp i tkr  Budget  Redov.  Avvik.  
Intäkter 68 212 66 900 -1 312 
Kostnader 113 438 109 368 4 070 
Netto 45 226 42 468 2 758 
 
 
 

Sammanfattning av året 2013 
• Försäljning av fastigheter och mark 
• Planärenden  

o Detaljplan Orrakullen vann laga kraft efter 
överklagande 

o Genomförande av bostadsområdet Spå-
ningslanda inleddes  

• Uppdatring av GIS kartsystem 
• Gator och vägar 
 
 
 
 
 
 

Försäljning av fastigheter och mark  
Markförvaltningen har deltagit i ca 15 st köp och 
försäljningar varav ett tiotal köp och försäljningar har 
avslutats. På Högåsängen där 15 villatomter har 
tillskapats, är 8 tomter sålda och på Novisvägen och 
Torpabacken återstod vid årsskiftet 2 tomter. I 
Grimslövs samhälle har en bostadstomt sålts och i 
Vislanda samhälle har 1 tomt sålts. 
 
På arrendesidan har vi fortsatt med att skriva om 
och uppdatera arrendekontrakten för jordbruk och 
jakt. Uppdatering pågår även av nyttjanderättsavta-
len. 
 
Kommunen har ca 1 000 ha produktiv skogsmark 
med en årlig tillväxt av ca 4 600 m³sk. Köp av 
skogsfastigheter har gjorts för Orrakullens exploate-
ring. Skogsförvaltningen för kommunens fastigheter 
sköts av Skogssällskapets förvaltning AB. Gallringar 
och övriga skogliga åtgärder görs enligt upprättad 
skogsbruksplan 
 
Planärenden 
Sju planärenden har antagits under året, bland 
annat Orrakullen, en 55 ha ny detaljplan för industri 
längs Rv 25. Detaljplanen för nytt bostadsområde 
och förbindelselänk i Spåningslanda har börjat att 
genomföras. Drygt tjugotal planärenden pågår. 
Uppdrag med fördjupade översiktsplaner för 
Moheda och Vislanda fortsätter. Ett tematiskt tillägg 
till Översiktsplanen beträffande LIS (landsbygdsut-
veckling i strandnära läge) har antagits och vunnit 
laga kraft. 
 
Andra viktiga planeringsuppdrag som pågår är en 
trafikstrategi för Alvesta kommun och en övergri-
pande VA-plan för hela kommunen. 
 
Uppdatering av GIS kartsystem 
Arc GIS, som är ett modernt geografiskt informat-
ionssystem, har kartenheten under året infört. Bytet 
innebär att kommunen kommer att stå väl rustade 
inför framtiden.  
 
Gator och vägar 
Ytbeläggning av gator har utförts i tätorterna Al-
vesta, Moheda och Vislanda. 
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Nämnden för Samhällsplanering 

 
 
Ekonomi 
Nämnden för samhällsplanering redovisar en positiv 
avvikelse mot budget med 2,7 mkr. Förvaltningskon-
toret har gått 0,7 mkr bättre än budget, det beror på 
lägre löne- och konsultkostnader.  
 
Bygg och miljö har en positiv avvikelse på 0,5 mkr 
som främst beror på högre intäkter gällande miljötill-
syn 0,2 mkr och lägre lönekostnader och konsul-
kostnader 0,3 mkr. Bostadsförbättringar har gett ett 
underskott på 0,1 mkr.  
 
Färdtjänst tillsammans med bidrag till utomstående 
går 0,1 mkr plus vilket beror på lägre kostnader för 
färdtjänst 0,3 mkr och mer bidrag till utomstående 
0,2 mkr. Planering har en positiv avvikelse på 0,5 
mkr. Det beror främst på lägre löner och konsulter 
0,8 mkr samt engångskostnader på 0,3 mkr.  
 
Förvaltningsavtalet tillsammans med avställda loka-
ler och samlingslokaler har gått 0,8 mkr bättre än 
budget. Förvaltningsavtalet har genererat ett plus 
med 0,5 mkr som består av lägre skötselkostnader 
och lägre kostnader för uppvärmning. Avställda 
lokaler har gått 0,3 mkr bättre än budgeterat på 
grund av andrahandsuthyrning.   
 
Teknisk administration/Servicefunktion redovisar ett 
plus på 0,8 mkr. Det beror på lägre lönekostnader 
0,4 mkr samt lägre hyra 0,4 mkr.  
 
Gata har en negativ avvikelse med 0,8 mkr. Det 
beror på att 0,8 mkr mer än budgeterat lagts på 
beläggningar.  
 
Parken har en positiv avvikelse med 0,2 mkr främst 
beroende på lägre materialkostnader och vidarefak-
turering av pott.  
 
VA kollektivet gör ett resultat på 0,4 mkr som balan-
seras vidare. Under året har mer kostnader lagts på 
ledningar än budgeterat medan kostnaderna för 
verken varit lägre. Intäkterna har varit högre än 
budgeterat.  
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Vatten och avlopp (VA) 2013 
 
VA-ledningar 
Under året har en överföringsledning av spill- och 
renvatten anlagts mellan Torpsbruk och Lidnäs. 
Detta möjliggör att Lidnäs vattenverk avvecklas 
under 2014. Lidnäs kommer då att förses med vat-
ten ifrån Moheda vattenverk. 
 
Drygt hälften av utbyggnaden av VA-systemet i 
Lekaryd är klart. Resterande kommer att färdigstäl-
las under 2014. Ett stort saneringsarbete på spillvat-
tennätet har genomförts vid A-Betong i Vislanda.  
I Påvelsgård har några ren- och spillvattenledningar 
under hus flyttats för att säkerställa försörjningen i 
framtiden. Liknande arbete har påbörjats längs 
Lekarydsvägen i Alvesta. Därutöver har det bytts 
nästan 600 vattenmätare och ett antal galvserviser.  
 

Datoriserad driftstyrning och övervakning 
Datorisering och anslutning till Växjös driftövervak-
ningssystem Cactus pågår. Under året har pump-
station Skatelöv, Sjöbyvägen i Grimslöv och Gemla-
vägen i Alvesta anslutits. Dessutom har Grimslövs 
vattenverk och Gottåsa vattentäkt anslutits. Många 
anläggningar i kommunen återstår fortfarande att 
modernisera och ansluta. Arbetet fortsätter närmast 
med att ansluta överföringsledningarnas pumpstat-
ioner och de större pumpstationerna i Alvesta.  
 

Skalskydd 
Arbetet med att förbättra skalskyddet på vattenan-
läggningarna har fortskridit. Arbetet har inte avslu-
tats, men är inne i sin slutfas. Även reningsverken i 
Alvesta, Moheda och Vislanda har försetts med 
samma larmsystem.  
 

Dricksvatten 
Kvaliteten på dricksvattnet i kommunen har under 
året varit bra. Inga otjänliga prover har rapporterats. 
 

Avlopp 
Inga överskridande av gräns- och riktvärden för 
avloppsverken har skett under 2013. Glädjande är 
att nitrifikationen vid Alvesta avloppsverk fortsatte 
att var godkänd 75% (riktvärde 60%). Kväverening-
en kom igång bra efter vintern. Processen är svår 
att styra, men en nyckelfaktor tycks tillförseln av 
fosfor till biobädden vara. 
 
Driftsproblem vid Torne reningsverk har utretts 
under året. Igensättningarna i sandfiltret bedöms 
bero på avsaknaden av biologisk reningssteg. Pro-
cessförslag för ombyggnad har tagits fram. Arbetet 
med att ta fram beslutsunderlag för alternativa sta-
tegier för att lösa problemet pågår.  
Det långsiktiga arbetet med att certifiera slammet 
enligt Revaq för jordbruksanvändning har fortsatt 
under året. Under året har kemikalieanvändningen i 
C-verksamheter inventerats och informationsinsat-
ser mot allmänheten genomförts. Förhoppningen är 
att målet ska nås under 2014. 

Nya områden 
Under året har utbyggnaden av anslutningsledning-
ar och serviser påbörjats inom verksamhetsområdet 
i Lekaryd. Arbetena kommer att avslutas under 
2014. Utbyggnaden av det nya industriområdet 
Orrakullen, vid västra infarten till Alvesta, påbörja-
des sent under året. Förberedelsearbetena för att 
åstadkomma kommunal VA-försörjning för området 
har påbörjats. Utbyggnaden av VA-ledningar för nytt 
bostadsområde i Spåningslanda inklusive ny matar-
gata påbörjades sent under året. Arbetena beräknas 
pågå till och med 2015. Under året har projektering 
av VA-ledningar till det nya verksamhetsområdet 
Silkesnäs i Torne inletts men inte slutförts. 
 
Övrigt 
Under året har FSP arbetat med en kommunal VA-
plan. Arbetet har utförts av egen personal under 
ledning av extern projektledare. Den första delen, 
VA-översikt, är i stort sett klar. Arbetet med den 
andra och tredje delen, VA-policy och VA-plan på-
går och beräknas vara klart under 2014.  
 

 
(Torne reningsverk) 

 
Investeringar 
Investeringarna under 2013 uppgick till 8,0 mkr. 

 
Driftkostnader, tkr 
 

 2013 2012 2011 

Intäkter  32 641 32 335 31 041 
Kostn. centr. adm. 1 433 1 388 1 404 
Arbetsledn. deb. 1 833 1 777 1 660 
Avloppsreningsverk 8 025 9 137 8 067 
Spillvattenledning 3 215 1 861 2 548 
Dagvattenledning 677 779 845 
Vattenverk1 3 640 3 704 3 968 
Vattenledningar 4 786 4 593 3 477 
Kapitalkostnader 8 061 8 218 8 920 
Övrigt 551 479 626 
Kostnad  32 221 31 936 31 515 
Täckningsgrad %  101,3 101,2 98,5 
1 kostnad för köp av vatten ingår med 576 tkr för 2013,  
851 tkr för 2012 och 607 tkr för 2011.    
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Resultaträkning, tkr 
 

Tkr  Not  2013 2012 
Verksamhetens intäk-
ter 1 32 641 32 335 

Verksamhetens kost-
nader 

2 -24 160 -23 718 

Avskrivningar 3 -4 986 -5 038 
Verksamhetens ne t-
tokostnad  3 495 3579 

Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader 4 -3 075 -3180 
Årets resultat   420 399 
 
Balansräkning, tkr 
 

Tkr  Not  2013 2012 
Tillgångar     
Anläggningstillgångar 5   
Mark, byggnader, 
tekn.anl  74 814 74 230 

Pågående investe-
ringar  4 368 3 932 

Maskiner, inventarier, 
bilar  3 414 710 

Immateriella tillgångar  34 479 35 729 
Finansiella anlägg-
ningstillgångar 

 0 0 

Summa anläg g-
ningstillgångar  117 075 114 601 

 
Omsättningstillgångar 

   

Kortfristiga fordringar 6 2 661 11 710 
Summa omsät t-
ningstillgångar  2 661 11 710 

Summa tillgångar  119 736 126 311 
    
 
Eget kapital, avsätt-
ningar och skulder 

   

Eget kapital 7 781 361 
Därav årets resultat 8 420 398 
Avsättningar  0 0 
Långfristiga skulder 9 118 919 116 505 
Kortfristiga skulder 10 36 9 445 
Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

 119 736 126 311 

Noter 
 

Tkr   2013 2012 
Not 1.  
Verksamhetens intäkter    

Anslutningsavgifter  683 48 
Fast avgift VA  12 901 12 677 
Rörlig avgift VA  18 918 19 297 
Övriga VA-avgifter  38 52 
Övriga intäkter  101 261 
Summa   32 641 32 335 
    
Not 2.  
Verksamhetens kostnader*    

Lön inkl sociala avgifter  3 736 3 605 
Entreprenad och köp av verk-
samhet  3 511 3 285 

Bränsle, energi och vatten  3 308 4 237 
Inköp underhålls och förbruk-
ningsmaterial 

 3 189 3 733 

Hyra maskiner och bilar  3 698 2 219 
Köp av tjänster  3 480 3 464 
Övriga kostnader  3 238 3 175 
Summa   24 160 23 718 
    
*I verksamhetens kostnader 
ingår 40 % (40 %) av kostna-
der för FSP teknik samt 11 % 
(11 %) av totaltkostnaden för 
arbetsledning.    

   

    
Not 3.  
Avskrivningar materiella    

anläggningstil lgångar   År  % 
VA-ledningar  33 3 
Byggnader, verk, brunnar  20-25 4-5 
Maskiner (vattenmätare)  10 10 
Inventarier, fordon  3-10 10-33 
    
 
Årets avskrivningar  
fördelas på 
VA-ledningar 
Byggnader, verk, brunnar 
Immateriella tillgångar 
Maskiner (vattenmätare) 
Inventarier, fordon 
Summa  

 

 

 
 
 

2 835 
822 

1 250 
74 
5 

4 986 

 
 
 

2 783 
926 

1 250 
74 
5 

5 038 
 
Not 4.  
Finansiella kostnader 

   

Internränta, 2,9 % 13, 2,9 % 12  3 075 3 180 
Summa   3 075 3 180 
    
Not 5.  
Anläggningstillgångar    

Ack anskaffningsvärde     
Fastighet för affärsverksamhet  189 765 185 118  
Immateriella tillgångar  40 000 40 000 
Pågående investeringar  4 368 3 931 
Maskiner  1 524 1210 
Inventarier  694 129 
Bilar  147 147 
Summa   236 498 230 535 
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Tkr   2013 2012 
    
Forts. Not 5.  
Anläggningstillgångar    

    
Ack avskrivningar     
Fastighet för affärsverksamhet  113 459 109 750 
Immateriella tillgångar  4 271 3 021 
Maskiner  545 471 
Inventarier  84 79 
Bilar  147 147 
Summa   118 506 113 468 
    
Årets avskrivningar     
Fastighet för affärsverksamhet  3 657 3 709 
Immaterilla tillgångar  1 250 1 250 
Maskiner  74 74 
Inventarier  5 5 
Bilar  0 0 
Summa   4 986 5 038 
    
Årets investeringar     
Fastighet för affärsverksamhet  2 165 2 571 
Immateriella tillgångar  0 0 
Maskiner  1357 0 
Inventarier  547 0 
Bilar  0 0 
Summa   4 069 2 571 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Pågående investeringar  
Ack pågående   

3 931 
 

258 
Årets avslutade  -2 955 -6 
Årets pågående 
Just till drift  3 412 

-20 
3 679 

0 
Summa   4 368 3 931 
    
Utrangeringar   0 0 
Försäljningar   0 0 
    
Not 6.  
Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 661 11 711 
Summa   2 661 11 711 
    
Not 7.  
Eget kapital    

Ingående eget kapital  361 -37 
Årets resultat  420 398 
Summa   781 361 
    
Not 8.  
Årets resultat    

Årets resultat  420 398 
    
Not 9.  
Långfristiga skulder    

Anslutningsavgifter 2010-2012  1 844 1 904 
Skuld anläggningstillgångar   117 075 114 601 
Summa   118 919 116 505 
    
Not 10.  
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  36 9 445 
Summa   36 9 445 
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Nämnden för myndighetsutövning 
Ordförande:  John-Erik Pettersson 
Förvaltningschef: Ulf Arvidsson 
 

r myndighetsutövning 
 

Ansvar och uppgifter 
• Bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen  
• Bostadsanpassning för funktionsnedsatta 
• Miljö- och hälsoskydd m.m. (prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken) 
• Livsmedelskontroll 
• Naturvård, bland annat kalkning 
• Ärenden kring Lagen om flyttning av fordon 
• Tillstånd enligt Alkohollagen och Tobakslagen 
• Uppgifter enligt Lotteriförordningen 
 
Sammanfattning av året 2013 
• Tillsyn - Restauranger 
• Projekt ”Hästprojekt”  
• Nedskräpade tomter 
• Fortsatt tryck på enskilda avlopp 
• Kontrollprojekt bland livsmedelsföretag. 
• Tillsyn Hälsoskydd 
• Skyddsjakt 
• Bostadsanpassning 

 
Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 
Antal beslut 2013 2012 2011
Miljö- och hälsoskydd 673 620 700
Bygglov & anmälan 198 315 450
Livsmedelskontroll 55 192 75
Bostadsanpassning 95 102 58
Ventilationskontroll 0 0 0
Strandskydd 6 13 27
Antal ärenden 2013 2012 2011 2009
Miljö- och hälsoskydd, 
och livsmedel 

1497 1302 1913

Bygglov, ventilation, 
bostadsanpassning 
och förhandsbesked 

282 476 545

 
Tillsyn – Restauranger (alkoholtillstånd) 
Yttre tillsyn över restauranger med 
serveringstillstånd har genomfört under hösten 
2013. Tillsyn har även utförts på de 
försäljningsställen av folköl som finns i kommunen. 
 
Projekt ”Hästprojekt” 
Jordbruksverket har i samarbete med landets 
kommuner genomfört ett tillsynsprojekt med fokus 
på lagring och spridning av hästgödsel. 
Jordbruksverket framställde en checklista och 
uppdaterade informationsbroschyren ”Hästgödsel 
en naturlig resurs”. Målet är att växtnäringen i 
hästgödsel ska nyttjas så bra som möjligt och att 
miljön inte ska påverkas negativt av hästhållningen. 
Information och enkät har skickats ut till ca 220  
hästägare, 175 har besvarat enkäten. En stor andel 
av de djurhållare som enbart har häst har inte 

tidigare fått någon tillsyn av sin verksamhet, därför 
bör denna tillsyn prioriteras. 
 
Nedskräpade tomter 
Under året har det bildats en grupp som aktivt 
jobbar med att försöka komma till rätta med de 
nedskräpade tomter o dyl. som finns i vår kommun. 
Gruppen arbetar med kompetens från hela 
förvaltningen. Gruppens arbete har gett resultat 
men man vet också att det finns mycket mer att 
göra. 
 
Fortsatt tryck på enskilda avlopp 
Efter att ha legat på drygt 180 avlopp per år så 
höjdes ribban till att nå 200 under 2013. Efter en 
seg vår och en sommar på halvfart (få inkomna 
anmälningar) blev det bra fart på slutet av året och 
vi hamnade på strax under 200 utfärdade tillstånd 
för om eller nybyggnation av enskilda avlopp. Två 
olika inventeringsomgångar genomfördes, och totalt 
inventerades 247 fastigheter med 192 enskilda 
avlopp. Andelen ej godkända avlopp ligger rätt så 
konstant och siffran på hela inventeringen ligger på 
72 %. Inventeringen genomfördes i trakter runt om i 
hela kommunen 
 
 
Kontrollprojekt bland livsmedelsföretag 
Fyra kontrollprojekt har genomförts under året. Det 
genomfördes rengöringskontroll på offentliga kök, 
kontroll av avfallshantering och skadedjursrutin på 
butiker och restauranger, länsprojekt om spårbarhet 
och redlighet på pizzerior och kontroll av samtliga 
livsmedelsföretag på Huseby julmässa. 
 
Tillsyn - Hälsoskydd 
Kommunens åtta grundskolor för F-9 och 
fotvårdsverksamheter i kommunen har fått 
tillsynsbesök av hälsoskyddsinspektören. Under det 
gångna året har ett flertal timmar lagts på klagomål 
gällande inomhusmiljö. 
 
Skyddsjakt 
Duvor och vildsvinens härjningar i kommunen vållar 
många klagomål. Skyddsjägargruppen har utökats 
från sex stycken till åtta skyddsjägare fördelat över 
kommunen. 
 
Bostadsanpassning 
Antalet beslut under året är ungefär lika som 
föregående år, dock har antalet nya ärenden 
minskat marginellt. Handläggningstiden har däremot 
påverkats då några inkomna ärenden varit av 
betydligt större karaktär. Tendensen är tydlig att 
bostadsanpassning ökar i omfattning och kommer 
framöver att behöva mer resurser. 
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Alvesta Kommunföretag AB 
Ordförande:  Mats Johnsson 
VD: Kjell Rosenlöf 
 

 
 

   

Ansvar och uppgifter 
Alvesta Kommunföretag AB är kommunens moder-
bolag som på 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. Syftet är att sam-
ordna verksamheten för att uppnå ett optimalt re-
sursutnyttjande och vara en plattform för ökad 
samverkan inom kommunkoncernen. 
 
Alvesta kommun äger Kommunföretag till 100 pro-
cent och bolaget är i sin tur helägare av dotterbola-
gen i koncernen. 
 
Faktaruta, Alvesta Kommunföretag 

 
Belopp i tkr 2013 2012 2011
Nettoomsättning 0 0 0
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

-339 -289 -228

Årets resultat 143 174 -498
Balansomslutning 116 490 116 692 117 478
 
Faktaruta, Alvesta Kommunföretag, 
koncernen 

 
 
 

Belopp i tkr 2013 2012 2011
Nettoomsättning 311 938 264 929 292 884
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 12 509 11 871 6 040
Årets resultat 12 300 12 060 4 648
Balansomslutning 1 454 062 1 401 970 1 132 059
Nettoinvestering 35 598 292 825 39 023
Antal anställda 128 122 107

 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning av året 2013 
• Bolaget har inte haft någon egen verksamhet 

under året 
• Grund för ekonomin är ägandet/köpet av dotter-

bolagen, vilket finansierats med lån. Bolagets 
kostnader finansieras med koncernbidrag från 
dotterbolagen 

• För samordning och utveckling av koncernen har 
ett flertal dialogmöten med dotterbolagens  
ledningar genomförts i frågor om t ex utveckling 
av fjärrvärme vad gäller kapacitet och säkerhet, 
strategier för bostadsbyggande, bildandet av 
regionalt bredbandsbolag 

• Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 7,3 % 
(6,7 % år 2012) 

 
 
Framtid 
Kommunföretag har uppdraget att organisera 
avveckling av fastighetsägande och övriga delar av 
dotterbolaget Alvesta Utveckling, enligt beslut av 
kommunfullmäktige. Nya bolagsordningar för 
Kommunföretag och dotterbolagen ska fastställas 
på bolagsstämmor efter vissa förtydliganden pga 
ändringar i lagstiftning pga att de s.k. 
Teckalundantagen blivit permanentade. Vad som 
ska ske med det av Alvesta Elnät ägda Bredband i 
Värend AB, sedan bredbandsverksamheten förts 
över till regionala Wexnet AB, behöver klarläggas. 
 

 

Belopp i tkr 2013 2012 2011
Aktiekapital 100 100 100
Bundna reserver -- -- --
Fritt eget kapital 48 604 48 461 45 187

Belopp i tkr 2013 2012 2011
Aktiekapital 100 100 100
Bundna reserver 123 123 123
Fritt eget kapital 105 446 93 146 78 086
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AllboHus Fastighets AB      
Ordförande:  Mikael Johansson 
VD: Magnus Fransson  

 
Ansvar och uppgifter 
• Förvaltning av egna lägenheter och lokaler 
• Förvaltning av kommunala fastigheter 
• Lokalvård för egna fastigheter och externa 

uppdragsgivare, främst Alvesta kommun 
• Grönyteskötsel för egna fastigheter och externa 

uppdragsgivare främst Alvesta kommun 
• Nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget 

och kommunens behov 
 

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

Belopp i tkr 2013 2012 2010
Nettoomsättning     228 211 181 437 172 233
Resultat före 
bokslutsdisposi 
tioner och skatt 

 
 

5 903 

 
 

5 061 4 093
Årets resultat 3 977 4 768 4 040
Balansomslut-
ning 

1 043 734 1 009 127 750 893

Nettoinvestering 34 564 281 279 27 734
Antal anställda 92 88 73
Antal årsarbe-
tare 

88 84 69

Antal bostäder 1 868 1 857 1 869
 
 
Sammanfattning av året 2013 
• Nästan allt uthyrt 
• Integration 
• Ombyggnad och renovering 
• Fastighetsförsäljning och nybyggnation 
• Stort framtida renoveringsbehov 
• Organisation och personal  
 
Nästan allt uthyrt 
Under 2013 har uthyrningsläget varit mycket bra. 
Under långa perioder fanns i realiteten inga tomma 
lägenheter. Vid årsskiftet var 3 lägenheter lediga.  
 
Även då det gäller uthyrning av lokaler har 2013 
varit ett bra år.  
 
Integration 
Alvesta kommun tar emot ett stort antal personer 
som invandrat till Sverige och fått uppehållstillstånd 
här. Även anhöriginvandringen gör att många män-
niskor kommer till kommunen. Då det idag saknas 
lediga lägenheter leder detta till svårigheter att hitta 
ett boende. Många familjer är stora, och för dessa 
är det svårt att hitta rimliga bostäder. Tyngdpunkten 

i AllboHus bostadsbestånd är 2 och 3 rumslägen-
heter. Migrationsverket hyr ca 100 lägenheter av 
Allbohus.  
 
Ombyggnad och renovering 
Under året har Allbohus genomfört en större reno-
vering av 22 lägenheter i kv. Lammet/Åkanten i 
Moheda.  
 

 
   
Kv Lammet/Åkanten, Moheda 
 
Underhåll av fastigheterna har under året uppgått till 
40 (28) mkr, varav bostäder/lokaler 25 (28) mkr och 
verksamhetslokaler 15 (0) mkr. Nettoinvesteringar-
na uppgår till 35 (281) mkr. 
 
Större underhålls- och investeringsprojekt har varit: 
• Renovering av kv Lammet/Åkanten, Moheda. 
• Ombyggnad av Grönkullaskolan, Alvesta.  
• Projektering av Aringsgården till förskola. 
• Byte tvätt och torkutrustning i flertal fastigheter. 
• Utbyte och anpassning av ventilationsaggregat. 
• Löpande underhåll av lägenheter och lokaler 

samt anpassning av lokaler till nya hyresgäster. 
 

 
Stort framtida renoveringsbehov 
AllboHus står liksom nästan alla allmännyttiga bo-
stadsbolag inför en stor utmaning när det gäller 
renovering av de stora miljonprogramområdena. 
Under 2013 har renovering av kv Lammet/Åkanten i 
Moheda utförts. Totalt omfattades 22 lägenheter av 
ombyggnaden. Under 2013 var det även tänkt att 
projektera renoveringen av 64 lägenheter i kv Björk-
lövet i Alvesta. Detta arbete har på grund av resurs-
brist inte kommit igång på det sätt som var planerat. 
För att på ett rimligt sätt klara av renoveringen av de 
s.k. miljonprogramsområdena behöver AllboHus 
öka renoveringstakten avsevärt vilket kommer att 
kräva stora resurser både beträffande personal och 
ekonomi. 
 
 
 
 
 
 
  

Belopp i tkr 2013 2012 2011
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000
Reservfond 7 195 7 195 7 195
Fritt eget kapital 60 198 56 923 52 763
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AllboHus Fastighets AB 

 
Fastighetsförsäljning och nybyggnation 
Under år 2013 har följande fastigheter avyttrats: 
• Smeden 18, Alvesta - enfamiljsvilla i kedjehus-

form. 
 
Under året har styrelsen antagit ett nytt strategido-
kument som beskriver hur bolaget i linje med ägar-
direktivet på sikt skall minska sin marknadsandel 
och samtidigt årligen tillföra nya bostäder genom 
nyproduktion eller ändrad användning av befintliga 
fastigheter. Kortfattat innebär dokumentet att bola-
get skall avyttra fler bostäder än man tillför. Doku-
mentet gör det även möjligt att producera med an-
nan upplåtelseform än den traditionella hyresrätten, 
exempelvis omnämns så kallat ”hyr-köp” som ett 
alternativ vid framtida nyproduktion. 
 
I mars flyttade hyresgästerna in i de åtta lägenheter 
som nyproducerats i kv Lönnen i Vislanda. Dessa 
lägenheter var de enda som bolaget nyproducerade 
under 2013. Det fanns långt gångna planer på 
byggstart efter semestern av 16 nya lägenheter i 
kvarteret Svea i Alvesta. Tyvärr fick dessa planer 
läggas på is efter det att myndigheterna valt en 
betydligt striktare tolkning av sedan länge gällande 
bullerregler. Järnvägens läge innebar med denna 
nya tolkning att det inte var möjligt att driva igenom 
en detaljplan som gav rimliga förutsättningar att 
bygga bostäder på den aktuella tomten. Även i 
Moheda fanns planer på ett liknande hus som det 
som uppfördes på Storgatan i Vislanda men även 
här konstaterades att järnvägen skulle göra det 
omöjligt att bygga med nuvarande regeltolkning. 
 
Organisation och personal 
AllboHus har under 2013 genomfört en större omor-
ganisation i syfte att öka såväl kundfokus som de 
anställdas specialiseringsgrad. Ett annat huvudmål 
med omorganisationen var att på ett naturligt sätt 
väva samman AllboHus tidigare verksamhet och 
personal med den som genom verksamhetsöver-
gång överfördes till bolaget under hösten 2012. 
 
Sjukfrånvaron har minskat till 3,1 % (3,9 %) av den 
ordinarie arbetstiden, vilket är 8,1 (10,1) dagar per 
årsanställd. Andelen av den totala sjukfrånvaron 
som avser 60 dagar eller mer är 15,7 % (20,9 %). 
 
 
Ekonomi 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår 
till 5,9 (5,1) mkr. 
Årets resultat efter skatt uppgår till 4,0 (4,7) mkr. 
Hyresintäkterna har ökat med 55 mkr jämfört med 
2012, dels på grund av hyreshöjningar och dels som 
resultat av ytterligare minskat antal outhyrda lägen-
heter samt tillkommande verksamhetslokaler 2013. 
Till följd av en mild avslutning av året har resultatet 
påverkats positivt av lägre el, uppvärmning och 
snöröjningskostnader. 
Finansiella kostnader uppgår till 33 (25) mkr, varav 
verksamhetslokaler 7 mkr.  I beloppet ingår kostnad 
för borgensavgift med 4,3 (3,1) mkr. Kommunal 
borgen finns för hela låneskulden. Genomsnittlig 
låneränta inkl borgensavgift är 3,8 (4,1) %.  
 

 
Framtid 
• Allbohus står inför en rad stora utmaningar. 

Åldersstrukturen på företagets personal medför 
att bolaget måste arbeta fram en aktiv plan för 
hur kommande generationsväxlingar skall ge-
nomföras. 

• Den 1 jan 2014 införs nya regler gällande av-
skrivningar av fastigheter, kallat komponentav-
skrivning. En av konsekvenserna av det är att 
avskrivningskostnaderna kommer att öka. Å 
andra sidan kommer i normalfallet en del av 
kostnaden för underhåll att minska. Att balan-
sera ägarens krav på avkastning och fastighet-
ernas stora underhållsbehov kommer ställa om-
fattande krav på företaget. 

• Det av AllboHus styrelse beslutade strategido-
kument anger att bolaget parallellt med att ny-
producera bostäder även skall avyttra en mindre 
del av befintligt bestånd. Detta arbete kommer 
påbörjas under första halvåret 2014. 

• Alvesta kommun har beslutat om en rad föränd-
ringar inom skolverksamheten vilket innebär ett 
omedelbart behov av relativt omfattande om och 
tillbyggnader av skolorna i Vislanda, Moheda 
och Alvesta. Uppdragsgivarens förväntningar 
om snabb hantering kommer ställa stora krav på 
AllboHus organisation under de kommande åren 

• Det har under en längre tid varit brist på äldre-
boenden i främst Alvesta. Allbohus har under 
2012 och 2013 lett en större utredning med mål 
att föreslå olika alternativ till ett nytt äldreboende 
omfattande totalt 70 platser. Kring detta beslu-
tade kommunfullmäktige under hösten 2013, 
och i det fall att AllboHus får kommunens förtro-
ende att bygga detta nya äldreboende så kom-
mer även det ta stora resurser i anspråk. 

• Allbohus engagemang i bostadssociala frågor 
måste fortsätta i oförminskad omfattning ef-
tersom vi ser att allt fler av våra hyresgäster 
kommer från mycket utsatta förhållanden. 
 

 
 
Nyckeltal 
 

 2013 2012 2011
Soliditet % 9,2 9,2 11,8
Avkastning på totalt 
kapital % 

3,8 3,5 3,8

Låneränta inkl bor-
gensavg. brutto % 

3,8 4,1 4,0

Underhåll kr/kvm 171 171 154
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Alvesta Energi AB 
Ordförande:  Anders Malmqvist 
VD: Gert Bengtsson 
 

 
 

   

Ansvar och uppgifter 
Alvesta Energi har till uppgift att bedriva 
samhällsnyttig verksamhet inom områdena energi 
och kommunikation. Alvesta Energi ska verka för, 
bidra till och utveckla en bättre livsmiljö för Alvesta 
kommuns invånare och företag. Verksamheten ska 
bedrivas på affärsmässiga grunder. 
 
Alvesta Energi består av moderbolaget Alvesta 
Energi AB och dess dotterbolag Alvesta Elnät AB. 
Alvesta Elnät AB äger i sin tur bolaget Bredband i 
Värend AB (BIVA).  
 
Faktaruta, Alvesta Energi koncernen 

 
Belopp i tkr 2013 2012 2011
Nettoomsättning 106 922 121 025 145 921
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 7 280 7 935 3 231
Årets resultat 8 159 8 003 2 573
Balansomslutning 331 731 316 761 360 627
Nettoinvestering 4 854 5 158 4 846
Antal anställda 20 21 21
Varav kvinnor 4 5 5
 
Alvesta Energikoncernen ägs till 100 procent av det 
kommunala bolaget, Alvesta Kommunföretag AB. 
 
Faktaruta, Alvesta Energi AB 
 

Belopp i tkr 2013 2012 2011
Nettoomsättning 66 147 78 553 112 219
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 3 885 4 932 1 587
Årets resultat 4 296 5 476 1 296
Balansomslutning 234 622 236 103 241 901
Nettoinvestering 1 326 2 459 3 812
Antal anställda 0 0 0
 
Faktaruta, Alvesta Elnät AB 
 

Belopp i tkr 2013 2012 2011
Nettoomsättning 40 660 39 927 40 196
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 4 864 2 319 845
Årets resultat 4 725 2 022 688
Balansomslutning 97 529 93 940 93 373
Nettoinvestering 3 528 2 698 1 034
Antal anställda 20 21 21
Varav kvinnor 4 5 5

Faktaruta, Bredband i Värend AB 
 

Belopp i tkr 2013 2012 2011
Nettoomsättning 2 924 9 362 10 337
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 632 1 368 1 599
Årets resultat 3 684 7 0
Balansomslutning 39 037 42 071 40 401
Antal anställda 0 0 0
 
Sammanfattning av året 2013 
• Kartläggning av samordningsfördelar 
• Låg miljöpåverkan 
• Harmonisering av priser 
• Projektering av ny reservpanna 
• Simhallens renovering 
• Ohs kraftstation 
• Elnätet i Moheda, nya kablar 
• Bildande av Wexnet AB 
• Intern kontroll 
 

 
Alvesta Energi 
 
Kartläggning av samordningsfördelar 
De två bolagen Alvesta Energi och Alvesta Elnät har 
arbetat med att kartlägga vilka ytterligare samord-
ningsfördelar som samarbetet med Tekniska verken 
i Linköping AB samt Bixia AB kan medföra. Det 
arbetet har bland annat inneburit att kundreskontra- 
samt mätinsamlingssystem har bytts.  

Belopp i tkr 2013 2012 2011
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000
Bundna reserver 1 438 4 925 4 591
Fritt eget kapital 45 379 37 264 30 885
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Låg miljöpåverkan 
Produktionen av fjärrvärme vid de tre huvudan-
läggningarna Alvesta, Moheda och Vislanda har 
varit effektiva under året. 98,1 procent av fjärrvär-
men har producerats med förnyelsebara bränslen 
och den sammanlagda värmeproduktionen uppgick 
under till 151 GWh. 
 
Harmonisering av priser 
Under året har arbetet med att revidera och 
harmonisera priserna samt leveransvillkoren för 
fjärvärmeleveranser till samtliga kommersiella 
kunder genomförts. 
 

 
 
Projektering av ny reservpanna 
Bland de större projekten under året var att Alvesta 
Energi har påbörjat arbetet med att bygga en pump-
station med tillhörande reservpanna på fastigheten 
Vävaren 4 i Alvesta. Arbetet med projektet kommer 
att prägla större delen av 2014 och 2015. Syftet 
med anläggningen är att ytterligare stärka leverans-
säkerheten till de östra delarna av Alvesta. I sam-
band med detta pågår även parallellt en utredning 
av ökad panneffekt och egen elproduktion. Syftet 
har varit att undersöka förutsättningarna för samtliga 
värmeverk. Vidare har även ett arbete med att sä-
kerställa leveranssäkerhet i övriga fjärrvärmenät 
påbörjats. 
 
Simhallens renovering 
Den renovering som kommunen startade under året 
av simhallen i Alvesta, medförde att det fick göras 
en ombyggnad av det befintliga elnätet samt att 
bygga en ny matningskulvert för fjärrvärme. 
 
Ohs kraftstation 
En av turbinerna samt en dammlucka har 
renoverats vid Ohs kraftstationen. Kraftstationen 
står inför ett behov av underhåll och Alvesta Energi 
kommer under 2014 fortsätta med olika aktiviteter 
för att se hur de ska hanteras i framtiden. 
 

Elnätet i Moheda, nya kablar 
Arbete med att förbättra leveranssäkerheten för 
kunderna i Moheda har gjorts genom ombyggnad av 
ledningsnätet från luftledning till jordkabel samt byte 
av transformatorer. Vidare har arbetet med att 
minska nätförlusterna legat i varje arbete som har 
utförts. 
 
Bildande av Wexnet AB 
2013 bildades ett regionalt bredbandsföretag till-
sammans med Växjö, Lessebo och Tingsryds kom-
muner. Bolaget kommer att verka under namnet 
Wexnet AB. Syftet med bolaget är att än mer sam-
ordna och utnyttja den redan hopbyggda infra-
strukturen samt möjligheterna att främja den lokala 
samt regionala utvecklingen. I samband med 
bildandet av Wexnet AB förvärvade Alvesta Elnät 
AB samtliga aktier i Bredband i Värend AB, som 
tidigare ägde bredband i Alvesta kommun. 
 
Intern kontroll 
Aktiebolagslagen reglerar styrelsens ansvar för 
organisation och förvaltning av bolagets angelägen-
heter. Detta för att de övergripande målen för 
bolagets verksamhet och strategi ska uppnås. Den 
interna kontrollen ska säkerställa att en god kontroll 
genomförs av organisationen och driften av verk-
samheterna.  Löpande säkerställs att de interna 
reglerna för riskhantering och riskkontroller görs. 
Den interna kontrollen i bolaget är en process som 
involverar styrelsen, bolagsledningen och persona-
len, vilket baseras på bolagets kontrollmiljö, riskbe-
dömning, kontrollaktiviteter, information och kom-
munikation samt uppföljningsåtgärder. Genom att 
en god intern styrning och kontroll fortlöpande görs 
ger detta ledningen förutsättningar att driva verk-
samheten på ett effektivt sätt med större säkerhet 
för att uppnå önskat resultat. 
 
 
Ekonomi 
Moderbolaget Alvesta Energi redovisar ett positivt 
resultat före bokslutsdipositioner och skatt på 3,9 
Mkr. 
 
Dotterbolaget Alvesta Elnät uppvisar ett positivt 
resultat före dispositioner på 4,8 Mkr. I detta resultat 
ingår en förväntad utdelning på 3,6 Mkr från 
dotterbolaget Bredband i Värend. 
 
Alvesta Elnät ABs dotterbolag Bredband i Värend 
AB redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner 
på 0,6 Mkr. 
 
Koncernens investeringar under 2013 har uppgått 
till 4,8 Mkr. 
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Alvesta Energi koncernen 
 

 

   

Framtid 
Energibranschen är under stark förändring. Att 
säkerställa tillgång till både ekonomiska som perso-
nella resurser och kompetenser för att möta framti-
den är en av nyckelfrågorna för bolaget och för 
branschen i sin helhet. 
 
Under året har fokus varit inriktat på underhåll av 
koncernens anläggningar. Fundamenten i koncer-
nens fortsatta utveckling är lönsam tillväxt, optimera 
befintlig verksamhet samt minskad sårbarhet. 
 
Utbyggnaden av nya fjärrvärmeområden bedöms 
minska i omfattning framöver. De närmaste årens 
utbyggnad planeras till att koncentreras till anslut-
ningar av nya kunder i första hand inom redan eta-
blerade fjärrvärmeområden. Under 2014 kommer 
underhållsinsatser att göras på de äldre delarna i 
fjärrvärmens distributionsnät. 
 
De ny- och reinvesteringar som kommer att ske 
framåt på elnätet följer den fleråriga handlingspla-
nen som har angivits till Elmarknadsinspektionen vid 
förhandsregleringen. Handlingsplanen fokuserar på 
att säkerställa att de kund- och myndighetskrav som 
finns för att den framtida leveranssäkerheten följs. 
Bolaget kommer att under 2014 genomföra projekt 
för att fortsätta förstärka landsbygdsnätet, förstärka 
de centrala delarna av Alvesta tätort samt under-
hållsinsatser på det befintliga elnätet. 
 
Alvesta kommun öppnar för ett nytt industriområde, 
Orrakullen, utmed Värnamovägen. Här kommer en 
biogasanläggning att upprättas och vara klar till 
hösten 2014. Det ger bolaget skäl till att bygga ut 
elnätet under året. 
 

Energimarknadsinspektionen meddelade sitt beslut 
på intäktsramen för åren 2012-2015, vilket innebar 
att Alvesta Elnät inte skulle få den ansökta ramen. 
Beslutet överklagades till förvaltningsrätten och dom 
erhölls under 2013 till bolagets fördel. Det erhållna 
beslutet är nu överklagat av Energimarknadsinspek-
tionen och slutgiltigt beslut inväntas. 
 
 
Under 2012 upptäcktes en oljeförorening i marken 
på Alvesta Elnäts fastighet, Tången 6, i samband 
med omdragning av befintlig vattenservis. Under 
2013 har Alvesta kommun gjort flertalet provtag-
ningar och därefter meddelat att de inte kommer gå 
vidare med denna fråga. Alvesta Elnät kommer 
dock att fortsätta att följa upp vattenkvaliteten i 
framtiden och återkomma till kommunen i frågan. 
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Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande:  Rune Gustavsson 
VD: Mats Karlsson 
 

 

   

Ansvar och uppgifter 
 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt kommunalt 
bolag, vars huvudsakliga uppgift är att: 
• Insamla och transportera avfall från kommunens 

hushåll och verksamheter till extern behandling 
• Tömma och transportera slam från enskilda 

slambrunnar till extern behandling 
• Driva 4 bemannade återvinningscentraler där 

hushållen kan lämna sitt sorterade grovavfall 
• Säkerställa extern behandlingskapacitet för 

insamlat material 
Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstadgade 
ansvar för hushållsavfall svarar för mer än 80 % av 
bolagets omsättning. 
 

 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt dotterbolag till 
Alvesta Kommunföretag AB. 
Moderbolaget ägs i sin helhet av Alvesta kommun. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2013 2011 2010
Nettoomsättning 22 814 22 867 22 794
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 1 499

 
1 182 1 680

Årets resultat          774           684         896
Balansomslut- 
ning 24 775

 
25 328 24 332

 
Nettoinvestering 
 

     1 126        1 134         332

Antal anställda 16 17 16
 
 
 

Sammanfattning av året 2013 
• Konsolidering 
• Stabilt med avfallsmängder 
• Övrigt 
 
Konsolidering 
Året har präglats av en väntan på vad som skall ske 
på avfallsområdet efter den stora avfallsutredningen 
som lämnades till regeringen under slutet av 2012. I 
denna tas förslag upp på bl.a. ändrade ansvarsför-
hållanden för olika avfallsslag men även förslag på 
ytterligare skyldigheter att erbjuda hushåll fler sorte-
ringssystem. Regeringen har dock valt att inte 
komma med något förslag under 2013. 
Bolaget har därför valt att lägga fokus på att effekti-
visera nuvarande organisation såväl vad gäller 
utbildning av personal som trimning av befintligt 
insamlingssystem. 
   
Stabila avfallsmängder 
Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinnings-
centralerna är fortsatt hög. 
Bolaget har under året samlat in och behandlat 
ungefär lika mycket avfall som tidigare år trots en 
något svajig konjunktur. Antalet kunder såväl hus-
håll som verksamheter är fortsatt stabilt. 
    
  
Övrigt 
Inom upphandlingsområdet har bolaget bl.a. ge-
nomfört upphandling av omhändertagande av Far-
ligt avfall tillsammans med 15 andra kommuner, 
upphandling av förtagshälsovård och däck tillsam-
mans med Alvesta kommun. Bolaget har även bytt 
ut en äldre lastväxlarbil mot ett nyare och moder-
nare fordon. 
 
Bolaget har påbörjat arbetet med en större kundun-
dersökning som kommer att genomföras under 
våren 2014 och som kommer att ligga till grund för 
såväl bolagets egna förbättringsarbete som en nu-
lägesmätning för kommunens avfallsplan. 
 
Bolaget har under året tagit fram en ny kontoplan 
som kommer att gälla från årsskiftet 2013/2014. 
 
Bolaget har under året tagit ytterligare ett steg mot 
att kunna erbjuda elektroniska fakturor till företag 
men även att kunna ta emot elektroniska fakturor 
från företag genom ett sammarbete med Swedbank. 
Elektroniska fakturor s.k. e-faktura till privatpersoner 
ökar konstant och idag betalas ca 20 % av alla 
privatpersoners fakturor från bolaget via detta betal-
sätt 
 
 
 

Belopp i tkr 2013 2012 2011
Aktiekapital 500 500 500
Reservfond 100 100 100
Fritt eget kapital 4 522 3 904 3 407
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Bolagets internkontroll har skett enligt framtagen 
internkontrollplan. Under 2013 kontrollerades ar-
betsmiljöprogramet med handlingsplaner och upp-
fyllelsen av ägardirektiven och den ekonomiska 
redovisningen. Internkontrollen visar att rutiner fun-
gerar på ett bra och ändamålsenligt sätt.  
 
 
Ekonomi 
Renhållningsbolaget redovisar för år 2013 ett posi-
tivt resultat på 0,77 mkr efter bokslutsdispositioner 
och skatt. Resultatet ligger väl i nivå med ägardirek-
tivet.  
 
 
Framtid 
Under 2013 har Alvesta kommun fortsatt arbetet 
med en ny avfallsplan som skall ange riktlinjerna 
fram mot 2020. Planen är ute för samråd januari-
februari 2014. 
 
Det troliga är att planen kommer att föreslå en utö-
kad och förändrad insamlingen av hushållsavfall 
med fler fraktioner vilket kan kommer att kräva inve-
steringar i såväl behållare som fordon och kanske 
också personal för att öka miljönyttan i enlighet med 
de miljömål som föreslås. 
 
Bolaget har tillsammans med några intilliggande 
kommuner på tjänstemannanivå börjat titta på om 
det kan finnas fördelar med likartade system om 
eller när det blir aktuellt med att förändra nuvarande 
insamlingssystem med fler fraktioner ex. matavfalls-
insamling. 
 
Vår bedömning är att bolaget står väl rustat att möta 
dessa utmaningar om man anpassar införandet 
utifrån bolagets kapacitet. 
 
Bolaget förfogar i dagsläget över en modern for-
donsflotta där medelåldern ligger runt 5 år och det 
är därför viktigt att förändringar som rör hur avfallet 
samlas in går hand i hand med det reinvesterings-
behov och utbyte av fordon som kontinuerligt ge-
nomförs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckeltal, ton 
 

 2013 2012 2011
Hushållsavfall till 
deponering 306 330 387

Hushållsavfall till 
energiutvinning 5 003 5 149 5 330

Farligt avfall 72 74 87
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Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande:  Berith Swalander, Växjö 
Vice ordförande: Lars-Olof Franzén, Alvesta 

Förbundschef: Jörgen Gertsson 
Räddningschef: Joakim Karlsson 
 

   

 
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 
information och utbildning i brandskydd, utför tillsyn 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 
 
Belopp i tkr 2013 2012 2011

Nettoomsättning 72 270 63 701 66 896

Årets resultat 1 446 1 443 -2 232

Balansomslutning 42 016 36 346 35 063

Nettoinvestering 3 165 2 523 5 777

Antal anställda, tv AB 60 59 58

Antal anställda, deltid RiB 151 148 154

Antal räddningsvärnsmän 29 30 29
 
Sammanfattning av året 2013 
• Förbundet har arbetat vidare med visionen som 

ledstjärna; Ett tryggt och olycksfritt samhälle för 
alla. Arbetet med att nå en budget i balans för 
2014 har krävt mycket arbete och delaktighet i 
organisationen. 

 
• Utvecklingsarbetet under året har haft samver-

kan och utbildning/information som ledstjärnor. 
Bl a har 6 300 personer under utbildning fått 
brand- och olycksförebyggande budskap. 

 
• Under året har ett flertal anpassningar av organi-

sationen skett i syfte att utveckla och effektivi-
sera organisationen. 

 
• Bamses brandskola, som vänder sig till försko-

lan, har förnyats tack vare stöd från länets 
Brandskyddsförening. 

 
• Personalbrist i deltidsorganisationen har varit 

kännbart, särskilt i Ingelstad och Moheda. 
 
Antal aktiviteter 

 

 
Behandlade ärenden genomförda kurser 
Typ/år 2013 2012 2011

Tillsyner LSO och LBE 222 205 180

Tillsyn, skriftliga redogörelser 34 19 52

Tillstånd explosiv vara 22 17 21

Remisser mm 192 167 102

Allmänna yttranden 33 27 18

Bygg- och planärenden 93 74 43

Tillstånd, Brandfarlig vara 60 49 77

Sotningsärenden 43 29 42

Antal utbildade personer  

Brandskyddsutbildning 1 851 1 137 1 219

Brandutb, Hem & fritid 71 102 320

Brandutb, SFI 19 29 482

Heta arbeten 209 243 479

Trafiksäkerhetsinfo. körskolor 2 925 2 761 3 159

Förare av farligt gods 134 119 124

Brandinformation (antal personer)  214

Bamses brandskola 1 091 1 083 848

Summa 6 300 5 474 6 845
Brandinformation (antal 
aktiviteter) 26 37

 
Genomförda räddningsinsatser 
Typ/år 2013 2012 2011

Brand i byggnad 124 138 150

Brand ej i byggnad 125 129 176

Trafikolycka 220 228 189

Automatlarm, ej brand/gas 502 513 535

Förmodad brand 73 54 56

I väntan på ambulans+sjukvård 51 38 28

Annat uppdrag/övrigt 219 176 176

Totalt 1 314 1 276 1 310
 

Ekonomi 
Årets resultat är plus 1,4 mkr. Överskottet beror till 
största delen på att olika verksamheter och projekt 
inte har genomförts som planerat och att förbundet 
har haft en återhållsamhet och hushållning 
beroende på kommande tider med minskad 
ekonomisk ram. Vidare har intäkterna för 
kursverksamhet ökat. 

Område 2013 2012 2011 
Växjö sotningsdistrikt  3 063 4 588 2 830

Alvesta sotningsdistrikt  1 846 2 325 1 716
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Driftsredovisning
(mkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut

2013 2013 2013 2012 2011

Kommunstyrelse      Intäkter 10,2 12,2 -2,0 6,2 6,5
        Kostnader 98,8 99,4 -0,6 73,4 74,5

        Nettokostnader 88,6 87,2 1,4 67,2 68,0

1,8
Utbildningsnämnden      Intäkter 67,5 72,4 -4,9    Ny under 2013

        Kostnader 506,3 520,0 -13,7
        Nettokostnader 438,8 447,6 -8,8

Nämnden för individ och familj      Intäkter 53,2 57,7 -4,5    Ny under 2013
        Kostnader 122,0 143,3 -21,3

        Nettokostnader 68,8 85,6 -16,8

Nämnden för barn och ungdom      Intäkter Ombildad under 2013 83,5 75,0
        Kostnader 456,4 429,3

        Nettokostnader 372,9 354,3

Nämnden för arbete och lärande      Intäkter Ombildad under 2013 40,6 60,0
        Kostnader 201,2 207,2

        Nettokostnader 160,6 147,2

Omsorgsnämnden      Intäkter 75,1 79,0 -3,9 84,4 76,2
(huvudsakligen f.d. Nämnden för omsorg och hälsa)  Kostnader 355,8 363,4 -7,6 369,4 345,6
        Nettokostnader 280,7 284,4 -3,7 285,0 269,4

Nämnden för samhällsplanering      Intäkter 68,2 66,9 1,3 133,8 142,2
        Kostnader 113,4 109,4 4,0 186,1 192,6

        Nettokostnader 45,2 42,5 2,7 52,3 50,4

Myndighetsnämnden      Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Kostnader 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

        Nettokostnader 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

SUMMA NÄMNDER      Intäkter 274,2 288,2 -14,0 348,5 359,9
        Kostnader 1 196,4 1 235,6 -39,2 1 286,6 1 249,3

        Nettokostnader 922,2 947,4 -25,2 938,1 889,4

Gemensam finansiering      Intäkter 1 003,9 1 013,7 * -9,8 984,1 * 970,0
(exkl jämförelsestörande poster)  Kostnader 61,0 62,1 -1,2 64,5 66,1
        Nettokostnader -942,9 -951,6 8,6 -919,6 -903,9

TOTALT      Intäkter 1 278,1 1 301,9 -23,8 1 332,6 1 329,9
        Kostnader 1 257,4 1 297,7 -40,3 1 351,1 1 315,4

        Nettokostnader -20,7 -4,2 -16,5 18,5 -14,5

* Jämförelsestörande poster, intäkt 16,6 (intäkt 100,8) har ej inräknats ovan.
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Investeringsredovisning
(mkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut

2013 2013 2013 2012 2011

Kommunstyrelse Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 68,4 25,7 42,7 1,4 0,5
Netto 68,4 25,7 42,7 1,4 0,5

1,8
Utbildningsnämnden Inkomster 0,0 0,0 0,0    Ny under 2013

Utgifter 3,4 1,6 1,8
Netto 3,4 1,6 1,8

Nämnden för individ och familj Inkomster 0,0 0,0 0,0    Ny under 2013

Utgifter 0,1 0,0 0,1
Netto 0,1 0,0 0,1

Nämnden för barn och ungdom Inkomster Ombildad under 2013 0,0 0,0
Utgifter 1,7 2,0
Netto 1,7 2,0

Nämnden för arbete och lärande Inkomster Ombildad under 2013 0,0 0,0
Utgifter 0,5 0,5
Netto 0,5 0,5

Omsorgsnämnden Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(huvudsakligen f.d. Nämnden för omsorg och hälsa) Utgifter 2,6 1,0 1,6 1,9 2,2

Netto 2,6 1,0 1,6 1,9 2,2

Nämnden för samhällsplanering Inkomster 0,0 1,8 -1,8 1,0 2,3
Utgifter 58,9 14,7 44,2 47,9 34,2

Netto 58,9 12,9 46,0 46,9 31,9

SUMMA NÄMNDER Inkomster 0,0 1,8 -1,8 1,0 2,3
Utgifter 133,4 43,0 90,4 53,4 39,4
Netto 133,4 41,2 92,2 52,4 37,1

Gemensam finansiering Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALT Inkomster 0,0 1,8 1) -1,8 1,0 1) 2,3 1)

Utgifter 133,4 43,0 2) 90,4 53,4 2) 39,4 2)

Netto 133,4 41,2 92,2 52,4 37,1

1) Varav investeringsbidrag 1,5 0,4 1,5

Varav anslutningsavgift VA 0,2 0,4 0,6

Varav vidarefakturering 0,1 0,2 0,2
1,8 1,0 2,3

2) Varav bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0

Varav exploatering 0,0 0,0 0,0
Varav vidareutbetalning av bidrag Rfss 0,0 0,1 0,1

0,0 0,1 0,1
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Redovisningsprinciper 
 
 

  

Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts enligt 
portföljmetoden till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet. 
 
Anslutningsavgifter  
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp bokförs 
som långfristig skuld och periodiseras över 
nyttjandeperioden. I de fall då kostnaden avser 
driften bokas motsvarande anslutningsavgift direkt 
mot resultatet. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaff-
ningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgift 
minus eventuella investeringsinkomster. 
Investeringar som aktiveras som anläggnings-
tillgång har ett anskaffningsvärde på 20 tkr eller mer 
och med en nyttjandeperiod på minst 3 år. 
Inventarier med avskrivningstid på tre år och som är 
äldre än 10 år har utrangerats.  
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsätt- 
ningstillgång. Värdering har skett till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen. Beräkning har gjorts utifrån förväntat 
försäljningspris per kvm. 
 
Avskrivningar 
Nominell avskrivningsmetod används, med lika 
stora avskrivningsbelopp varje år räknat efter an-
skaffningsvärdet. Avskrivning bokförs månaden 
efter det att investeringen är avslutad. För större 
investeringsprojekt tillämpas komponentavskrivning. 
Normal nyttjandeperiod i år (avskrivningstid) per typ 
av tillgång: 
 
Immateriella tillg 7, 5 
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 
 
Pågående anläggningstillgångar skrivs ej av. För 
Anslutning Bergaåsen (immateriella anläggnings-
tillgång) tillämpas en avskrivning på 32 år. Från år 
2011 bokförs investeringsutgifter för licenser som 
immateriell anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet 
är 50 tkr eller mer. Avskrivningstid sätts till 
nyttjandeperioden. 
 
 
 

Bidrag statlig infrastruktur 
Upplösning av bidrag sker under 25 år 
 
Byte av redovisningsprincip 
De medel från Kommuninvest som medlemmarna 
får behålla redovisas som finansiell intäkt. 
Resterande in- och utbetalningar redovisas ej över 
resultatet. 
 
Fordringar 
Fordringar äldre än ett år skrivs av. Kostnaden be-
lastar berörd verksamhet. 
 
Investeringsbidrag 
Investeringsbidrag bokförs som långfristig skuld och 
periodiseras över nyttjandeperioden 
 
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 2013 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 2013. 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 den del av pensioner som intjänats fr.o.m. 
1998 och som inte kostnadsförts via försäkring eller 
individuell del, redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Pensionsskulden enligt ansvars-
förbindelsen är beräknad av företaget Skandia enligt 
metoden RIPS07.  Effekten av den sänkta dis-
konteringsräntan är särredovisad i not 6 och not 16 
men ej klassificerad som en jämförelsestörande 
post i resultaträkningen eftersom beloppet som 
påverkar avsättningen inte är väsentligt.  
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Redovisningsprinciper 
 
 

  

Pensionsmedelsplacering 
Innehav av aktier och räntepapper i kommunens 
”pensionsfond”, vilken klassificeras som 
omsättningstillgång, värderas enligt portföljmetoden 
i form av blandmodell till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde för hela 
innehavet. Återförd nedskrivning av värdepapper 
klassificeras som finansiell intäkt i resultaträkningen. 
Reavinster och reaförluster i förvaltningen redovisas 
under finansiella intäkter respektive finansiella 
kostnader. 
 
Skatteintäkter 
I bokslutet används Sveriges kommuner och lands-
tings (SKL) decemberprognos på slutavräkning av 
2013 års kommunalskatt. 
 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta Kommun omfattar de bolag som 
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen 
för 2013 ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta 
Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag AB. 
Kommunens andel (20 %) av Värends Räddnings-
tjänstförbund 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. 
Alvesta kommuns redovisningsprinciper är vägled-
ande. Några väsentliga avvikelser mot bolagens 
redovisningsprinciper har inte identifierats. 
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 
redovisningen lagts till eget kapital respektive skuld 
för latent skatt i enlighet med kommunal 
redovisningslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Långsiktig avkastning 
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Resultaträkning

Koncern
2013 2012 2012

Verksamhetens intäkter 1 492,9 493,0 273,5 414,6
    varav jämförelsestörande post* 101,2 101,2

Verksamhetens kostnader 2 -1 317,4 -1 304,5 -1 202,3 -1 239,6
    varav jämförelsestörande post* -9,9 -9,9

Avskrivningar 8,9 -63,4 -65,2 -19,5 -28,4

Verksamhetens nettokostnad -887,9 -876,7 -948,3 -853,4
    varav jämförelsestörande post* -91,2 -91,3

Skatteintäkter 3 718,6 698,6 718,6 698,6
Generella statsbidrag och utjämning 4 239,9 223,6 239,9 223,6
Finansiella intäkter 5 7,2 21,1 11,3 24,3
    varav jämförelsestörande post* 9,5 9,5
Finansiella kostnader 6 -39,4 -43,7 -0,7 -10,9
Skatt på årets resultat -1,8 -1,0
Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd 1,6 1,2

Årets resultat 7 38,2 23,1 20,8 82,2

Avgår realisationsvinster -0,5 -85,8
Avgår återföring/uppskrivning -0,4 -2,5

Tillförs omstrukturering lokal 0,1
Årets resultat enligt balanskravet 38,2 23,1 19,9 -6,0

Jämförelsestörande poster
Verksamhetens intäkter

Reavinst brutto vid försäljning av fastigheter elim. elim. 84,2

Återbetalning AFA-premier 16,6 17,0 16,6 17,0

Verksamhetens kostnader
Reaförlust brutto vid försäljning av fastigheter elim. elim. -9,9

Finansiella intäkter
Reavinster vid omläggning av pensionsfond - 9,5 9,5

Summa 16,6 26,5 16,6 100,8

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 21,6 -3,4 4,2 -18,6

Not

Kommun 
2013
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Kassaflödesanalys
Not Koncern Kommun

 Mkr 2013 2012 2013 2012
 Löpande verksamhet
 Årets resultat 7 38,2 23,1 20,8 82,2

 Justering för ej likvidpåverkande poster 60,2 -14,3 17,0 -46,6
 -varav avskrivningar 63,4 65,2 19,5 28,4
 -varav periodisering invest.bidrag -0,1 0 -0,1 0,0
 -varav reavinst m.AT -1,0 -86,6 -1,0 -86,6
 -varav reaförlust m.AT 0,4 10,2 0,4 10,2
 -varav värdeminskning värdepapper -0,7 -6,8 0,0 0,0
 -varav uppskrivning värdepapper kapitalförvaltn. 0 0 0,0 -2,9
 -varav resultat intresseförening 0 -0,6 0,0 0,0
 -varav statlig infrastrukturbidrag 0 0 0,0 0,0
 -varav upplösning infrastrukturbidrag 1,0 1,0 1,0 1,0
 -varav direktbokning mot EK -2,8 2,8 -2,8 2,8
 -varav justering anskaffningsvärde 0 0,5 0,0 0,5

 Ökning/minskning av förråd 12 2,6 0,8 1,5 0,1
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 13 23,5 15,3 21,0 11,7
 Ökning/minskning av kortfr. plac. 14 -4,5 -0,4 -4,5 -0,4
 Ökning/minskning av kortfr. skulder 20 -13,0 11,7 -25,1 2,6
 Ökning/minskning av pensionsskuld 16 0,4 -0,1 0,4 -0,1
 Ökning/minskning övr. avsättningar 18 1,9 -3,6 0,0 0,0

 I. Verksamhetsnetto 109,3 32,5 31,1 49,5

 Investeringar
 Inköp materiella tillgångar* 9 -88,0 -277,7 -42,9 -52,1
 Investeringsbidrag materiella tillgångar 1,5 0,3 1,5 0,3
 Övrig investeringsinkomst 0,3 0,0 0,3 0,0
 Försäljning materiella tillgångar 9 4,3 257,6 3,0 251,1
 Inköp immateriella tillgångar* -0,1 -1,2 -0,1 -1,2
 Inköp finansiella tillgångar 10 0,0 -81,4 0,0 -81,4
 Försäljning finansiella tillgångar 10 7,8 63,8 0,0 63,8
 II. Investeringsnetto -74,2 -38,6 -38,2 180,5

Finansiering
Minskning långfristig fordran 10 0,1 0,0 0,1 0,0
Långfristig upplåning (ökn lån) 19 22,0 49,0 22,0 49,0
Amortering 19 0,0 -245,0 0,0 -245,0
Ökning långfristig fordran 10 -83,3 -44,4 -47,3 -25,8
Ökning långfristig skuld 19 34,6 252,1 0,0 0,5
 III. Finansieringsnetto -26,5 11,7 -25,2 -221,3

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur
Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 18 -2,3 -2,4 -2,3 -2,4

-2,3 -2,4 -2,3 -2,4
Förändring likvida medel 15 6,3 3,2 -34,6 6,3

Inköp anläggningstillgångar brutto enl. investeringsredov. 43,0 53,4
Avser exploatering 0,0 0,0
Avser vidareutbetalning / bidrag till Rfss 0,0 -0,1
Avser bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0
Inköp anläggningstillgångar enl kassaflödesrapport 43,0 53,3
(materiella och immateriella)
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Balansräkning

Koncern Kommun
 Mkr Not 2013 2012 2013 2012
 Tillgångar
 Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar 8 35,8 37,2 35,8 37,2
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 9 1 502,7 1 476,2 334,4 311,2
 Maskiner och inventarier 9 47,3 51,1 20,7 21,8
 Finansiella anläggningstillgångar 10 150,1 74,7 143,2 96,0
Bidrag statlig infrastruktur 11 21,9 22,9 21,9 22,9
 Summa anläggningstillgångar 1 757,8 1 662,1 556,0 489,1
 Omsättningstillgångar
 Förråd m.m. 12 8,4 11,0 4,3 5,8
 Fordringar 13 115,4 165,2 108,7 129,7
 Kortfristiga placeringar 14 213,8 209,3 213,8 209,3
 Kassa och bank 15 62,8 56,5 -12,3 22,3
 Summa omsättningstillgångar 400,4 442,0 314,5 367,1
 Summa tillgångar 2 158,2 2 104,1 870,5 856,2
    
 Eget kapital, avsättningar och skulder
 Eget kapital 7 628,6 593,2 658,8 640,8
   Därav årets resultat (38,2) (23,1) (20,8) (82,2)
 Avsättningar för pensioner 16 8,1 7,1 3,6 3,3
 Andra avsättningar 18 11,2 13,9 0,8 3,1
 Långfristiga skulder 19 1 254,0 1 196,0 27,9 4,5
 Kortfristiga skulder 20 256,3 293,9 179,4 204,5
 Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 2 158,2 2 104,1 870,5 856,2

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2013 2012 2013 2012
- Pensionsskuld 16 413,4 391,4 413,4 391,4
   Därav visstidförordnanden 16 (4,6) (5,7) 4,6 (5,7)
- Löneskatt för pensionsförpliktelser 16 100,3 95,0 100,3 95,0
- Borgensåtaganden: 17 1 168,0 30,0 1 234,0 1 221,1
    Därav kommunala företag 17 (1164,7) (27,0) 1230,7 (1 281,1)
    Därav del av bostadslån egna hem 17 (0,1) (0,1) (0,1) (0,1)
    Därav föreningar o organisationer 17 (3,2) (2,9) (3,2) (2,9)
- Operationell leasing 988,7 998,6 988,7 997,6
    Därav datorer, kopiatorer (0,0) (0,0)
    Därav fordon (1,0) (0,0)
    Därav hyror med förfallotid inom 1 år (77,8) (77,8) (77,8) (77,8)
    Därav hyror med förfallotid 2-5 år (253,3) (250,9) (253,3) (250,9)
    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år (657,6) (668,9) (657,6) (668,9)
  Summa 2 670,4 1 515,0 2 736,4 2 705,1

Soliditet Not 2013 2012 2013 2012
- inklusive pensionsskuld före 1998 5 5 17 18

- exklusive pensionsskuld före 1998 29 28 76 75
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Noter

Koncern Kommun
2013 2012 2013 2012

Not 1. Verksamhetens intäkter
Statsbidrag och andra bidrag 131,1 125,4 131,1 125,4

Hyror, arrenden 140,4 116,9 30,4 63,7

Försäljningsintäkter 13,5 11,6 21,4 27,3

Taxor, avgifter, ersättningar 164,0 173,9 66,9 70,8

Reavinster 1,0 2,4 1,0 86,6

Övriga intäkter 42,9 62,8 22,7 40,8

Summa 492,9 493,0 273,5 414,6

Not 2. Verksamhetens kostnader
Hyror 3,5 16,5 103,9 118,3

Lönekostnader inkl soc.avg 739,8 724,3 662,3 654,2

Pensionskostnader 46,9 42,6 46,1 41,7

Bidrag 83,6 80,9 86,3 83,6

Entreprenad och köp av verksamhet 208,0 236,1 154,4 195,7

Övriga kostnader 235,6 204,1 149,3 146,1

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

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

Summa 1 317,4 1 304,5 1 202,3 1 239,6

Not 3. Skatteintäkter
Kommunalskatt prel 722,8 690,0 722,8 690,0

Korr slutavräkning 2011 0,0 0,1 0,0 0,1

Prognos slutavräkning 2012 0,0 8,5 0,0 8,5

Korr slutavräkning 2012 0,4 0,0 0,4 0,0

Prognos slutavräkning 2013 -4,6 0,0 -4,6 0,0

Summa 718,6 698,6 718,6 698,6

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 183,9 174,6 183,9 174,6

Konjunkturstöd 0,0 0,0 0,0 0,0

Regleringsbidrag 8,6 9,3 8,6 9,3

Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnadsutjämning, bidrag 17,2 9,7 17,2 9,7

Kostnadsutjämning, avgift 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-utjämning, bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

LSS-utjämning, avgift -1,9 -1,8 -1,9 -1,8

Kommunal fastighetsavgift prel 32,1 30,4 32,1 30,4

Korr prognos 2011 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Prognos slutavräkning 2012 0,0 1,6 0,0 1,6

Summa 239,9 223,6 239,9 223,6
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Not 5. Finansiella intäkter
Räntor utlämnade lån 0,5 0,2 0,4 0,2

Ränta likvida medel 0,4 0,7 0,4 0,7

Dröjsmålsränta 0,1 0,1 0,1 0,1

Aktieutdelning 1,3 4,0 1,2 4,0

Reavinster 2,1 9,5 2,1 9,5

Ränta räntepapper 0,6 2,0 0,7 2,0

Borgensavgifter 0,0 0,0 6,0 4,8

Uppskrivning aktier 0,4 2,5 0,4 2,5

Övriga finansiella intäkter 1,8 2,0 0,0 0,5

Summa 7,2 21,1 11,3 24,3

Not 6. Finansiella kostnader
Räntekostnader för lån 39,1 36,9 0,5 7,0
Aktieägartillskott 0,0 0,7 0,0 0,7
Dröjsmålsräntor 0,0 0,0 0,0 0,0
Avgifter till banker m m 0,0 0,2 0,0 0,1
Reaförluster 0,0 3,1 0,0 3,1
Ränta på pensionsavsättningar 0,2 0,0 0,2 0,0
   (varav effekt av sänkta RIPS-räntor) (0,1) 0 (0,1) 0
Nedskrivning aktier 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella kostnader 0,1 2,7 0,0 0,0

Summa 39,4 43,7 0,7 10,9

Not 7. Årets resultat / Eget Kapital
Ingående eget kapital 593,2 567,4 640,8 555,9
Direktbokning mot eget kapital -2,8 2,7 -2,8 2,7
Årets Resultat 38,2 23,1 20,8 82,2

Utgående Eget Kapital 628,6 593,2 658,8 640,8

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 41,7 40,5 41,7 40,5
Inköp/förvärv 0,1 1,2 0,1 1,2
Utgående anskaffningsvärde 41,8 41,7 41,8 41,7
Ingående avskrivningar -4,5 -3,0 -4,5 -3,0
Justering värde 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Årets avskrivningar -1,5 -1,4 -1,5 -1,4
Utgående ack avskrivningar -6,0 -4,5 -6,0 -4,5

Utgående planenligt restvärde 35,8 37,2 35,8 37,2
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Not 9. Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekn. anl

Mark
Ingående anskaffningsvärde 1 419,1 1 363,1 41,4 28,7
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 31,2 23,3 0,0 0,0
Inköp/förvärv 5,3 41,5 0,6 13,3
Försäljning/utrangering -5,4 -8,8 -1,9 -0,6
Utgående ack anskaffningsvärden 1 450,2 1 419,1 40,1 41,4
Ingående avskrivningar -367,6 -338,8 -0,4 -0,4
Omklassificering -3,7 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -40,7 -32,7 0,0 0,0
Årets avskrivningar uppskrivet belopp -0,2 0,0 0,0 0,0
Återförd avskrivning försäljning/utrangering 1,6 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 3,9 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -410,6 -367,6 -0,4 -0,4
Ingående ack nedskrivningar 0,4 0,4 -4,0 -4,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack nedskrivningar 0,4 0,4 -4,0 -4,0

Utgående planenligt restvärde 1 040,0 1 051,9 35,7 37,0

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde 499,9 501,0 166,6 501,0
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,3 4,0 0,3 4,1
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering -2,8 -5,1 -2,9 -338,5
Omklassificering 0,4 0,0 0,4 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden 497,8 499,9 164,4 166,6
Ingående avskrivningar -230,1 -212,5 -60,2 -212,5
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,1
Årets avskrivningar -1,5 -13,3 -3,8 -13,3
Försäljning/Utrangering 2,4 -4,3 2,4 165,5
Utgående ack avskrivningar -229,2 -230,1 -61,6 -60,2
Ingående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6

Utgående planenligt restvärde 259,0 260,2 93,2 96,8

Fastighet för affärsverksamhet
Ingående anskaffningsvärde 190,3 189,3 190,3 189,3
Justering värde 0,0 -0,4 0,0 -0,4
Inköp/förvärv 2,7 1,4 2,7 1,4
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 3,2 0,0 3,2 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden 196,2 190,3 196,2 190,3
Ingående avskrivningar -113,5 -109,6 -113,5 -109,6
Årets avskrivningar -3,8 -3,9 -3,8 -3,9
Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -117,3 -113,5 -117,3 -113,5

Utgående planenligt restvärde 78,9 76,8 78,9 76,8
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Publika fastigheter
Ingående anskaffningsvärde 153,4 118,9 153,4 118,9
Justering värde 0,0 0,1 0,0 0,1
Inköp/förvärv 1,4 18,1 1,4 18,1
Investeringsinkomst 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Försäljning/utrangering 0,0 -0,4 0,0 -0,4
Omklassificering 1,4 17,0 1,4 17,0
Omklassificering till omsättningstillgång 0,0 0,0 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden 156,2 153,4 156,2 153,4
Ingående avskrivningar -69,8 -67,0 -69,8 -67,0
Årets avskrivningar -3,8 -2,8 -3,8 -2,8
 Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -73,6 -69,8 -73,6 -69,8

Utgående planenligt restvärde 82,6 83,6 82,6 83,6

Industrifastigheter
Ingående anskaffningsvärde 1,9 1,9 1,9 1,9
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 1,9 1,9 1,9 1,9
Ingående avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgårende ack avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Utgående planenligt restvärde 1,8 1,8 1,8 1,8

Övriga fastigheter och anläggningar
Ingående anskaffningsvärde -38,9 -38,9 3,0 3,1
Justering värde 0,0 0,0 0,0 -0,1
Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden -38,9 -38,9 3,0 3,0
Ingående avskrivningar 19,8 17,3 -0,7 -0,7
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,1
Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar 2,5 2,6 -0,1 -0,1
Försäljning/utrangering -0,1 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar 22,2 19,9 -0,8 -0,7

Utgående planenligt restvärde -16,7 -19,0 2,2 2,3

Pågående investeringar
Ingående pågående investeringar 20,9 27,6 12,9 20,4
Justering värde 0,0 -0,9 0,0 0,0
Omklassificering -6,9 -41,3 -6,1 -18,0
-varav till omsättningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets investeringar 8,9 35,5 33,5 10,5
Årets investeringsinkomster 34,2 0,0 -0,3 0,0

Utgående pågående investeringar 57,1 20,9 40,0 12,9
Delsumma 1 502,7 1 476,2 334,4 311,2
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Summa ingående anskaffningsvärde 2 246,6 2 162,9 569,5 863,3
Summa justerat värde 0,0 -1,2 0,0 -0,4
Summa inköp/förvärv 18,6 100,5 38,5 47,4
Summa investeringsinkomst 34,2 -0,3 -0,3 -0,3
Summa försäljning/utrangering -8,2 -14,3 -4,8 -339,5
Summa omklassificering 29,3 -1,0 -1,1 -1,0
Summa utgående ack anskaffningsvärde 2 320,5 2 246,6 601,8 569,5
Summa ingående avskrivningar -761,3 -710,7 -244,7 -390,2
Summa justerat värde 0,0 0,0 0,0 0,1
Summa omklassificering -3,7 0,0 0,0 0,0
Summa årets avskrivningar -47,5 -50,1 -11,5 -20,1
Summa försäljning/utrangering 3,9 -0,4 2,4 165,5
Summa utgående ack avskrivningar -808,6 -761,2 -253,8 -244,7
Summa ingående nedskrivningar -9,2 -9,2 -13,6 -13,6
Summa årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa utgående ack nedskrivningar -9,2 -9,2 -13,6 -13,6

Summa mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 502,7 1 476,2 334,4 311,2

Maskiner och inventarier
Maskiner
Ingående anskaffningsvärde 97,7 90,2 13,2 13,2
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 9,2 9,9 1,4 0,0
Omklassificering -57,2 -0,5 0,3 0,0
Försäljning/utrangering 44,7 -1,9 0,0 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden 94,4 97,7 14,9 13,2
Ingående avskrivningar -66,1 -61,6 -10,9 -10,5
Årets avskrivningar -8,7 -7,1 -0,4 -0,4
Förvärvade ack avskrivningar 0,4 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 18,5 2,6 0,0 0,0
Omklassificering -9,1 0,0 0,0 0,0
Återförd avskrivning försäljning/utrangering 0,8 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -64,2 -66,1 -11,3 -10,9

Utgående planenligt restvärde 30,2 31,6 3,6 2,3
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 145,8 142,0 145,8 142,0
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 2,7 4,7 2,7 4,7
Försäljning/utrangering -0,9 -1,4 -0,9 -1,4
Omklassificering 0,8 0,5 0,8 0,5
Utgående ack anskaffningsvärden 148,4 145,8 148,4 145,8
Ingående avskrivningar -126,5 -121,0 -126,5 -121,0
Justering värde 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Årets avskrivningar -6,0 -6,4 -6,0 -6,4
Försäljning/utrangering 0,9 1,0 0,9 1,0
Utgående ack avskrivningar -131,6 -126,5 -131,6 -126,5

Utgående planenligt restvärde 16,8 19,3 16,8 19,3
Bilar
Ingående anskaffningsvärde 5,2 6,1 5,2 6,1
Justering värde -0,1 0,0 -0,1 0,0
Inköp/förvärv 0,3 0,0 0,3 0,0
Försäljning/utrangering -1,5 -0,9 -1,5 -0,9
Utgående ack anskaffningsvärden 3,9 5,2 3,9 5,2
Ingående avskrivningar -5,0 -5,8 -5,0 -5,8
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Försäljning/utrangering 1,5 0,9 1,5 0,9
Utgående ack avskrivningar -3,6 -5,0 -3,6 -5,0

Utgående planenligt restvärde 0,3 0,2 0,3 0,2
Delsumma 47,3 51,1 20,7 21,8
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Summa ingående anskaffningsvärde 248,7 238,3 164,2 161,3
Summa justerat värde -0,1 0,0 -0,1 0,0
Summa inköp/förvärv 12,2 14,6 4,4 4,7
Summa investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa försäljning/utrangering 42,3 -4,2 -2,4 -2,3
Summa omklassificering -56,4 0,0 1,1 0,5

Summa utgående ack anskaffningsvärde 246,7 248,7 167,2 164,2
Summa ingående avskrivningar -197,6 -188,4 -142,4 -137,3
Summa justerat värde 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Summa årets avskrivningar -14,8 -13,6 -6,5 -6,9
Summa förvärvade ack avskrivningar 0,4
Summa försäljning/utrangering 21,7 4,5 2,4 1,9
Summa omklassificering -9,1

Summa utgående ack avskrivningar -199,4 -197,6 -146,5 -142,4
Summa ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa utgående ack nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa maskiner och Inventarier 47,3 51,1 20,7 21,8

Summa Materiella Anläggningstillgångar 1 550,0 1 527,3 355,1 333,0

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
-Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 48,1 48,1
-Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,9 0,0 0,9 0,9
-Smaland Airport AB 0,2 0,2 0,2 0,2
-Huseby Bruk AB 1,4 1,4 1,4 1,4
-Övriga 0,0 0,9 0,0 0,0
Andelar 8,7 16,6 8,7 8,8

Delsumma 11,2 19,1 59,3 59,4
Utlämnade lån 138,8 55,6 83,9 36,6
Avgår kortfristig del -213,8 -209,3 -213,8 -209,3

Delsumma -75,0 -153,7 -129,9 -172,7
Placerade pensionsmedel 213,8 209,7 213,8 209,7
Värdereglering aktier 0,0 -0,4 0,0 -0,4

Delsumma 213,8 209,3 213,8 209,3
Summa Finansiella anläggningstillgångar 150,1 74,7 143,2 96,0

Not 11. Bidrag statlig infrastruktur
Tågstopp Södra Stambanan (TSS)

Ingående värde 10,3 10,8 10,3 10,8
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets upplösning -0,4 -0,5 -0,4 -0,5
Utgående värde 9,9 10,3 9,9 10,3

Resecentrum (TUSS)
ingående värde 5,1 5,3 5,1 5,3
Årets upplösning -0,3 -0,2 -0,3 -0,2
Utgående värde 4,8 5,1 4,8 5,1

Pågatåg Nordost
Ingående värde 6,8 7,1 6,8 7,1
Årets upplösning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Utgående värde 6,5 6,8 6,5 6,8

Mötesspår Räppe
Ingående värde 0,7 0,7 0,7 0,7
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,7 0,7 0,7 0,7

Summa bidrag statlig infrastruktur 21,9 22,9 21,9 22,9
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Not 12. Förråd mm
Ingående anskaffningsvärde 23,7 23,6 18,5 18,4
Omklassificerat från anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedlagda kostnader 0,0 0,1 0,0 0,1

Utgående ack anskaffningsvärde 23,7 23,7 18,5 18,5
Ingående nedskrivningar -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack nedskrivningar -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Ingående avslut tomter -10,3 -10,1 -10,3 -10,1
Årets sålda tomter -2,6 -0,2 -1,5 -0,2

Utgående ack värde sålda tomter -12,9 -10,3 -11,8 -10,3
Summa Förråd 8,4 11,0 4,3 5,8

Not 13. Fordringar
Debiterade avgifter 3,0 30,2 10,5 15,9
Moms 0,1 3,0 0,1 3,0
Upplupna intäkter 35,1 39,6 42,4 40,3
Förutbetalda kostnader 41,7 27,0 35,5 23,8
Upplupen aktieutdelning 0,2 0,2 0,2 0,2
Upplupna skatteintäkter 4,4 22,3 4,4 22,3
Upplupen fastighetsavgift 13,7 12,8 13,7 12,8
Övriga fordringar 31,1 30,1 1,9 11,4

Summa kortfristiga fordringar 129,3 165,2 108,7 129,7

Not 14. Kortfristiga placeringar
Ingående Placerade pensionmedel 213,8 209,3 209,3 0,0
Årets Placerade pensionsmedel 0,0 0,0 4,5 209,7
Värdereglering aktier 0,0 0,0 0,0 -0,4

Summa kortfristiga placeringar 213,8 209,3 213,8 209,3

Not 15. Kassa och Bank
Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0
Banker 62,8 56,5 -12,3 22,3

Summa kassa och bank 62,8 56,5 -12,3 22,3

Not 16. Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning 7,1 7,3 3,3 3,3
Pensionsutbetalningar -0,3 -0,2 -0,3 -0,2
Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalförändringar 0,7 0,0 0,5 0,0
Ränte-och basbeloppsuppräkningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,1 0,0 0,1 0,0
Övrigt 0,5 0,0 0,1 0,1

Summa avsättningar för pensioner 8,1 7,1 3,6 3,3

Specifikation - avsatt till pensioner:
Särskild avtals/ålderspension (0,7) (0,7) (0,7) (0,7)
Förmånsbestämd pension (1,5) (1,5) (1,5) (1,5)
Pension till efterlevande (0,7) (0,4) (0,7) (0,4)
Löneskatt (0,7) (0,6) (0,7) (0,6)
Förpliktelsen minskad genom försäkring 5,5 5,6 5,5 5,6
Överskottsmedel i försäkringen 0,0 0,4 0,0 0,4
Aktualiseringsgrad/utredningsgrad 98,0 98,0 98,0 98,0
Ansvarsförbindelser:
Pensionsskuld 413,4 391,3 413,4 391,3
(varav visstidsförordnande, 2 personer) (-4,6) (4,6) (4,6) (4,6)
(varav effekt av sänkt diskonterinsränta) -29,3 --- (29,3) ---
Skuld löneskatt 100,3 95,0 100,3 95,0

Summa 513,7 493,4 513,7 489,6
P-medlens användning

Finansiella placeringar, bokfört värde 213,8 209,3 213,8 209,3
Återlån 299,9 294,3 299,9 279,9

Summa 513,7 503,6 513,7 489,2
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Koncern Kommun
2013 2012 2013 2012

Not 17. Borgensåtaganden*
Del av bostadslån 0,1 0,1 0,1 0,1
Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 66,0 66,0
AllboHus Fastighets AB 871,0 0,0 871,0 871,0
Alvesta Renhållnings AB 1,5 0,0 1,5 1,5
Alvesta Energi AB 160,0 0,0 160,0 160,0
Alvesta Elnät AB 69,0 0,0 69,0 69,0
Alvesta Utveckling AB 36,2 0,0 36,2 23,6
BIVA Bredband i Värend AB 27,0 27,0 27,0 27,0
Föreningar/organisationer 5,7 2,9 5,7 2,9

Summa borgensåtaganden 1 170,5 30,0 1 236,5 1 221,1

Not 18. Andra avsättningar
Skatt obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0
Uppskjuten skatt 8,5 8,8 0,0 0,0
Övriga avsättningar 1,9 5,0 0,0 0,0
Avsättning bidrag statlig infrastruktur

Tågstopp Södra Stambanan (TSS) 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets utbetalning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Resecentrum (TUSS) 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets utbetalning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Pågatåg Nordost 2,4 4,8 2,4 4,8
Årets utbetalning -2,3 -2,4 -2,3 -2,4
Utgående värde 0,1 2,4 0,1 2,4
Mötesspår Räppe 0,7 0,7 0,7 0,7
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets utbetalning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,7 0,7 0,7 0,7
Summa bidrag statlig infrastruktur 0,8 3,1 0,8 3,1

Summa andra avsättningar 11,2 13,9 0,8 3,1

*Alvesta kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 270 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett ev ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, del i förhållande till storleken på
medlemskommunernas resp insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den
finansiella effekten av Alvesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2013-12-
31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 269 401,7 miljoner kronor och totala tillgångar till 271
338,2 miljoner kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 563,4 miljoner kronor och andelen
av de totala tillgångarna uppgick till 1 574,7 miljoner kronor.
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Koncern Kommun
2013 2012 2013 2012

Not 19. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 1 196,0 1 143,1 0,0 196,0
Skuld anslutningsavgift 0,0 0,0 1,8 1,9
Skuld investeringsinkomst 0,0 0,0 4,1 2,6
Nyupplåning under året 66,0 307,0 22,0 49,0
Årets amorteringar -8,1 -254,1 0,0 -245,0
Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 1 254,0 1 196,0 27,9 4,5

Kreditgivare
Kommuninvest 1 247,7 1 191,1 22,0 0,0
Nordea 0,0 0,0 0,0 0,0
Swedbank 0,0 0,0 0,0 0,0
DEXIA 0,0 0,0 0,0 0,0
Handelsbanken 0,0 0,0 0,0 0,0
Stadshypotek 0,0 0,0 0,0 0,0
SEB 0,0 0,0 0,0 0,0
Växjö kommun 0,3 0,4 0,0 0,0

Summa 1 248,0 1 191,5 22,0 0,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 4,1 2,6 4,1 2,6
Periodisering -0,1 0,0 -0,1 0,0
Återstående antal år (vägt snitt) 31,5 32,0 31,5 32,0
Anslutningsavgifter 2,0 1,9 2,0 1,9
Periodisering -0,1 0,0 -0,1 0,0
Återstående antal år (vägt snitt) 31,5 32,0 31,5 32,0

Summa 5,9 4,5 5,9 4,5

Summa långfristiga skulder 1 254,0 1 196,0 27,9 4,5

Not 20. Kortfristiga skulder
Moms 1,0 1,3 1,0 1,3
Personalskatter 10,0 10,9 10,0 10,9
Arbetsgivaravgifter 12,0 12,9 12,0 12,9
Semesterlöneskuld månadsanställda 49,1 49,8 35,5 35,5
Semesterlöneskuld timanställda 0,5 0,7 0,5 0,7
Okompenserad övertid 0,0 0,0 0,0 0,0
Ferielöneskuld 7,0 7,3 7,0 7,3
Uppehållslöneskuld 0,6 0,6 0,6 0,6
Leverantörsskuld 31,6 57,8 43,0 56,4
Skatt 6,0 7,1 6,0 7,1
Upplupna kostnader 22,9 31,0 15,3 28,1
Förutbetalda intäkter 27,7 19,1 13,9 8,4
Upplupen pensionskostnad 22,0 21,3 22,0 21,4
Förutbetald skatteintäkt 0,0 0,0 0,0 0,0
Kortfristig del av långfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 65,9 74,1 12,6 13,9

Summa kortfristiga skulder 256,3 293,9 179,4 204,5
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Tilläggsupplysningar
(MKR)

Alvesta Kommun Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

A.Kommun ftg AB 100% 0,25 0,33 0,14 0,13 10,14

Allbohus 100% 1,06 105,27 4,36 23,77 1,03

Auab 100% 0,08 0,12 0,09

Arab 100% 0,30 1,93 0,01 0,14 0,21

A. Energi 100% 0,81 3,03 0,80 0,22 0,60

A. Elnät 100% 0,53 0,78 0,35 0,48 0,85

Värends Rdtj Förbund 20% 0,00 2,93 0,02

Förvaltningsavtalet 100% 0,04 11,71 5,28 0,00

Summa: 3,07 125,65 11,23 0,14 24,84 12,86 0,00 0,00

A.Kommun Företag AB Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägar-    
tillskott

Koncern-  
bidrag

Alvesta Kommun 100% 0,25 0,14 0,33 10,14 0,13

Allbohus 100% 0,90

Auab 100% 0,05

Arab 100% 0,20

A. Energi 100% 1,38

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0,00 0,25 0,14 0,33 10,14 0,13 0,00 2,53

Allbohus Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 105,27 1,06 4,36 1,03 23,77

A.Kommun Ftg AB 100% -0,90

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,03 0,16 0,05

Förvaltningsavtalet 100% 1,06 0,06 0,02

Summa: 106,36 1,22 0,00 4,36 1,09 23,83 0,00 -0,90

Auab Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 0,08 0,12 0,09

A.Kommun Ftg AB 100% -0,05

Allbohus 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0,00 0,08 0,00 0,12 0,00 0,09 0,00 -0,05

Arab Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 1,93 0,30 0,01 0,21 0,14

A.Kommun Ftg AB 100% -0,20

Allbohus 100%

Auab 100% 0,01

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100% 0,54 0,10

Summa: 2,47 0,40 0,00 0,00 0,22 0,14 0,00 -0,20
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Tilläggsupplysningar
(MKR)

A. Energi Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 3,03 0,81 0,80 0,60 0,22

A.Kommun Ftg AB 100% -1,38

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,00

Förvaltningsavtalet 100% 0,82 0,23

Summa: 3,85 0,81 0,00 0,80 0,83 0,22 0,00 -1,38

A. Elnät Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 0,78 0,53 0,35 0,85 0,48

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0,78 0,53 0,00 0,35 0,85 0,48 0,00 0,00

Värends Rdtj Förbund Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 20% 2,93 0,00 0,02

A.Kommun Ftg AB 20%

Allbohus 20% 0,16 0,03 0,05

Auab 20%

Arab 20%

A. Energi 20%

A. Elnät 20%

Förvaltningsavtalet 20%

Summa: 3,09 0,04 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00

Förvaltningsavtalet Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 11,71 0,04 5,28 0,00

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100% 0,02 0,06

Auab 100%

Arab 100% 0,10 0,54 0,01

A. Energi 100% 0,82 0,23

A. Elnät 100%

Värends Rdtj 20%

Industrienheten 100% 1,06

Summa: 11,82 2,45 0,00 5,28 0,02 0,29 0,00 0,00

TOTAL SUMMA: 131,43 131,43 11,38 11,38 38,06 38,06 0,00 0,00
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Begreppsförklaringar 
 

 
 

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-
inkomster t ex försäljning eller bidrag. 
 
Nettokostnader 
Verksamheternas driftkostnader minskat med 
intäkter. Nettokostnader finansieras med generella 
intäkter (skatter, statsbidrag m.m.). 
 
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

Kommunstyrelse 2013

Budget Budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad Netto
kansli c01, 460 8 938 635 8 509 175 429 604
ekonomi c02 758 6 742 646 6 198 -112 544 432
personal c03 144 6 605 140 6 636 -4 -31 -35
administration/IT c04 3 856 13 288 4 737 14 522 881 -1 234 -354
personalvård, feriearbete c06/6214 0 2 142 0 1 622 0 521 521
nämnd o styrelseverksamhet c11 0 3 435 1 3 840 1 -405 -404
stöd till politiska partier c12 0 1 032 0 1 036 0 -4 -4
revision c13 0 1 100 0 1 104 0 -4 -4
överförmyndaren,valnämnd,avgift rfss,s c14 300 3 400 387 3 272 87 128 215
turism c232,233 75 1 206 80 1 423 5 -217 -212
räddningstjänstförbund c28 0 14 307 14 496 0 -189 -189
beredskap c29 645 857 644 733 -2 124 123
länstrafiken c722 0 14 275 0 14 274 0 1 1
kultur o föreningsstöd a5461, 5468c 3421 100 7 185 5 6 117 -96 1 068 972
fritidsverksamhet, idrotts- o fritidsanl. c31,32. Ansv 3 3 905 14 338 4 941 15 664 1 036 -1 327 -291
Summa 10 243 98 849 12 213 99 444 1 970 -596 1 374
Nettokostnad 88 605 87 231 1 374

Utbildningsnämnden

Budget Budget Bokslut Bokslut Avvikelse avvikelse Avvikelse
2013 2013 2013 2013 2013

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd och styrelseverksamhet c11 0 856 0 927 0 -71 -71
fritidsgårdar c33 136 5 515 286 5 272 150 243 392
musikskola c37 900 4 558 906 4 419 6 139 145
gemensam verksamhet c40/44 784 24 319 913 23 669 129 650 779
förskoleverksamhet c41 19 020 122 126 20 910 123 316 1 890 -1 190 700
skolbarnsomsorg c42 132 13 204 367 12 550 235 653 888
grundskola c43 12 323 187 514 16 573 193 322 4 250 -5 808 -1 558
särskolan/lss exkl gysär c45 0 24 068 696 24 518 696 -450 246
bibliotek a546X 620 9 652 651 9 324 31 328 359
allbo lärcenter a551-554 32 260 47 177 29 865 53 329 -2 395 -6 152 -8 547
köp av utbildning/vht* a511 1 300 67 300 1 296 69 411 -4 -2 111 -2 115
summa 67 475 506 288 72 462 520 057 4 987 -13 769 -8 782
nettokostnad 438 813 447 595 -8 782

Nämnden för individ och familj

Budget Budget Utfall Utfall avvik. avvik. avvik.
2013 2013 2013 2013 2013

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad Netto
nämnd o styrelseverksamhet c 115/118 0 641 0 737 0 -96 -96
förvaltningskontor, inkl reception div ansv o vhtr 110 6 319 67 6 160 -43 159 116
IFO Barn och familj, inkl Stjärnan a 641 o 643 18 334 50 962 22 045 58 257 3 711 -7 295 -3 584
Loket (missbruk vuxna) a 7502 70 4 600 70 6 400 0 -1 800 -1 800
IFO Försörjningsstöd a 5501 12 350 40 270 12 760 50 923 410 -10 653 -10 243
  varav Arbetsmarknadsfunktiorn, inkl miljöverkstan a 5503 5 400 10 721 5 117 11 004 -283 -283 -566
Ensamkommande flyktingbarn a 642 22 365 19 181 22 708 20 814 343 -1 633 -1 290
Summa 53 229 121 973 57 650 143 291 4 421 -21 318 -16 897
Nettokostnad 68 744 85 641 -16 897
Projekt 1 110 1 110 928 928 -182 182 0

Omsorgsnämnden

Budget Budget Utfall Utfall avvik. avvik. avvik.
2013 2013 2013 2013 2013

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad Netto
Nämnd a71/C114 0 621 0 693 0 -72 -72
Förvaltningskontor a71, exkl C114 ovan 863 8 015 2 315 9 299 1 452 -1 284 168
Äldreomsorg totalt a77 40 793 250 563 43 969 251 370 3 176 -807 2 369
     varav löner b5-56 0 189 993 0 188 221 0 1 772 1 772
     varav medicinskt färdigbehandlade akt 751 0 0 0 148 0 -148 -148
Omsorg för pers. med funktionsneds. a76 33 428 96 627 32 729 102 090 -699 -5 463 -6 162
     varav löner b5-56 0 76 599 0 78 683 0 -2 084 -2 084
Summa 75 084 355 826 79 013 363 452 3 929 -7 626 -3 698
Nettokostnad 280 742 284 440 -3 698



Nämnden för samhällsplanering

Budget Budget Utfall Utfall avvik. avvik. avvik.
2013 2013 2013 2013 2013

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad Netto
nämnd c116 0 636 653 0 -17 -17

förvaltningskontor
c201,

27 ej bm 960 4 010 643 3 008 -317 1 002 685
bygg & miljökontor c27 3 848 7 563 3 784 7 006 -64 558 494
bostadsförbättring c218 1 750 0 1 802 0 -52 -52
färdtjänst c55,72 4 696 0 4 558 0 138 138
fysisk/teknisk planering c214-217,219 2 565 9 178 3 106 9 268 541 -90 451
förvaltningsavtalet c22,71 12 000 11 637 11 891 10 710 -109 928 819
teknisk administration/servicefunkt. c211-213 17 033 19 715 15 055 16 977 -1 978 2 738 760
gator o vägar, beslysning, avfallshant. c24,75 72 16 884 89 17 748 17 -864 -847
parkförvaltning c25 5 554 105 5 418 105 136 241
vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift c73,74,76 31 734 31 815 32 227 32 222 493 -407 86
Summa 68 212 113 438 66 900 109 368 -1 312 4 070 2 758
Nettokostnad 45 226 42 468 2 758

Nämnden för myndighetsfrågor

Budget Budget Utfall Utfall avvik. avvik. avvik.
2013 2013 2013 2013 2013

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad Netto
Nämnd c117 0 102 0 95 0 7 7
Nettokostnad 102 95 7 7

Gemensam finansiering

Budget Budget Utfall Utfall avvik. avvik. avvik.
2013 2013 2013 2013 2013

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad Netto
kommunalskatt c8110 725 275 718 617 -6 658 0 -6 658
kommunal fastighetsavgift c8111 32 250 32 102 -148 0 -148
kommunalekonomisk utjämning c812,813 198 445 207 787 9 342 0 9 342
finansiella intäkter c821,822 6 500 11 320 4 820 0 4 820
finansiella kostnader c823,832 1 950 699 0 1 251 1 251
KP-avgift b2934 32 570 32 793 223 0 223
pensionskostnad c832 43 300 45 750 0 -2 450 -2 450
löneskatt c833 10 500 10 704 0 -204 -204
internränta b8445 8 850 10 023 1 173 0 1 173
anslag strategiska åtgärder c851 5 208 17 677 4 921 17 677 287 17 965
Summa 1 003 890 60 958 1 030 319 62 073 26 429 -1 115 25 314
Nettokostnad 942 932 968 246 25 314

Sammandrag

Budget Budget Utfall Utfall avvik. avvik. avvik.
2013 2013 2013 2013 2013

nämnd/styrelse kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad Netto
Kommunstyrelse 10 243 98 849 12 213 99 444 1 970 -596 1 374
Utbildningsnämnden 67 475 506 288 72 462 520 057 4 987 -13 769 -8 782
Nämnden för individ och familj 53 229 121 973 57 650 143 291 4 421 -21 318 -16 897
Projekt Somalia (utfall ingår i beloppet ovan) 1 110 1 110 928 928
Omsorgsnämnden 75 084 355 826 79 013 363 452 3 929 -7 626 -3 698
Nämnden för samhällsplanering 68 212 113 438 66 900 109 368 -1 312 4 070 2 758
Nämnden för myndighetsfrågor 0 102 0 95 0 7 7
S.a verksamheter 275 353 1 197 586 289 165 1 236 635 13 994 -39 232 -25 238
Gemensam finansiering 1 003 890 60 958 1 030 319 62 073 26 429 -1 115 25 314
Total 1 279 243 1 258 544 1 319 484 1 298 708 40 423 -40 347 76



Budgetavstämning - Investering,  Projekt

Kommunstyrelsen, ansvar 1 

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0010 Inventarier kommunledningkontoret 0 1 200 0 0 0 1 200 1 200
0101 Sharepoint 0 0 0 -70 0 70 70
0102 Ekonomissystem immateriell 0 0 0 215 0 -215 -215
1391 Diverse fritid 0 351 0 0 0 351 351
1435 Simhall 0 66 728 0 25 461 0 41 267 41 267
1436 Nytt vattensystem Hanaslöv 0 90 0 60 0 30 30

summa 0 68 369 0 25 666 0 42 703 42 703
netto 25 666

Nämnden för samhällsplanering, ansvar 3

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
1010 Förvärv av mark 0 2 100 0 640 0 1 460 1 460
1040 Staket vid järnvägar 0 75 0 17 0 58 58
1060 Alvesta resecenter 0 0 0 2 0 -2 -2
1100 Anläggn. arb. o detaljplaner 0 3 050 0 0 0 3 050 3 050
1150 Björnstorp 0 40 0 0 0 40 40
1160 Detaljplan Orrakullen 0 221 0 298 0 -77 -77
1192 Eu-bidrag kombiterminal 0 0 0 117 0 -117 -117
1197 Följdinv lokaltågst moheda 0 727 1 500 1 352 -1 500 -625 875
1198 Vislanda tågstopp 0 750 0 10 0 741 741
1810 Sjöparken 0 1 131 0 1 066 0 65 65
1811 Industrimark Orakullen 0 0 0 1 593 0 -1 593 -1 593
3050 Spåningslandavägen 0 30 600 137 926 -137 29 674 29 811
3150 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0 836 0 185 0 651 651
3210 Åredavägen 0 1 147 0 242 0 905 905
3250 Vändplan Toffelvägen Moheda 0 0 0 2 0 -2 -2
3280 Västregårdsv gata Hjortsberga 0 300 0 0 0 300 300
3310 Utbuyte armaturer äldre 0 0 0 6 0 -6 -6
4020 Spaltsilar Alvesta reningsverk 0 500 0 0 0 500 500
4030 Överföringsledning Lidnäs Torpsbruk 0 1 424 0 1 171 0 253 253
4032 Omläggn va-ledning Påvelsgård 0 550 0 568 0 -18 -18
4035 Lekaryd anslutning 0 3 910 224 2 991 -224 919 1 143
4036 Va-ledn Spåningslanda-Lekaryd 0 0 0 1 0 -1 -1
4038 Releining Lekarydsvägen 0 900 0 624 0 276 276
4039 VA Spåningslanda NY 0 3 000 0 21 0 2 979 2 979
4040 Omläggning äldre Va- ledn 0 1 128 0 974 0 154 154
4080 säkerhetshöj åtg vattenverk 0 535 0 547 0 -12 -12
4110 Ombyggnad grovavskiljare Torne 0 585 0 0 0 585 585
4230 Västregårdsv Hjortsberga 0 788 0 0 0 788 788
4260 Åredaväg utbyggnad dagvatten 0 410 0 0 0 410 410
4400 övervak.system pumpstation 0 1 012 0 1 357 0 -345 -345
4450 Moheda avloppsverk ombyggn 0 1 600 0 0 0 1 600 1 600
4460 Slamhantering 0 1 630 0 0 0 1 630 1 630

summa 0 58 949 1 861 14 709 * -1 861 44 240 46 101
netto 12 848 *



Nämnden för individ och familjeomsorg, ansvar 4

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0572 It-utrustning IFO 0 70 0 36 0 34 34

summa 0 70 0 36 0 34 34
netto 36

Nämnden för barn och ungdom, ansvar 6

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0600 Inventarier förvaltningskontor 0 2 690 0 0 0 2 690 2 690
0605 Inventarier grundskola 0 0 0 1 140 0 -1 140 -1 140
0610 Inventarier fritidsgård 0 0 0 20 0 -20 -20
0548 Inventarier bibliotek 0 160 0 85 0 75 75
0567 Inventarier fordonsprogrammet 0 580 0 304 0 276 276

summa 0 3 430 0 1 549 0 1 881 1 881
netto 1 549

Nämnden för omsorg och hälsa, ansvar 7

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0715 Inventarier ÄO 0 0 13 0 -13 -13
0721 Hjälpmedel 1 000 0 976 0 24 24
0790 Ofördelade inventarier 1 600 0 75 0 1 525 1 525

summa 2 600 0 1 065 0 1 535 1 535
netto 0 1 065

Total summa verksamheter 0 133 418 1 861 43 025 * -1 861 90 393 92 254
Netto 41 164 * 41 164
* Varav exploatering  0 tkr 
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