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År 2015 både ris och ros 
 
År 2015 ska nu sammanfattas och redovisas. 
Bokslutet är en avslutning på det gångna året 
och en utvärdering av kommunens verksamhet.  
 
Årsredovisningen ger en bild som är ömsom 
ros och ömsom lite ris. Vi uppnår en del av 
målen men inte riktigt alla, det måste vi jobba 
hårt med för att förändra. Det handlar om att 
fortsätta med förbättringsarbetet och att tydligt 
styra mot kommunens gemensamma mål. 
 
Det är ändå med glädje som jag ser tillbaka på 
det gånga året, här är några exempel på viktiga 
saker som hände under 2015: 
 

- Vi har enats om en ny vision för 
kommunen: Alvesta kommun, södra 
Sveriges   mittpunkt   – Integrerar lokalt 
boende med globala möjligheter.  
Nu pågår arbetet med att koppla på       
nya mål som harmoniserar med       
visionen. 

 
- Vi har fattat beslut om att investera i ett 

nytt utomhusbad i Vislanda. Till som-
maren 2016 kommer en helt ny anlägg-
ning vara klar.  

 

- Vi har påbörjat arbetet med rätten till 
heltid och arbetet med att ta bort de 
delade turerna inom omsorgen. 

- Vi har fattat beslut om att starta upp 
planarbete för att möjliggöra företags-
etableringar och byggnation av nya hem.  

 
- Lekbackens förskola är årets förskolekök 

enligt White Guide Junior. Bland annat 
jobbar Lekbacken mycket med källsor-
tering, återvinning och smakskola där 
barnen får använda alla sina sinnen för att 
närma sig maten. Nästa fokusområde blir 
att jobba med matsvinn och hållbarhet. 

 
Jag vill även passa på att tacka all vår personal 
som ser till att genomföra alla beslut, ni är 
fantastiska! 
 
Jag tror på Alvesta kommun och alla dess 
möjligheter. Tillsammans kan vi göra ordentlig 
skillnad, men det kräver samtidigt samarbete, 
vilket jag känner att vi har. Vi har goda 
förutsättningar för att närma oss framtiden som 
en stark och positiv kommun. 
 
 
 
 

    
 

Per Ribacke 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
 
Året i korthet 
 
Valet innebar maktskifte 
Kommunalvalet år 2014 innebar ett maktskifte 
i kommunen. Socialdemokraterna, Centerpar-
tiet och Miljöpartiet tog över 1 november 2014 
och styr nu i minoritet. 2015 bildades Region 
Kronoberg.1 Samtidigt som regionbildningen 
gjordes en skatteväxling för kollektivtrafiken 
med mera. För Alvesta innebar det en skatte-
sänkning med 0,39 kronor vilket ger en skatte-
sats på 21,42 kronor år 2015.  
 
Överskott tack vare engångsintäkter 
Kommunens bokslut för år 2015 visar ett 
överskott på 2 miljoner kronor (1,6 mnkr 
2014), vilket är 9 miljoner kronor sämre än 
budget. Inkluderas bolagen var resultatet för 
2015 knappt 6 miljoner kronor (17 mnkr 
2014).  
 
I kommunens resultat ingår engångsintäkter 
avseende tillfälligt flyktingstatsbidrag med 
10,6 miljoner kronor (av totalt 42,5 mnkr), 
återbetalning av AFA-premier 8,3 miljoner 
kronor, reavinster 8,2 miljoner kronor och 
återbetalning av eget kapital Regionförbundet 
Södra Småland om 5,5 miljoner kronor. 
Exklusive engångsintäkter på 33 miljoner 
kronor är resultatet för 2015 för den ordinarie 
verksamheten istället minus 31 miljoner 
kronor för 2015. Nämndernas utfall är 37 
miljoner kronor sämre än budget. Negativa 
budgetavvikelser finns framförallt inom nämn-
den för individ- och familjeomsorg, omsorgs-
nämnden samt inom utbildningsnämnden. 
 
Alvesta kommun har en verksamhet med drygt 
1 500 anställda och en omsättning på cirka 1,3 
miljarder kronor. Kommunens ekonomi ska 
utvecklas så att dagens generation inte överför 
obalanserade kostnader eller skulder till kom-
mande generationer. Ekonomin är en restrik-

                                                 
 
1 Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra 
Småland inkluderat Länstrafiken slogs samman till 
Region Kronoberg 1 januari 2015. 

tion för verksamhetens omfattning på kort och 
lång sikt. Kommunens obalans i ekonomin för 
år 2015 med fortsatt stora negativa avvikelser 
för vissa nämnder, ställer krav på fortsatta 
prioriteringar för att ekonomin långsiktigt ska 
vara i balans.  
 
Alvestas befolkning fortsätter öka 
Befolkningen har 2015 ökat med 78 personer 
(223 år 2014) och uppgår vid årsskiftet till 
19581 invånare. Kommunen har sedan 2010 
ökat sin befolkning med över 800 personer. 
Kommunens ökade antal invånare, bland annat 
beroende på anhöriginvandring, ger både möj-
ligheter och ställer krav på att utveckla och 
anpassa kommunens verksamhet inom många 
olika områden. 
 
De första familjerna flyttade in på 
Spåningslanda 
Under året har det nya bostadsområdet 
Spåningslanda börjat byggas. I månadsskiftet 
maj-juni stod det första bostadshuset klart och 
familjen flyttade in. I slutet av året var 14 av 
20 tomer sålda.  
 
Ny framtid för Vislandabadet 
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 
ska Vislandabadet rustas upp och öppnas 
under sommaren 2016. Satsningen på badet är 
en i raden av flera upprustningar inom fritids-
området där bland annat Virda bad- och sport-
center och Alvesta Tennis-hall ingår. 
 
Lekbacken blev 2015 års förskole-
kök 
Lekbackens förskola tilldelades i september 
priset som årets förskolekök i White Guide 
Juniors årliga tävling. På förskolan arbetar 
man bland annat med källsortering, återvin-
ning och smakskola där barnen får använda 
alla sina sinnen för att närma sig maten. 
Inriktningen i det fortsatta arbetet är matsvinn 
och hållbarhet. 
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Omfattande arbete för bättre miljö 
avslutades 
Under 2006 påbörjades ett arbete med att 
inventera de enskilda avloppen i Alvesta 
kommun. Inverteringen omfattar samtliga 
enskilda avlopp i kommunen och leder till att 
de avlopp som bedöms som bristfälliga åläggs 
att åtgärdas. 3800 fastigheter och 2700 anlägg-
ningar har inventerats under de nära tio år som 
projektet pågått. Av de inventerade avloppen 
har cirka 75 procent underkänts. Åtgärder på 
anläggningarna bidrar i sin tur till en bättre 
miljö och att minska riskerna för övergödning 
och förhindra utsläpp av miljöfarliga ämnen. 
 

 
 
 

Första spadtaget på kommunens 
nya servicebostad (LSS) togs 
Byggande av en ny servicebostad enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktions-
hindrade påbörjades. Servicebostaden byggs 
på Taggvägen i Alvesta och kommer att bestå 
av totalt 12 lägenheter och gemensamhets-
utrymmen fördelade på två plan. Byggnaden 
uppförs som så kallat passivhus. Preliminärt 
beräknas inflyttning kunna ske innan 
sommaren 2016. 
 
 
 
 

 

 
                                    Gemensamma krafter för ett nytt och modernt serviceboende. 
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Framtiden innebär fortsatta prioriteringar och satsningar  
 
Stor kraft läggs och kommer att läggas vid 
Alvesta som en attraktiv kommun att bo och 
leva i, där tillgänglighet och närhet är grund-
läggande beståndsdelar. Arbetet för en digital 
tillgänglighet där medborgare, besökare och 
företag kan hantera sina ärenden och få 
information via webben dygnet runt kommer 
att fortsätta. 
 
Det under året påbörjade arbetet med att 
genomföra en översyn och genomlysning av 
organisationen i sin helhet i syfte att får fram 
och undersöka möjligheter till vardagsrationa-
liseringar, förändrade arbetsmetoder, exempli-
fiera synergieffekter av samordning och 
kartlägga möjlig effektivisering av verksam-
heterna fortsätter under 2016. En första 
redovisning har lämnats till kommunfullmäk-
tige under året. I det fortsatta arbetet ingår en 
organisationsöversyn och framtagande av för-
slag till och genomförande av åtgärder som 
syftar till att skapa helhet och koncerntänk, att 
förenkla och skapa tydlighet både externt och 
internt samt skapa en effektivare intern organi-
sation. 
 
Nämndernas ökade nettokostnader och den 
ekonomiska obalansen för år 2015 på närmare 
40 miljoner kronor innebär att budgetförutsätt-
ningarna inför 2016 förutsätter fortsatta 
effektiviseringskrav men även ökade resurser 
för exempelvis ökat antal elever i skolan och 
nytt LSS-boende. En översiktlig prognos i 
början på året visar att obalanserna i 
nämnderna förväntas kvarstå också under år 
2016. Den del av det statliga tillfälliga flyk-
tingstödet som tillförs 2016 på 32 miljoner 
bidrar emellertid till att minska kommunens 

ekonomiska obalans tillfälligt under 2016. Den 
stora utmaningen under de kommande när-
maste åren är att vidta åtgärder för att kunna 
möta såväl oförutsedda händelser som skapa 
utrymme för behovet av exempelvis genom-
förande av större nödvändiga investeringar. 
 
De närmaste årens arbete planeras även 
fortsättningsvis så som inletts under 2014 med 
utgångspunkt i att anpassa kommunens verk-
samhet till ökat antal invånare och en kommun 
i utveckling. Arbetet omfattar bland annat: 
 

– Möjliggöra för fler bostäder i 
kommunen. 

– Investeringar i nya bostadsområden 
och industriområden. 

– Byggnation och drift av ett modernt 
äldrecentrum omfattande minst 70 
lägenheter, restaurang, gemensamhets-
utrymmen med mera. Byggnaden 
planeras kunna tas i bruk under 2018. 

– Fortsatt arbete med att successivt 
renovera och energieffektivisera fri-
tidsanläggningarna. 

– Ökat fokus på arbetsmarknads- och 
utbildningsåtgärder som medverkar till 
att ge ökad självförsörjning och 
minska behovet av försörjningsstöd. 

– Fortsätta att utveckla arbetet med att 
vara en ”Attraktiv arbetsgivare” för att 
kunna behålla personalen och möta 
rekryteringsbehoven. 

– Fortsatt arbete med att förenkla och 
effektivisera ärendehantering och 
myndighetsärenden. 
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Alvesta kommuns organisation 
 
Kommunfullmäktige är Alvesta kommuns högsta beslutande organ. Den kommunala verksamheten bedrivs till 
största delen i förvaltningsform men även i aktiebolagsform samt kommunalförbund.  
 
Alvesta kommun: Kommunens service omfattar i huvudsak vård och omsorg, skolundervisning, kultur- och 
fritidsverksamhet (ingår i kommunstyrelsen), gatuskötsel, VA och viss myndighetsutövning. Verksamheten 
bedrivs i följande nämnder: kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, 
omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering, nämnden för myndighetsutövning, överförmyndarnämnden 
och krisledningsnämnd. 
 
Bolag: Kommunen är helägare till Kommunföretag som i sin tur är helägare till fyra dotterbolag, AllboHus 
fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB och Alvesta Utveckling AB. Ett av dotterbolagen, 
Alvesta Energi är moderbolag till Alvesta Elnät som i sin tur är ägare till Bredband i Värend AB. Mer informa-
tion om dessa bolag finns under Nämnds- och bolagsberättelser. Då räkenskaperna för kommunen och de kom-
munägda bolagen förs samman på koncernnivå elimineras interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingå-
ende enheterna. Här ingår Kommunföretag med dess dotterbolag samt Värends räddningstjänstförbund. För att 
tydligt visa på vilka intäkter och kostnader, fordringar och skulder samt ägartillskott och koncernbidrag, som 
eliminerats finns en särskild sida med tilläggsupplysningar, se avsnitt Särskilda upplysningar koncernföretagen. 
 
Kommunalförbund: Värends Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i Alvesta kommun (21,4 %) 
och Växjö kommun (78,6 %). I januari 2015 bildade Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Marka-
ryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner samt Region Blekinge kommunalförbundet Sydarkivera, 
som syftar till en gemensam organisation och ett gemensamt system för e-arkiv. 
 
Övriga intressen: Huseby bruk AB är ett kommunalt bolag, som ägs av Alvesta kommun (70 %) och Växjö 
kommun (30 %). Huseby Bruk AB bedriver besöksverksamhet på Huseby bruk. Därutöver finns intressen bland 
annat i Smaland Airport AB och Kommunassurans syd försäkrings AB.  
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Fem år i sammandrag 
 
Kommunen 2015 2014 2013 2012 2011 
Antal invånare 31 dec 19 581 19 503 19 280 19 034 18 917 
Antal invånare, årlig förändring 78 223 246 117 115 

Kommunens skattesats 21:42 21:81 21:81 21:81 22:11 

Årets resultat (=förändring eget kapital), mnkr 2 2 21 82 14 
Resultat per invånare, kronor 101 83 1 078 4 319 766 

Nettokostnadernas andel av skatt och generella 
bidrag, procent 

 
102,7 

 
101,2 

 
100,7 

 
102,4 

 
98,4 

Likvida medel, mnkr 14 21 -12 22 16 

Investeringar, mnkr 41 121 41 52 37 

Soliditet %, inkl ansvarsförbindelse pensioner 19 17 17 18 7 
Soliditet %, exkl ansvarsförbindelse pensioner 66 67 76 75 58 

Låneskuld, mnkr 107 107 22 0 196 

Totalt pensionsåtagande (inkl löneskatt), mnkr 483 500 517 490 484 

Tillgångar och skulder      
- anläggningstillgångar, kr/inv 32 449 32 390 28 840 25 700 42 470 

- omsättningstillgångar, kr/inv 18 653 18 880 16 310 19 290 8 630 

- långfristiga skulder, kr/inv* 30 670 31 280 28 090 25 790 35 900 

- kortfristiga skulder, kr/inv 10 690 10 590 9 300 10 740 10 670 

Bolagen      
Allbohus Fastighets AB      

Verksamhetsresultat**, mnkr -17 4 6 5 4 
Soliditet % 8 10 9 9 12 

Alvesta Energi AB. koncernen      

Verksamhetsresultat**, mnkr 15 9 7 8 3 
Soliditet % 21 17 15 14 12 

Alvesta Renhållnings AB      

Verksamhetsresultat**, mnkr 3 2 1,5 1 1 
Soliditet % 27 26 21 18 16 

Alvesta Utveckling AB      

Verksamhetsresultat**, mnkr 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 
Soliditet % 11 11 11 10 4 
*Inklusive totalt pensionsåtagande (avsättning och ansvarsförbindelse). 
** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 
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Allmänt om kommunen 
 
Alvesta kommun ligger strategiskt mitt i Syd-
sverige. Järnvägens utbyggnad i slutet av 
1800-talet gynnade bildandet av tätorter utmed 
de nya järnvägslinjerna och tillväxt av indu-
strier 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 känne-
tecknas av småskalighet och närhet. Närings-
livet är stabilt med många små och medelstora 
företag. Idag bor två tredjedelar av kom-
munens invånare i någon av kommunens nio 
tätorter. 
 
Befolkning  
En befolkning på cirka 19 600 invånare liknar 
mycket ett riksgenomsnitt. Andelen invånare 
motsvarar 0,2 procent av riket.  
 
Vid mitten av 1900-talet hade de kommuner 
som senare bildade Alvesta kommun tillsam-
mans 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 

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 

2014 19 503 +223 +2 713 

2015 19 581 +78 +2 241 

 

Vid årsskiftet 2015/16 var antalet invånare i 
Alvesta kommun 19 581, en ökning med 78 
personer jämfört med närmast föregående 
årsskifte. Under de senaste tio åren har en 

minskning av befolkningen skett fram till 
2009, därefter har befolkningen ökat. 
 

 
  
 

Under år 2015 föddes 231 barn (240 barn år 
2014). I jämförelse med riket har Alvesta 
kommun en högre andel barn och ungdomar i 
de högre skolåldrarna men även i den lägsta 
åldersgruppen (0-6 år). I åldersgruppen 20-40 
år ligger befolkningsandelen under riksgenom-
snittet. Många ungdomar flyttar efter avslutade 
grundstudier till annan kommun eller utlandet 
för högre studier eller arbete, och denna avtap-
pning av befolkningen kompenseras med en 
större nettoinflyttning från utlandet.  
 
Höga andelar i befolkningen återfinns i ålders-
gruppen 50-64 år. Denna grupp närmar sig 
pensionsåldern och kommer under 2000-talets 
andra och tredje decennier att öka antalet äldre 
kommuninvånare med behov av olika stödin-
satser.  
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Befolkningsökningen under 2015 beror i 
huvudsak på ett positivt flyttningsnetto (+42). 
Flyttningsnettot mot utlandet är +341, mot 
länet -141 och mot riket i övrigt -158. 
 
Högt tryck i näringslivet 
År 2015 har varit ett positivt år för näringslivet 
i Alvesta kommun. Antalet företag har ökat 
med 0,8 procent (nettotillväxt) och antalet 
konkurser ligger kvar på samma nivå som året 
innan. 
 
Bland de 10 största företagen så redovisar 8 av 
dem en omsättningsökning på mellan 3 till 27 
procent. 
 
Ytterligare en etablering har skett under året 
på Björnstorp. Flera företag har signalerat att 
de vill expandera men att det kan vara svårt 
med ändamålsenliga lokaler och kompetens-
försörjning. Fler förfrågningar kring etable-
ringar har kommit in till kommunen. Grann-
kommunerna uppger att förfrågningarna från 
företagarna markant ökat och att det är bra fart 
i näringslivet. 
 

Tillverkningsindustrin och byggnadsbranschen 
dominerar men både företagstjänster och 
besöksnäring växer om än från små nivåer. 
Handeln i Alvesta tätort hade det fortsatt tufft, 
under året har en liten förbättring kunnat 
konstateras. 
 
Avmattning på arbetsmarknaden  
Under 2015 fortsatte arbetslösheten att minska 
i Kronobergs län men inte alls i samma takt 
som året innan. Samtidigt ökade antalet lediga 
platser och antalet nyinskrivna arbetslösa 
minskade. 
 
Arbetsmarknaden i Kronobergs län har stadigt 
förbättrats under 2015, dock ingen större 
förändring och med en relativt långsam för-
bättring. 
 
Arbetslösheten har, totalt sett för Alvesta 
kommun, minskat med 0,1 procent till 9,3 
procent per den sista december 2015 jämfört 
med ett år tidigare. Ungdomsarbetslösheten 
har minskat men ligger fortfarande högt.   
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Styrning, uppföljning och kontroll 
 
Planera 
Alvesta kommuns viktigaste styrdokument är 
Mål och Budget som fastställs varje år av 
kommunfullmäktige inför kommande budget-
år. Kommunens verksamheter har att förhålla 
till sig den nationella lagstiftningen och styr-
ningen inom en rad verksamhetsområden och 
därtill hörande föreskrifter, förordningar, 
nationella riktlinjer etc. Internt finns också i 
kommunen styrande dokument, administrativa 
och politiskt beslutade styrande dokument. 
 
I kommunfullmäktiges Mål och Budget anges 
de ekonomiska förutsättningar och inrikt-
ningen för verksamheterna utöver vad som 
framgår i den nationella styrningen. Kom-
munfullmäktige har för 2015 angett sex fokus-
områden som ska styra verksamhetens inrikt-
ning; bra skolor, attraktivt boende, god infra-
struktur, starkt näringsliv, ett rikt kulturliv 
samt god social omsorg och vård.  
 
Under 2015 har fullmäktige antagit Vision 
2027 ”Alvesta kommun, södra Sveriges 
mittpunkt – Integrerar lokalt boende med 
lokala möjligheter”. Visionen är utgångs-
punkten för budgetarbetet inför 2017. 
 
Utföra 
Utifrån kommunfullmäktiges budget upprättar 
nämnder och styrelser internbudgetar och full-
mäktiges mål ska brytas ned i nämndsmål. 
Nämndernas verksamhet ska bedrivas inom 
den av fullmäktiges tilldelade budgetramen.  
 
Följa upp 
Under året upprättar nämnderna månads-
rapporter, delårsrapport och vid årets slut en 
årsrapport. Kommunstyrelsen sammanställer 
månadsrapporter för mars, maj och oktober, 
delårsrapport augusti samt en årsredovisning 
för den samlade uppföljningen för hela 
Alvesta kommun.  Kommunens bolag ingår i 
delårsrapporten per augusti och årsredovis-
ningen. 

 
Intern kontroll 
Gällande reglemente för intern kontroll 
beslutades av kommunfullmäktige år 2008 
(§71/08). Reglementet syftar till att säkerställa 
att nämnder och styrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. Av regle-
mentet framgår bland annat ansvarsfördelning 
och organisation av intern kontroll. 
 
Intern kontroll nämnder 2015 
I arbetet med intern kontroll involveras såväl 
politiker som tjänstemän. I samband med 
årsredovisning genomförs utvärdering och rap-
portering avseende intern kontroll. Kontroller 
som genomförts under 2015 med anledning av 
beslutade planer har resulterat i att förbätt-
ringsområden identifierats. Intern kontroll är 
en del av det ständigt pågående förbättrings-
arbetet och utvecklas i takt med att 
verksamhet, organisation och omvärld förän-
dras. Påbörjat arbete med att förtydliga den 
process som beskrivs i reglementet för intern 
kontroll kommer att fortsätta. 
 
Utifrån vad som framkommit av nämndernas 
uppföljningsrapporter som har behandlats poli-
tiskt kring årsskiftet 2015/2016, bedöms den 
interna kontrollen fungera tillfredsställande. 
Av nämndernas kontrollplaner framgår att 
risk- och väsentlighetsbedömningar har gjorts, 
dock saknas dokumentation. Beslut om ny 
internkontrollplan kommer framöver att före-
gås av en dokumenterad bedömning utifrån 
väsentlighet och risk. Genomförd intern kon-
troll 2015 indikerar inga allvarliga fel eller 
brister. I de fall avvikelser konstaterats förut-
sätts att åtgärder vidtagits eller kommer att 
vidtas. Respektive nämnd ansvarar för att 
åtgärder genomförs för att avhjälpa konsta-
terade avvikelser.  
 
Intern kontroll bolag 2015 
Den interna kontrollen i bolagen är en process 
som involverar styrelse, bolagsledning och 
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personal. Kommunens insyn i bolagens intern-
kontroll motiveras av den uppsiktsplikt som 
kommunen har enligt kommunallagen samt 
med anledning av borgensåtaganden och 
utlåning av finansiella medel. I samband med 
årsredovisningen rapporterar bolagen och 
räddningstjänstförbundet exempel på kontroll-
områden som varit aktuella under året samt 
sammanfattar resultatet av genomförda kon-

troller. Utifrån rapporterna om intern kontroll 
2015 bedöms den interna kontrollen fungera 
tillfredsställande i de kommunala bolagen och 
räddningstjänstförbundet. Om avvikelser eller 
brister framkommit i samband med upp-
följningen och kontrollen förväntas bola-
gen/förbundet ha vidtagit eller komma vidta 
åtgärder.  

 
 
 
 
 
 
 

 
                    Lekbackens förskola i Alvesta. 
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God ekonomisk hushållning  
 
Mål och resultat 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 
2015 beslutat att knyta samman mål och 
resultat i såväl verksamhet som ekonomi med 
tre övergripande mål för ekonomi, verksamhet 
och arbetsgivare/medarbetare. För verksam-
heten har fullmäktige beslutat om sex stycken 
fokusområden. För respektive område finns 
resultatmått.  
 
I huvudsak används resultatmått som är 
framtagna och sammanställda för att de ska 
kunna jämföras med övriga kommuner i 
landet. Genom Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) deltar Alvesta kommun tillsam-
mans med andra kommuner i ett riksom-
fattande nätverk, kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK). Syftet är bland annat att förbättra 
resultatstyrningen av verksamheten, utifrån ett 
medborgarperspektiv. Totalt inom projektet 
finns ett 40-tal mått inom områdena; tillgäng-
lighet, trygghet, delaktighet och information, 
effektivitet och kommunen som samhälls-
utvecklare. I slutet av Årsredovisningen redo-
visas KKIK-resultat för Alvesta år 2015, se 
avsnitt Alvesta kommun i jämförelse med 
andra kommuner. 
 
Vid bedömning och avstämning av  resultat 
och måluppfyllelse inom respektive område, är 
resultatmåtten som beslutats av fullmäktige 
viktiga indikatorer eller tecken på resultat. 
Måtten kompletteras med annan relevant 
information för en sammantagen bedömning 
av måluppfyllelse inom respektive område. 
Bland annat är nämndsberättelserna ett viktigt 
underlag vid bedömningen. 
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagens krav om god ekonomisk 
hushållning fokuserar på hushållning samt att 
öka långsiktigheten i den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga planeringen. En god 
ekonomisk hushållning innebär för Alvesta 
kommun att antagna mål i Mål och Budget 

20152, inom samtliga tre områden; ekonomi, 
verksamhet och arbetsgivare/medarbetare, ska 
uppfyllas. För år 2015 görs följande bedöm-
ning av måluppfyllelsen: 
 
 Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls 

inte.  
 Verksamhetsmålen uppfylls i huvudsak.  
 Det personalpolitiska målet uppfylls inte.  

 
Sammantaget är bedömningen att kravet på 
god ekonomisk hushållning i sin helhet inte 
uppfylls för år 2015.  Kommunstyrelsens 
arbete med att utveckla målstyrningen fort-
sätter. Största utmaningen framöver kvarstår 
som tidigare, det vill säga att stärka den 
ekonomiska ställningen för att möjliggöra fort-
satt långsiktig hållbar utveckling inom samt-
liga målområden. 
 
I kommande avsnitt redogörs mer ingående för 
måluppfyllelsen för de olika områdena.  

                                                 
 
2 Mål & Budget 2015 med plan 2016-2017, fastställt av 
fullmäktige 2014-12-16, § 121. 
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Målområde 
 

Mål 
 

Måluppfyllelse 

Ekonomi  Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,3 
procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning 
2015. 

  

Verksamhet  Alvesta kommun ska vara attraktiv   

 - Bra skolor/goda ungdomsmiljöer    
 - Attraktivt boende/ökad inflyttning   
 - God infrastruktur   
 - Starkt näringsliv   
 - Ett rikt kulturliv   
 - God social omsorg och vård   

Arbetsgivare/ 
medarbetare 

 Attraktiv arbetsgivare/medarbetare   
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Finansiellt mål uppfylls inte 
 
 

Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,3 procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning 2015. 

 
 
Vid en utvärdering om det ekonomiska resul-
tatet är förenligt med det ekonomiska över-
skottsmålet fullmäktige beslutat, visar nyckel-
tal att målet inte uppfylls för år 2015.3 
 

 
 
Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som 
lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att 
leva upp till kravet om god ekonomisk hushåll-
ning måste resultatet överstiga denna minimi-
nivå. Kommunfullmäktige har fastställt att 
verksamheterna inte får förbruka mer än 99,3 
procent av de gemensamma intäkterna år 2015. 
Nyckeltalet för utfallet 2015 är 102,7 procent. 
För 2014 var värdet 101,2 procent.  
 
Viktigt för kommunens ekonomi är även hur 
den årliga förändringen av verksamhetens 
nettokostnad utvecklar sig i relation till de 
gemensamma intäkterna, det vill säga skatte-
intäkter och kommunalekonomisk utjämning.  
 

                                                 
 
3 Verksamhetens nettokostnad är för år 2013 och 2015 
justerad med jämförelsestörande post, återbetalning AFA-
premier, år 2013 med 16,6 mnkr och år 2015 med 8,3 
mnkr. 

 
 
Utfallet för 2015 visar att nettokostnaderna4 
ökar mer än intäkterna. Nettokostnadernas 
ökning år 2015 uppgår till 5,4 procent jämfört 
med intäkternas ökning på 3,9 procent. Det är 
inte en hållbar utveckling för en ekonomi i 
balans och det är viktigt att bryta denna trend 
för att stärka kommunens ekonomiska ställ-
ning. 

                                                 
 
4 Verksamhetens nettokostnad är för år 2013 och 2015 
justerad med jämförelsestörande post, återbetalning AFA-
premier, år 2013 med 16,6 mnkr och år 2015 med 8,3 
mnkr. 
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Verksamhetsmålen är i huvudsak uppfyllda 
 

 
Alvesta kommun ska vara attraktiv 

 
 
Fokusområde: Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 
 
Fokusområde: Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 

Alla elever ska nå så bra resultat som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 
Kommunen ska erbjuda många, attraktiva, hälsofrämjande, drogfria och kreativa 

mötesplatser. Bejaka ett mångkulturellt samhälle 
Mål/mått enligt Mål och budget 2015 Resultat 

 2015 
Resultat 

2014  
Resultat 

2013 
Hur många får förskoleplats när de önskar? 
Bibehålla resultatet från 2013, 86 %. Riket 69 % 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

33 % 
 

43 % 
 

86 % 

Hur många av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella 
proven i svenska och matematik? 
Förbättra resultatet från 2013, 63 %. Riket 70 %. 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

62 % 
 

62 % 63 % 

Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till 
övriga kommuner? 
Förbättra resultatet (d.v.s. lägre kostnad) från 2013 344 kr, 
Riket 361 kr. 
Mått: Kostnad per betygspoäng (meritvärde), kpb delat 
med niornas medelbetyg (meritvärde) KKiK 

343 kr 344 kr 344 kr 

 
Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
Förskoleplats och väntetid 
Den genomsnittliga väntetiden för dem som 
inte fått plats på önskat placeringsdatum är 28 
dagar, vilket är en förbättring mot 2014 då 
väntetiden var 48 dagar. I några fall har vänte-
tiden varit längre under 2015 när garantitiden 
120 dagar inte kunnat upprätthållas. 
 
Prov i åk 3 
Antalet elever som klarar de nationella proven 
i åk 3 har ligger i princip kvar på 2014 års 
nivå. Genom nya satsningar på ”Matematik-
lyftet” och ett bättre systematiskt kvalitets-
arbete förväntas resultaten förbättras under 
kommande år. 
 
Aringsås förskola 
Ombyggnaden av Aringsås förskola färdigstäl-
ldes under sommaren 2015. Åtta avdelningar 
öppnade i helt nyrenoverade lokaler. Ombygg-
naden omfattade även utemiljön vilket innebar 
nya lekredskap och spännande utemiljöer samt 

ett nytt tillagningskök. All ventilation, värme 
och el är utbytt liksom samtliga fönster.  
 
Vislandaskolan 
Under året har Vislandaskolan renoverats och 
byggts till med bland annat helt nya lokaler för 
kemi och fysikundervisning. 
 
Kostnader 
I jämförelser med andra kommuner är kost-
naden per betygspoäng låg. Den ligger under 
rikssnittet och är näst lägst i Kronobergs län. 
Ett lågt värde tyder på att kommunen är 
effektiv och har låga kostnader. 
 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är delvis uppfyllt. Vid bedömning av re-
sultatet bör hänsyn tas till den kraftiga ök-
ningen av antalet förskolebarn/elever som 
skett från hösten 2013 till 2015, samt de orga-
nisatoriska förändringar som genomförts. De 
satsningar som pågår, bland annat inom mate-
matik, har ännu inte haft genomslag på 
resultaten.  
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Fokusområde: Attraktivt boende/ökad inflyttning 
 
Fokusområde: Attraktivt boende/ökad inflyttning  

Kommunen ska erbjuda många attraktiva och valbara bostäder. 
Ökad miljömedvetenhet vid byggande, goda livsmiljöer. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2015 Resultat  
2015 

Resultat 
2014  

Resultat 
2013 

Medborgarna ska uppleva att kommunen är en attraktiv 
plats att leva och bo i. 
Förbättra resultatet från föregående mätning5. 
Ranking SCB:s Medborgarindex NRI 
Medborgarundersökning 2015 

52 - 
 

48 

Kommunens webbinformation till medborgarna ska vara 
god. 
Förbättra resultatet från 2013, 81 %. Riket 79 %. Andel av 
maxpoäng, KKiK 

80 % 79 % 81 % 

 

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

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 

 
Attraktiva tomter 
I det nya bostadsområdet Spåningslanda i 
Alvesta tätort, etapp 1, är 20 byggklara tomter 
färdigställda. Totalt finns nu i kommunen ca 
90 byggklara tomter. Marknadsföring av 
Spåningslandaområdet har skett via webb, 
sociala medier, annonser, visning med mera. 
Intresset för området är stort och i mitten av 
december 2015 var 14 av 20 tomter sålda. 
Beslut har fattats om iordningställande av 
nästa etapp ytterligare 20 tomter. Attraktiva 
och sjönära tomter finns i Hjortsberga. 
Detaljplaneprocesser är igångsatta för 
fastigheterna/områdena Björklövet, Sjölyckan, 
västra Rönnedal i Alvesta tätort samt 
Horgenäs. Förhandsbesked har lämnats för 
nybyggnation i Lekaryd med möjlighet till fyra 
bostadstomter. 
 
Fler invånare 
Antal invånare har blivit fler de senaste sex 
åren och under 2015 var ökningen 78 personer. 
 
Webb-information 
Målet att få högre värde i resultatmätningen av 
webb-informationen har inte uppfyllts full ut 
men förbättringar har skett. Bland annat har 

hemsidan fått ny design och delvis ny struktur 
under året, en ny sökmotor har lagts till. 
Översyn av utbildningsförvaltningens webb-
sidor pågår sedan våren 2015. 
 
Bostäder 
Under hela 2015 har efterfrågan på bostäder 
fortsatt varit mycket hög. De fåtal lediga 
bostäder som funnits under året hos det 
kommunala bostadsbolaget AllboHus AB har 
varit av mycket kortvarig natur. Vid årsskiftet 
fanns fyra lediga lägenheter. Det råder stor 
brist på lägenheter i alla storlekar. Bristen på 
lediga bostäder är störst i Alvesta tätort, men 
är även märkbar i kommunen i övrigt.  
  
Högåsängen – Alvesta tätort 
Under 2015 påbörjades i AllboHus regi, 
byggnation av totalt 36 stycken nya lägenheter 
på Högåsängen i Alvesta. Kvarteret kommer 
att uppföras i tre huskroppar om 12 lägenheter 
per huskropp. Inflyttning är planerad till våren 
2016 (24 lägenheter) samt hösten 2016 (12 
lägenheter). 
 
Taggvägen 
Under sommaren 2015 påbörjades uppförande 
av 12 stycken LSS-lägenheter på Taggvägen i 
Alvesta. Byggnaden uppförs i massivt trä och 
uppfyller kraven för passivhusstandard. Bygg-
naden är i två våningsplan med sex stycken 
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lägenheter per våningsplan med tillhörande 
personalutrymmen. Huset beräknas vara 
färdigställt under april 2016. 
 
Nya äldreboenden 
För att kunna erbjuda äldre och funktions-
hindrade ändamålsenliga boenden i tillräcklig 
omfattning planeras byggnation av ett nytt 
äldrecentrum omfattande cirka 70 lägenheter. 

Äldrecentret beräknas vara klart för inflyttning 
sommaren 2018.  
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. Bedömningen är att de flesta 
av faktorerna som ovan redovisats pekar i 
positiv riktning. Medborgarnas förbättrade 
betyg från senaste medborgarundersökningen 
väger tungt. 

 
 
 

   Stomresning i nya bostadsområdet Spåningslanda i Alvesta. 
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Fokusområde: God infrastruktur 
 
Fokusområde: God infrastruktur 

Dubbelspår till Växjö 
Minskad tung trafik i Alvesta centrum 

Fler cykelvägar 
Mål/mått enligt Mål och budget 2015 Resultat 

2015 
Resultat 

2014  
Resultat 

2013 
God tillgång på kommunikationer. 
Bibehålla värdet (63) i jmf med 2013 års 
medborgarundersökning i delfrågan,  
Nöjd Region Index, NRI. Medborgarundersökning6. 

67 - 
 

63 

 

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

Kommunen har flera ”pulsådror”: järnvägs-
linjerna södra stambanan och kust-till-kust-
banan korsar varandra i Alvesta tätort. På 
stambanan finns dessutom regionala tågsta-
tioner i Moheda och Vislanda. Därutöver 
förstärks pulsen med riksvägarna 23, 25 och 
27, som går genom Alvesta kommun. Närhet 
till flygplatsen Smaland Airport är också av 
stort värde för en god infrastruktur. 
 
Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
 
Fördjupad översiktsplan för Alvesta 
Arbete pågår med att ta fram förslag till 
fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. 
Planen ska peka ut riktningen för Alvesta kom-
muns utveckling såväl vad avser markanvänd-
ning till nya bostäder, översyn av trafiksitua-
tionen som järnvägens utveckling med mera. 
Frågan om att minska tung trafik i Alvesta 
tätorts centrum behandlas i planarbetet. Alter-
nativa förslag på sträckningar av väg 126 
genom centrum avses presenteras. 
 
Dubbelspår m m 
Trafikverket kommer att genomföra en så 
kallad åtgärdsvalstudie över trafiksituationen i 
Alvesta tätort, där bland annat dubbelspår för 
järnvägen Alvesta-Växjö studeras. Studien 

kommer att kopplas till kommunens fördju-
pade översiktsplan. 
  
Plansamarbete med Växjö 
Tillsammans med Växjö kommun har framta-
gande påbörjats av förslag till gemensam 
översiktsplan, inledningsvis främst området 
vid väg 25. 
 
Höghastighetsbana 
Kommunen är aktiv i nätverket Höghastig-
hetsbanan, tågförbindelse Stockholm - Malmö. 
Nätverket verkar för alternativet östlig drag-
ning via Växjö. 
 
Cykelvägar 
Flera projekt för cykelvägar genomfördes 
under året: 1,5 km ny cykelväg mellan Moheda 
och Sjöanäs, ny gång- och cykelväg längs 
Repslagargatan i Moheda, säkrad cykelöverfart 
vid Sjöparksrondellen samt Stjärnrondellen i 
Alvesta. 
 
Bredbandstäckning 
Senast tillgängligt mått på andel av befolkning 
som har möjlighet till bredband på minst 100 
mbit/s är 44,0 procent (2014). Det är näst 
högst i länet och över rikssnittet 39,7 procent. 
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. 
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Fokusområde: Starkt näringsliv 
 
Fokusområde: Starkt näringsliv  

Utbildning efter näringslivets behov 
Attraktiva centrum och handelsplatser 

Kombinerat resecentrum med restauranger, barer, utställningar, konst/hantverk 
Mål/mått enligt Mål och budget 2015 Resultat 

2015 
Resultat 

2014  
Resultat 

2013 
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen? 
Resultat i medel i jmf med riket7 
Ranking KKiK, mätmetod Insikten (SKL) 
 

65 - 
 

64 

 

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

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 

 
Resultatet för företagsklimat i kommunen 
enligt Insikt blev något högre än värdet 2013. 
Insikt mäter kommunens service och bemö-
tande till företagare i myndighetsutövning som 
bygglov, miljötillsyn, livsmedelskontroller etc. 
Enligt Svenskt Näringslivs ranking om 
företagsklimat hamnade Alvesta på plats 221 
(-42 mot året innan). 
 
För fokusområdet har det genomförts/genom-
förs en rad olika insatser som: 

• Fördjupat samarbete med Alvesta Handel 
• Nätverk för näringslivet i Alvesta kommun 

uppstartat 
• Dialogmöten kommunledning – näringsliv 

har påbörjats 
• Samarbete i regionen kring olika fokusom-

råden (näringslivschefer) 
• Strukturerade företagsbesök genomförs 
• Utökat samarbete med Växjö kommun i 

olika frågor (bland annat gällande besöks-
näring och industrimark) 

 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är delvis uppfyllt. 
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Fokusområde: Ett rikt kulturliv 
 
Fokusområde: Ett rikt kulturliv 

Samverkan i större grad med ideella föreningar 
Fler medborgare ska vara delaktiga i det utökade kulturutbudet i kommunen 

Kulturhus 
Mål/mått enligt Mål och budget 2015 Resultat 

2015 
Resultat 

2014  
Resultat 

2013 
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i 
kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 
Bibehålla resultatet 
KKiK 
 

11 timmar 
 

11 timmar 11 timmar 

Antal utlån på kommunens bibliotek ska bibehållas jmf 
med föregående år. 
*Biblioteket hade stängt en månad för 
omflyttning.Genomsnitt per öppetmånad var dock 
något högre 2015 än 2014.  

151 978 st 
* 
 

158 168 st 170 128 st 
 

 
Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 

 
Samverkan med Musik i Syd har genom 
konceptet Musikriket gett fyra professionella 
konserter, varav Alvesta teaterförening arran-
gerat två och musikskolan två. En av dessa 
spelningar var en operakonsert som 
genomfördes på Kulturens hus.  
 
Under ledning av Sagomuseet i Ljungby/ 
berättarnätverket Kronoberg har berättarföre-
ställningar genomförts 
 
För första gången genomfördes Alvesta 
Folkfest i Hagaparken i samverkan med 20-
talet föreningar, kulturaktörer och medverkan 
från kommunens verksamheter. Projektledning 
tillhandahölls av Tyrolen.  
 
Kulturkväll har genomförts med alla kultur-
föreningar på Kulturens hus i Alvesta.  

Kultur- och fritidsavdelningen har gett ut 
nyhetsbrev och förbättrat informationen på 
hemsidan. Samverkan och ökat antal kontakter 
har genomförts med både det lokala kulturlivet 
som med regionens olika kulturaktörer som till 
exempel Region Kronoberg, Fria ordets hus, 
Kultur och fritid Ljungby och Växjö, Musica 
Vitae, Smålands kulturfestival, Huseby Bruk, 
Sagomuséet i Ljungby. Kontakterna har 
resulterat i fler arrangemang genom sam-
verkan. 
 
Kultur på äldreboenden 
Omsorgsförvaltningen har en organisation för 
att fortlöpande förändra och förbättra utbudet 
av aktiviteter. Exempel på aktiviteter under 
året var sommardans i Tyrolen i Blädinge, 
besök av radioprofil, trubadurafton, pubafton, 
evenemang i samband med högtider. 
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. 
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Fokusområde: God social omsorg och vård 
 
Fokusområde: God social omsorg och vård 

Trygghet och stöd med individen i centrum 
Verka för ett självständigt liv 

Jämlikhet och jämställdhet 
Mål/mått enligt Mål 
och budget 2015 Resultat 2015 Resultat 2014 

Kommunens hemtjänst 
ska vara på bibehållen 
nivå. 
Jfr kostnaden per 
brukare/nöjdhet med 
övriga kommuner i 
KKiK. 

Kostnaden/brukare: 288 932 kr 
(2014)  
Kostnaden i riket: 264 044 (2014) 
Nöjdhet: Alvesta:89 %  Riket:91% 
 
Alvestas värden är nära medelvärden 
för riket.  
Förändringen mellan åren för Alvesta 
är att kostnaden per brukare har ökat 
med 21 331 kr från 2013 och andel 
brukare som är ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst har minskat med 
två procentenheter (från 91 till 89%). 
Förändring av medelvärde för riket är 
ökad kostnad med 15 917 kr och 
ingen förändring av nöjdhet. 
 
Målet är inte uppfyllt för år 2015. 
 

267 601 kr (2013) 
 
248 519 (2013) 
Alvesta:91 %  Riket:91% 
 
Alvestas värden är nära medelvärden 
för riket.  
Förändringen mellan åren för Alvesta 
är att kostnaden per omsorgstagare har 
ökat med 63 648 kr från 2012 och 
andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst har förändrats 
en procentenhet (från 92 till 91%). 
Förändring av medelvärde för riket är 
ökad kostnad med 46 000 kr och ingen 
förändring av nöjdhet. 
Sammantaget anses målet vara uppnått 
år 2014.  
 

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

Väntetid på plats: Alvesta 120 dgr, 
riket 57 dgr 
Kostnaden/brukare: 648 806 kr 
(2014) 
Riket 802 197 kr (2014) 
 
Nöjdhet: Alvesta: 87 %  Riket: 83 % 
 
Förändringen mellan åren för Alvesta 
är att kostnaden per brukare har ökat 
med 99 432 kr från 2013 och andel 
brukare som är ganska/mycket nöjda 
med sitt boende har förbättrats två 
procentenheter (från 85 till 87%). 
Förändring av medelvärde för riket är 
ökad kostnad med 112 526 kr och 
nöjdheten har ökat med en procent-
enhet. Kostnaden per plats inom sär-
skilt boende är ändrad till att numera 
även innehålla lokalkostnader. Vänte-
tid på boende i Alvesta kommun 
varierar mycket under året och var i 
mitten av februari 2016 nära noll. 
Målet är uppfyllt år 2015. 
 

Alvesta 83 dgr, riket 52 dgr 
 
549 374 kr (2013) 
 
Riket 676 709 kr (2013) 
 
Alvesta: 85 %  Riket: 84 % 
 
Förändringen mellan åren för Alvesta 
är att kostnaden per omsorgstagare har 
ökat med 52 668 kr från 2012 och 
andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sitt boende har förbättrats 
tre procentenheter (från 82 till 85%). 
Förändring av medelvärde för riket är 
ökad kostnad med 58 000 kr och ingen 
förändring av nöjdhet. 
Målet är uppfyllt år 2014. 
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Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 

 
Bemötande och trygghet 
Målet är att lägst 80 procent av brukarna inom 
äldreomsorgen ska uppleva ett gott bemötande 
och att de känner sig trygga och säkra. 
Bemötandet har för de sista tre åren, både för 
särskilt boende och i ordinärt boende, fått 
resultat mellan 95 till 99 procent. Då det gäller 
trygghet och säkerhet ger brukarna betyg inom 
intervallet 88 till 93 procent de tre senaste 
åren. Aktivt arbete med värdegrunder har 
bidragit till det goda resultatet. 
 
Sysselsättning och aktiviteter 
För särskilt boende uppnåddes inte den 
målsatta nivån 80 procent. Resultatet 2015 
blev 75 procent (74 % 2014 och 79 % 2013). 
Resultatet i Alvesta ligger en bit över snittet 
för riket, 63 procent.  
 
Funktionsstöd och psykiatri 
Under våren 2015 genomfördes en brukar-
undersökning som visar att nöjdheten och 
trivseln har minskat sedan föregående mätning 
2013, förutom för personlig assistans där 
kvaliteten istället upplevs ha ökat. I frågor om 
bemötande har några verksamheter förbättrade 

resultat, medan andra verksamheter har 
försämrat sina resultat jämfört med året innan. 
 
Egenförsörjning 
Inom individ- och familjeomsorgen har ett mål 
satts upp om att arbetsmarknadsarbete ska ske 
i bred samverkan, som leder till egen 
försörjning. Delmålet att minska andelen 
personer med försörjningsstöd som kommer 
tillbaka inom ett år efter avslutat försörj-
ningsstöd har uppfyllts. 83 procent av hushål-
len kom inte tillbaka inom ett år jämfört med 
motsvarande mätning för 2014 med 82 
procent. 
 
Färre placeringar för vård eller boende (HVB) 
Delmålet att minska placeringar och att 100 
procent av de ärenden som kommit till 
Stjärnan inte ska övergå i placering på hem för 
vård eller boende (HVB) har delvis uppfyllts. 
Drygt 83 procent av de ärenden som kommit 
till Stjärnan har inte övergått i placering, vilket 
bedömts som ett bra resultat. 
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. Bedömningen är att de flesta 
av faktorerna som ovan redovisats pekar i 
positiv riktning. 
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Personalpolitiskt mål uppfylls inte 
 
Strategisk inriktning  

Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 
 

- delaktighet 
- kompetensutveckling 
- positiv personal 
- allas lika värde 

Nöjd medarbetarindex, bibehålla eller om möjligt 
förbättra det kommungemensamma resultatet från 
föregående mätning hösten 2013, NMI 68. 
Medarbetarundersökning hösten 2015. 
 
Utöka jämställdheten i lönesättning. 

 
Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
 
Nöjd medarbetarindex  
Måluppfyllelse för 2015 avseende kommun-
fullmäktiges mål att bibehålla eller om möjligt 
förbättra det kommungemensamma resultatet 
från medarbetarundersökningen år 2013 kan 
inte bedömas med angivet resultatmått. Perso-
nalutskottet beslutade i januari 2015 att inte 
genomföra någon medarbetarundersökning 
under året.   
 
Jämställdheten i lönesättningen 
För att se om det finns osakliga löneskillnader 
på grund av kön, har en lönekartläggning 
enligt diskrimineringslagen genomförts,. Vid 
en jämförelse av medianlöner efter årets löne-
översyn har löneskillnaden mellan kvinnor och 
män ökat. Männens medianlön är 3 150 kronor 
högre än kvinnornas, en ökning med 150 

kronor jämfört med året innan. Bedömningen 
är att målet om utökad jämställdhet i lönesätt-
ning inte har uppfylls år 2015.  
 
Resultat och viktiga händelser år 2015 
 Ingen medarbetarundersökning genomförd 

under 2015 enligt politiskt beslut i perso-
nalutskottet.  

 Arbete pågår med en koncernövergripande 
värdegrund. Förslag till värdegrund är 
framtaget, det som återstår av arbetet är att 
förtydliga värdegrunden samt att göra en 
implementeringsplan. 

 
Bedömd måluppfyllelse  
Bedömningen är att det personalpolitiska 
målet, kopplat till ovan angivna resultatmått, 
inte uppfylls år 2015. 
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Finansiell analys 
 
Årets resultat positivt tack vare engångsintäkter 
 

Kommunen, Resultatredovisning 
(mnkr)  

  

Budget 
2015 

Bokslut Avvikelse Bokslut 
2014 

Bokslut 

2015 2015 2013 
 
Verksamhetens nettokostnader -1 000,8 -1 024,0 -23,2 -983,6 -928,9 

varav jämförelsestörande post*  8,3   16,6 
 
Avskrivningar -26,3 -24,3 +2,0 -19,4 -19,5 

      
Verksamhetens nettokostnad -1 027,1 -1 048,3 -21,2 -1 003,0 -948,4 
 
Skatteintäkter 750,3 745,0 -5,3 732,0 718,7 

Generella statsbidrag och utjämning 283,8 284,5 0,7 258,9 239,9 

 varav tillfälligt flyktingstöd  10,6    
 
Finansiella intäkter 7,0 22,4 15,4 15,3 11,3 
 
Finansiella kostnader -2,5 -1,6 0,9 -1,6 -0,7 

      
Årets resultat 11,5 2,0 -9,5 1,6 20,8 
 
*Jämförelsestörande poster.

8
 

 
8,3 

  
           16,6 

 

                                                 
 
8 Det är endast återbetalning av AFA som har bedömts som jämförelsestörande post (det vill säga justeras i 
beräkning av nyckeltal etc). Tillfälligt flyktingstöd betraktas inte som en jämförelsestörande post eftersom 
bidraget till stora delar ska spegla kommunens ökade kostnader beroende på den flyktingsituation som uppstod 
under år 2015.  

Alvesta kommun redovisar år 2015 ett resultat 
på 2 miljoner kronor.  Resultatet är påverkat 
av ett flertal engångsintäkter och en jämförel-
sestörande post på totalt närmare 33 miljoner 
kronor. 
  
Återbetalning av AFA-premier med 8,3 
miljoner kronor är att betrakta som en jämfö-
relsestörande post och har påverkat verksam-
hetens nettokostnader positivt. I kommunens 
resultat ingår engångsintäkter avseende tillfäl-
ligt flyktingstatsbidrag med 10,6 miljoner 
kronor (av totalt 42,5 mnkr) som är klassi-
ficerat som ett generellt statbidrag. I de 
finansiella intäkterna ingår reavinster med 8,2 
miljoner kronor och återbetalning av eget kapi-
tal Regionförbundet Södra Småland (RFSS) 
om 5,5 miljoner kronor.  
 

Resultatet i förhållande till budgeterat 11,5 
miljoner kronor är 9,5 miljoner kronor lägre.  
Nämnderna har ett minus på totalt 37 miljoner 
kronor som vägs upp av ett plus för gemen-
samma nettokostnader med 16 miljoner 
kronor, netto blir de en negativ budgetav-
vikelse med 21 miljoner kronor. Utfallet för 
skatter, utjämning och generella statsbidrag är 
5 miljoner kronor bättre än budget men i det 
ingår 10,6 miljoner kronor i tillfälligt flykting-
stöd. Finansnettot är drygt 16 miljoner kronor 
bättre än budget. 
 
Utfallet för 2015 visar att kostnaderna för 
verksamheten har varit alldeles för höga i 
förhållande till planerat för att uppnå budge-
terat resultat och en ekonomi i balans. 102,7 
procent av skatteintäkter och kommunaleko-
nomisk utjämning användes år 2015 till att 
finansiera verksamheterna. Målet enligt full-
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mäktige var att 99,3 procent (se tidigare avsnitt 
om måluppfyllelse). 
 
Kommunkoncernens resultat blev år 2015 5,8 
miljoner kronor (17,4 mnkr år 2014). 
 
 
Årets resultat, mnkr 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

    
Alvesta kommun 2,0 1,6 20,8 
    Exkl jämförelsestörande poster -6,3  4,2 
AllboHus Fastighets AB -13,9 1,0 8,5 
Alvesta Energi AB 7,1 4,4 4,1 
Alvesta Elnät AB 3,3 2,1 3,8 
Alvesta Renhållnings AB 1,6 1,2 0,8 
Alvesta Utveckling AB 0,1 0,1 0,2 
Värends Räddningstjänst-
förbund*  -1,7 -2,0 1,9 

Kommunkoncern 
inklusive elimineringar** 5,8 17,4 38,2 

    Exkl jämförelsestörande poster -2,5  21,6 
    
Samtliga resultat är efter dispositioner och skatt. Resultaten för 
bolagen år 2013 är omräknade på grund av K3. 
*Avser förbundet som helhet     
** Ej justerad enlig nya redovisnings- och värderingsprinciper 
2014 (K3). 
 

Balanskravet uppfyllas tack vare 
engångsintäkter 
Enligt kommunallagen ska kommunernas 
ekonomi vara i balans, det vill säga årets intäk-
ter ska överstiga dess kostnader. Detta är ett 
lägre krav än god ekonomisk hushållning. 
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 
ska inte medräknas i avstämningen.  Balans-
kravet uppfylls för Alvesta kommun år 2015. 
Resultatet på 2,0 miljoner kronor för 
kommunen justerat med realiserade vinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar ger ett 
resultat enligt balanskravet på 0,5 miljoner 
kronor. Kommunen har inga negativa resultat 
från tidigare år att återställa. 
 
Balanskravsavstämning Utfall
Miljoner kronor 2015

Årets resultat enligt resultaträkningen 2,0
Justeringar
avgår realisationsvinster vid försäljning av 

materiella anläggningstillgångar -1,5

tillkommer realisationsförluster 0,0

Årets balanskravsresultat 0,5  

Budgetavvikelser 
En grundläggande förutsättning för god 
ekonomisk hushållning är att nämnder och 
styrelser klarar att hålla sina budgetramar. 
Totalt sett redovisas en budgetavvikelse med 
minus 37 miljoner kronor för den skattefinan-
sierade verksamheten. Utfallet för den taxe-
finansierade VA-verksamheten är enligt 
budget. 
 
Gemensam finansiering visar överskott på 28 
miljoner kronor vilket i huvudsak beror på 
bättre finansnetto med 16 miljoner kronor och 
återbetalning av AFA premier från år 2004 
med 8 miljoner kronor. Överskottet beror 
också på tillfälligt flyktingstöd med 10,6 
miljoner kronor. Förbrukade medel för 
särskilda satsningar har också varit lägre än 
budgeterat, vilket bidrar till överskottet. Den 
positiva avvikelsen för finansnettot beror i 
stort sett på engångsposter i form av aktie-
vinster på 8 miljoner kronor samt utbetalat 
eget kapital med 5,5 miljoner från Läns-
trafiken och Regionförbundet södra Småland 
efter att dessa upphört vid bildandet av Region 
Kronoberg. Kommunen har även för 2015 haft 
mindre lån och lägre ränta än budgeterat. 
Samtidigt är det lägre skatteintäkter, generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjäm-
ning med totalt 15 miljoner kronor (exklusive 
tillfälligt flyktingstöd med 10,6 mnkr). 
Pensionskostnaderna har under året också varit 
högre än budget, 6 miljoner kronor mer. 
 
Nedan kommenteras budgetavvikelse för res-
pektive nämnd översiktligt. I nämndsberättel-
serna längre fram kommenteras årets utfall och 
budgetavvikelse för respektive nämnd mer 
ingående. 
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Nettokostnad, mnkr Budget 
2015 

Bokslut  
2015 

Avvikelse 
2015 

Avvikelse 
2014 

Bokslut  
2014 

Kommunstyrelsen 88,5 85,4 +3,1 +0,5 95,3 
Överförmyndarnämnden 1,5 1,7 -0,2 * * 
Utbildningsnämnden 481,3 498,5 -17,2 -31,3 471,3 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 84,4 92,0 -7,6 +3,0 81,5 
Omsorgsnämnden 298,3 314,3 -16,0 -12,6 287,5 
Nämnden för samhällsplanering 44,5 44,0 +0,4 -0,2 44,2 
Nämnden för myndighetsutövning 0,1 0,1 0 0 0,1 
Summa nämnder 998,6 1 036,0 -37,4 -40,6 979,9 
Gemensam finansiering 1 010,0 1 037,9 +27,9 +32,2 981,5 
Summa, årets resultat 11,5 2,0 -9,5 +8,4 1,6 
varav skattefinansierat 11,5 2,0 -9,5 +8,4 1,6 
varav taxefinansierat (VA) 0 0 0 0 0 

* Ny nämnd från 2015. Överförmyndarverksamhet redovisades till och med år 2014 under kommunstyrelsen. 
 
Årets utfall för verksamhet som redovisas 
under kommunstyrelsen är 3 miljoner kronor 
bättre än budget. Budgetavvikelser finns i både 
positiv och negativ riktning inom de olika 
verksamhetsområdena. De större positiva av-
vikelserna finns inom ekonomi, personal och 
kansli medan kultur- och fritid redovisar 
negativ budgetavvikelse.  
 
Överförmyndarnämnden redovisar en större 
bruttovolym än budgeterat för verksamheten. 
Både intäkter och kostnader är högre än 
budgeterat.  Dock är nettoutfallet ungefär i 
nivå med budget. 
 
Utbildningsnämnden redovisar vid årets slut 
en negativ budgetavvikelse på 17 miljoner 
kronor. De största negativa avvikelserna grun-
dar sig i det budgetbeslut9 som togs i mars 
2015 då budgetarna för köp av utbildning, 
lokaler och regleringsposten för förändrade 
elev-/barntal minskades. Under året har en stor 
ekonomisk medvetenhet präglat organisa-
tionen. Ett antal punkter på totalt 5,5 miljoner 
kronor beslutades10 av nämnden i juni 2015 för 
att få ner den befarade något större budgetav-
vikelsen. Några andra beslut gällande åtgärder 
för en ekonomi i balans har inte tagits av 
utbildningsnämnden under 2015. 
 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 
redovisar negativ budgetavvikelse på totalt 
drygt 7 miljoner kronor. De större budget-
avvikelserna finns inom barn och familj, 
                                                 
 
9 UN § 27, 2015-03-18 
10 UN § 66, 2015-06-10 

ekonomiskt bistånd och missbruksverksam-
heten. För ensamkommande barn visas ett stort 
överskott, som i sin tur bekostar verksamhet 
inom barn och familj.  
 
Omsorgsnämnden redovisar för helåret 2015 
en negativ budgetavvikelse på 16 miljoner 
kronor. De större avvikelserna finns inom 
funktionsstöd och äldreomsorg. Förvaltningen 
har under hela året arbetat med den negativa 
avvikelsen för att på sikt nå en ekonomi i 
balans. Nämnden har beslutat11 om effekti-
viseringar, bland annat gällande översyn av 
grundbemanning, omfördelning av arbetstid 
inom nattpatrullen, hantering av vakanta 
tjänster, sjukfrånvaron och utvecklingsmedel 
samt återhållsamhet kring inköp och anställ-
ningar. Ett flertal åtgärder håller på att 
genomföras där effekten mer kommer att synas 
under åren 2016 och 2017. 
 
Utfallet för nämnden för samhällsplanering 
inklusive den taxefinansierade VA-verksam-
heten, är i stort sett enligt budget.  
 
Årets utfall för nämnden för myndighets-
utövning är i nivå med budget. 
 

                                                 
 
11 ON § 34, 2016-06-10 och ON § 49, 2016-10-27 
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Prognossäkerhet 
Skillnaden mellan prognosen för avvikelsen 
mot budget per oktober och utfallet på helår är 
en förbättring med nästan 24 miljoner kronor. 
Förbättringen kan i sin helhet hänföras till 
finansieringen. Det beror framförallt på det 
särskilda flyktingstödet på nästan 11 miljoner 
kronor som inte fanns med i bedömningen i 
oktober12. Prognosen för övrig finansiering var 
mycket försiktig under hösten som en reserv 
för det osäkra läget, bland annat med avseende 
på flyktingsituationen.  
 
För nämnderna totalt var det ingen förändring 
men sinsemellan nämnderna skedde föränd-
ringar för helåret jämfört med prognosen i 
oktober. Prognossäkerheten för nämnderna kan 
därmed betraktas som god totalt sett, trots att 
utbildningsnämnden förbättrade sitt resultat i 
relation till prognosen i oktober med drygt 5 
miljoner kronor medan och IFO försämrade 
sitt utfall med nästan lika mycket.  Den 
rådande flyktingsituationen försvårade den 
ekonomiska bedömningen i slutet året, både 
vad gäller effekten av intäkter i form av 
specialdestinerade flyktingstatsbidrag som 
eftersöks och även effekten av ökade kost-
nader.  
 
Av den totala nettobudgeten för nämnderna år 
2015, 998 miljoner kronor, motsvarar avvik-
elsen på 37 miljoner kronor närmare 4 procent, 
vilket är alldeles för högt och kräver kraftfulla 
åtgärder för att säkerställa en stabil ekonomi 
framöver. 

                                                 
 
12 Statsbidraget för tillfälligt flyktingstöd utbetalades i 
december 2015 men omfattar både år 2015 och 2016. 
Eftersom det vid prognosen för oktober ännu inte fanns 
några anvisningar om hur fördelning skulle göras mellan 
åren och vilka redovisningsaspekter det skulle innebära, 
var det inte möjligt att vid det tillfället ge en bild av hur 
bidraget skulle påverka årets resultat. 

 
Förvaltning/mnkr Helår % 

avvik 
Prognos 

okt 
Avvik

-else 
Kommunstyrelsen +3,1 +3 % 1,3 +1,4 
     
Överförmyndarnämnden -0,2 -11 % 0 -0,2 
     
Utbildningsnämnden -17,2 -4 % -22,6 +5,4 
     
Nämnden för individ- och 
familjeomsorg -7,6 -9 % -2,8 -4,8 
     
Omsorgsnämnden -16,0 -5 % -13,8 -2,2 
     
Nämnden för 
samhällsplanering +0,4 +1 % +0,6 -0,2 
     
Nämnden för 
myndighetsutövning 0 - -0,1 +0,1 
     
Summa nämnder -37,4 - 4 % -37,4 0 
     
Gemensam finansiering* 27,9 +3 % +4,2 +23,7 

Varav engångsposter -32,6  -22,0 +10,6 

Totalt kommunen -9,5  -33,2 +23,7 
Avvikelse avser mot nettobudget per helår och skillnad mellan 
utfall helår i relation till prognos i oktober.  
*Inkluderar engångsposterna tillfälligt flyktingstöd, AFA-
premier, reavinster pensionsplaceringar och återbetalning eget 
kapital RFSS, totalt 32,6 mnkr. 
 

 
Verksamhetens nettokostnad har 
ökat kraftigt  
Verksamhetens nettokostnad, det vill säga 
verksamhetens intäkter och kostnader samt 
avskrivningar har under 2015 ökat kraftigt. 
Exklusive jämförelsestörande poster, har 
nettokostnaden ökat med 5,4 procent eller 53 
miljoner kronor jämfört med 2014. Ökningen 
under 2014 var 3,9 procent.  
 
Verksamhetens intäkter uppgår till 313 
miljoner kronor. Med hänsyn tagen till jämfö-
relsestörande post (återbetalning AFA-
premier) är siffran istället 305 att jämföra med 
268 miljoner kronor för 2014. Det innebär en 
ökning med 37 miljoner kronor 2015 jämfört 
med 2014. Ökningen beror framförallt på 
ökade statsbidrag för flyktingar samt andra 
ersättningar. 
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Verksamhetens kostnader har 2015 totalt ökat 
med 86 miljoner kronor jämfört med 2014 och 
uppgår till 1 337 miljoner kronor. Den största 
enskilda kostnaden är personalen. Lönekost-
naderna har ökat med 68 miljoner kronor och 
uppgick till 748 miljoner kronor. Ökningen 
föregående år var 18 miljononer kronor. Under 
2015 har antalet nettoårsarbetare ökat med 79 
st (se särskilt medarbetaravsnitt). Pensions-
kostnaderna 2015 är i stort sett i samma nivå 
som föregående år och uppgår till 51 miljoner 
kronor. 
 
Årets avskrivningar uppgår till 24 miljoner, 
vilket är en ökning med 5 miljoner kronor jäm-
fört med 2014.  Ökningen av avskrivningar är 
framförallt en effekt av de större investeringar 
som gjordes 2014, exempelvis simhallen och 
anläggningsarbeten i samband med byggandet 
av bostäder i Spåningslanda.  
 
Skatteintäkter 
Drygt 75 procent av kommunens intäkter 
kommer från skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. Skatten utgör 55 
procent och resterande 20 procent är generella 
bidrag från staten och bidrag från andra 
kommuner i utjämningssystem 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 drygt 52 000 kronor per invånare 
och år. 
 
Skattesats 2016 2015 2014 
Alvesta 33,02 33,02 33,02 
Kommun 21,42 21,42 21,81 
Landsting 11,60 11,60 11,21 
 
Länet 

 
32,34 

 
32,34 

 
32,35 

Kommun 20,74 20,74 21,14 
Landsting 11,60 11,60 11,21 
 
Riket 

 
32,10 

 
31,99 

 
31,86 

Kommun 20,75 20,70 20,65 
Landsting 11,35 11,29 11,20 
 

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 skatte-
satsen för kommuninvånarna i Alvesta uppgår 
till 33,02 procent för 2015, vilket är 0,68 
procentenheter högre än genomsnittet i 
Kronobergs län och 0,72 procentenheter högre 
än rikssnittet. Den högsta kommunalskatten i 
riket är 34,70 procent och den lägsta 29,19 
procent. 
 
För 2016 höjer 63 kommuner den kommunala 
skattesatsen. Nio kommuner sänker skatten. 
Den genomsnittliga kommunalskatten ökar 
från 31,99 till 32,10 procent.  
 
Av de 63 kommuner som höjer den totala 
kommunalskatten är det 28 kommuner i ett 
landsting som endast höjer den landstings-
kommunala skatten. 35 kommuner höjer 
endast den primärkommunala skatten. Det 
totala kommunala skatteunderlaget i landet har 
ökat med 3,2 procent mellan taxeringsåren 
2014 och 2015 (mellan taxeringsåren 2013 och 
2014 var ökningen 3,4 procent). Bland 
kommunerna har ökningen av skatteunderlaget 
varit störst i Sundbyberg med 6,4 procent. I 
fem kommuner krympte skatteunderlaget. I 
Alvesta ökade skatteunderlaget med 2,1 
procent mellan taxeringsåren 2014 och 2015. 
 
Skatteintäkterna år 2015 är i Alvesta kommun 
745 miljoner kronor, vilket är en förbättring 
med 13 miljoner kronor jämfört med året 
innan. Årets intäkter inkluderar en negativ 
rättning av förra årets prognos på slutav-
räkning för 2014 med 1,5 miljoner kronor och 
en preliminär positiv slutavräkning för 2015 
med 0,8 miljoner kronor, sammantaget minus 
0,7miljoner kronor. Procentuellt har skattein-
täkterna ökat med 1,8 procent mellan 2014 och 
2015.   
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Generella statsbidrag  
De generella statsbidragen består av LSS-
utjämningsbidrag och kommunal fastighets-
avgift.  Det tillfälliga flyktingstödet som kom-
munerna erhållit 2015 är också att betrakta 
som ett generellt statsbidrag. Totalt fick 
Alvesta kommun 42,5 miljoner kronor i 
tillfälligt flyktingstöd, varav 10,6 miljoner 
kronor går att hänföra till år 2015. Resterande 
31,9 miljoner kronor tillförs år 2016 som ett 
generellt statsbidrag. Fördelningen mellan åren 
utgår ifrån att det är från och med september 
2015 som den stora ökningen av flyktingar 
fick stora effekter.  
 
Kommunen erhöll 2,9 miljoner (0,5 mnkr) i 
bidrag för utjämning av LLS-kostnader enligt 
lagen om stöd och service till funktions-
hindrade. Den kommunala fastighetsavgiften 
gav kommunen 33 miljoner konor för 2015 (32 
mnkr). I beloppet ingår en positiv preliminär 
slutavräkning på 0,8 miljoner kronor och som 
slutregleras under 2016.  
 
Kommunalekonomisk utjämning 
Det statliga utjämningsbidraget garanterar 
kommunerna 115 procent av medelskattekraf-
ten. Räcker inte anslagets nivå att finansiera 
den garanterade nivån justeras detta genom att 
kommunen får betala en regleringsavgift. 
Överstiger anslagets nivå den garanterade 
nivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. För 
2015 utgick för Alvesta kommun en regle-
ringsavgift med 0,7 miljoner kronor (regle-
ringsbidrag 4,5 mnkr år 2014). Bidraget i 
kostnadsutjämningssystemet uppgick till 23 
miljoner kronor år 2015 (21 mnkr). 
 
Finansnetto 
Huvuddelen av kommunens verksamhetslo-
kaler ägs av kommunens bostadsbolag, vilket 
gör att kommunen har en relativt låg upp-
låning. Finansnettot är positivt med nästan 21 
miljoner kronor (finansiella intäkterna 22 
mnkr och finansiella kostnader 1 mnkr). 
Förutom räntor på utlåning består finansnettot 
av engångspost i form av återbetalning av 
kvarstående del av eget kapital Region-
förbundet Södra Småland och Länstrafiken 
med 5,5 miljoner kronor, borgensavgifter på 6 

miljoner kronor samt utdelningar på aktier och 
andelar på 10,5 miljoner kronor. 
 
Låneskulder 
Kommunens finanspolicy behandlar mål med 
kommunens finanshantering, upplåning, utlå-
ning, 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. 
 
Lån har tagits för att finansiera de stora 
investeringarna som pågår, låneskulden uppgår 
till 107 miljoner kronor och är fördelad på tre 
lån. Inga nya lån har upptagits under 2015. 
 
Lån*, miljoner kr 2015 2014 
Ingående låneskuld 1.1*) 107 107  

Nyupplåning 0 0 

Amortering 0 0 

Skuld 107 107  
*) Både lång- och kortfristig del av lån. 
 
I oktober 2015 refinansierades lånet på 22 
miljoner kronor. Nya lån kommer behövas de 
kommande åren för att finansiera planerade 
investeringar.   
 
Den genomsnittliga låneräntan för kommunens 
tre lån var 0,7 procent under 2015 (1,72 % år 
2014). Genomsnittlig bindningstid på lånen är 
1,7 år 2015 (1,3 år 2014).  
 
Lån 1: 35 mnkr förfaller år 2016 
Lån 2: 50 mnkr förfaller år 2016 
Lån 3: 22 mnkr förfaller år 2019 
 
Låneskuld per invånare för kommunkoncernen 
jämfört med närliggande kommuner visar att 
Alvesta kommun med sina 60 000-79 000 
kronor ligger något över mitten i länet enligt 
Kommuninvests rapport ”Den kommunala 
låneskulden 2015”.  
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Låneskuld tkr/invånare  
 Markaryd 0-20 

Älmhult 40-59 

Ljungby 40-59 

Tingsryd 40-59 

Alvesta 60-79 

Växjö 80- 

Lessebo 80- 

 
Likviditet, kortsiktig betalningsför-
måga 
Kommunen har i likhet med föregående år en 
positiv likviditet vid årsskiftet, men har löp-
ande under året utnyttjat beviljad checkkredit.  
Den positiva likviditeten vid årsskiftet 2015 
beror på det statliga tillfälligt flyktingstödet 
med 42 miljoner kronor som utbetalades i 
december 2015. 
 
Likviditet, miljoner kr 2015 2014 
Kassa och bank 
Skattekonto 

13,4 
1,1 

21,0 
0,1 

Summa likviditet 14,5 21,1 
 
Målet i policyn för förvaltningen av likviditet 
är att genom aktiv förvaltning få en förräntning 
som lägst uppgår till årsgenomsnitt på stats-
låneräntan minus tre procent. För 2015 var 
målet 0 procent på grund av det låga ränteläget 
och statslåneräntan (0,58 – 3,0 %). Utfallet 
blev en mycket liten ränteintäkt och med ett 
mål på 0 procent så uppfylls målet. Kon-
cernens likviditet var vid årsskiftet 115,6 
miljoner kronor. 
 
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden har ökat och 
uppgick vid utgången av 2015 till 1 259 
miljoner kronor (1 216 mnkr 2014). Ökningen 
med 43 miljoner beror på ett högre behov från 
bostadsbolaget.  
  
Räknat per invånare är borgensåtagandet högt 
jämfört med länets kommuner och över 
genomsnittsnivån för den kommungrupp 
Alvesta brukar jämföras med. Det är viktigt 
vid jämförelser och riskanalys att beakta att 
Alvesta kommun har valt att bedriva en relativt 
stor del av sin verksamhet i bolagsform. 
Bostadsföretaget svarar genom ägande och 
förvaltning och uthyrning av verksamhets-
lokaler (skolor, daghem, vårdbostäder etc) till 

kommunens förvaltningar. Även produktion 
och distribution av fjärrvärme samt försäljning 
och distribution av el sker i bolagsform. 
Investeringar och förvärv inom dessa områden 
har till stor del finansierats genom lån med 
kommunal borgen som säkerhet. 
 
Samtliga kommunala servicehus/ålderdoms-
hem, förutom ett, ägs av Allbohus AB. Mot-
svarande förhållande gäller för kommunens 
skolor, förskolor med flera verksamhets-
fastigheter. 46 procent (430 mnkr) av borgen 
för bostadsbolagets lån avser dessa boenden 
och verksamhetslokaler, som är kommunal 
kärnverksamhet.  
 
De sju kommunägda bolagen som har kom-
munal borgen har sammantaget en god 
ekonomi. 99,6 procent av kommunens borg-
ensförbindelser avser dessa sju företag. 
Borgen för AllboHus AB på 867 miljoner 
kronor, utgör 74 procent. Bolagets ekonomi 
bedöms som stabil. Kommunens borgensåta-
ganden avser närmare 100 procent borgen till 
helägda bolag. Åtagandet medför sammanfatt-
ningsvis en begränsad risk. 
 
Som medlem i Kommuninvest AB omfattas 
Alvesta kommun av en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld enligt särskilt avtal med 
Kommuninvest.  
 
Pensionsåtagande 
Kostnaden för avtalspensioner och tillhörande 
löneskatt var 63 miljoner kronor under 2015, 
vilket är i samma nivå som 2014. Nyintjänad 
pension kostnadsförs och betalas ut från 
kommunen varje år. Pension intjänad före 
1998 ligger utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse och är tillsammans med 
löneskatten 471 miljoner kronor. Under 2015 
betalades drygt 25 miljoner kronor ut i 
pensioner för den gamla skulden jämfört med 
knappt 24 miljoner kronor för 2014.  
 
År 2000 bildade kommunen en egen ”pen-
sionsfond”.  Det innebär en långsiktig fonde-
ring/kapitalförvaltning för att lindra effekter av 
kraftigt ökande utbetalningar för framtida 
pensioner. Särskilda föreskrifter för pensions-
placeringar och principer för en ”pensions-
fond” med extern förvaltning fastställdes.  
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År 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 förvaltnings-
bolag. Målet är en avkastning på realt lägst 3 
procent per år (konsumentprisindex, KPI; plus 
3 procent). Under 2015 har marknadsvärdet 
ökat med 13 miljoner kronor från 279 till 292 
miljoner kronor, vilket ger en avkastning på 
knappt 5 procent. Målet för året om lägst 3,1 
procent avkastning har därmed uppnåtts (3 % 
plus KPI:s ökning, vilket var en ökning med 
med 0,1 % under 2015). Bokfört värde för 
placerade medel har ökat med drygt 10 
miljoner kronor.  
 
Pensionsskuld och ansvarsförbindelser mnkr 

 
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 

    
   12,4 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt  470,7 

Summa  483,1 
Pensionsmedlens användning  

Finansiell placering, bokfört värde 229,2 
 

Finansiell placering, marknadsvärde 291,9 
Återlånade medel 191,2   

Summa 483,1 
 
Marknadsvärdet på ”pensionsfonden” täcker 
60 procent av skulden för pensioner. För 
resterande skuld har kommunen således åter-
lånade medel. År 2014 var den täcknings-
graden 56 procent. 
 
”Pensionsfondens” bokförda värde 2015 
uppgår till 229 miljoner kronor och har 
placerats i följande tillgångsslag:  
 
Innehav pensionsfond mnkr 

Svenska räntepapper   116,7 
Sv aktier/aktierelaterade instrument     36,4 
Utländska aktier/aktierelaterade instrument     75,9 
Likvidkonto       0,2 

Summa   229,2 

Ekonomisk ställning 
Kommunens ekonomiska ställning har 
påverkats av ett flertal faktorer. En lägre inve-
steringstakt under 2015 (se eget avsnitt längre 
fram) jämfört med 2014 har gjort att solidi-
teten i stort sett är oförändrad. Årets avkast-
ning på pensionskapitalet (se avsnitt ovan) har 
stärkt täckningsgraden av pensionsskulden. 
Kommunens borgensåtaganden har ökat och 
måste beaktas framöver. Det ekonomiska 
resultatet är positivt men lägre än önskvärt. 
Sammantaget är bedömningen att kommunens 
ekonomiska ställning i stort är oförändrad i 
förhållande till 2014.   
 
Utvärdering har gjorts med hjälp av ett antal 
strategiska nyckeltal avseende kommunens 
ekonomiska ställning.  Solditeten visar hur stor 
del av balansräkningens tillgångar som finan-
sierats med eget kapital. Soliditeten uppgick 
vid årsskiftet till 66 procent, vilket är i stort 
sett samma nivå som föregående år. Till-
gångarna har ökat något, medan det egna 
kapitalet i stort sett är oförändrat. Ökningen i 
tillgångar förklaras främst genom årets inve-
steringar (se eget avsnitt längre fram). 
 
Årets resultat har lite inverkan på soliditeten. 
Det är främst årets investeringar som påverkar. 
Soliditeten inklusive den del av pensions-
förpliktelsen som redovisas som ansvarsför-
bindelse uppgår till 19 procent (17 % 2014). 
Ansvarsförbindelsen har minskat mer mellan 
år 2014 och 2015 jämfört med tillgångarnas 
ökning vilket gör att förhållandet blir något 
bättre år 2015.   
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Kommunens pensionsförpliktelser till anstäl-
lda och före detta anställda uppgår vid års-
skiftet uppgå till sammanlagt 483 miljoner 
kronor. Detta är en minskning med 17 miljoner 
kronor sedan föregående årsskifte. Marknads-
värdet på pensionsfonden täcker 60 procent av 
skulden för pensioner. För resterande skuld har 
kommunen således återlånade medel. Kom-
munens täckningsgrad avseende pensions-
skulden fortsätter att öka, vilket stärker kom-
munens ekonomiska ställning.  
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Eget kapital visar hur stor förmögenhet kom-
munen har. Det positiva totala resultatet ökar 
det egna kapitalet så att det vid årsskiftet var 
662 miljoner kronor. Tas hänsyn till pensions-
skulden, som till större delen ligger utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse, 
ökar det egna kapitalet till 192 miljoner kronor 
från 171 miljoner kronor år 2014.   
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Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för 
kommunen, eftersom kommunen åtar sig att 
fullfölja betalningsförpliktelser för låntagarens 
räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera 
sin skuld. 2014 minskade borgensförbin-
delserna något men har under 2015 ökat igen 

på grund av ökade behov i bostadsbolaget 
Allbohus. Under 2012 ökade borgenså-
taganden kraftigt till följd av den försäljning 
av verksamhetslokaler som skedde mellan 
kommunen till Allbohus.  
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Under 2015 investerade kommunen för 41 
miljoner kronor, se eget avsnitt längre fram. 
Kommunens investeringar under 2014 var på 
en historiskt hög nivå, över 120 miljoner 
kronor. Det berodde på investeringar i ny 
simhall och ett nytt bostadsområde i 
Spåningslanda.   
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Det ekonomiska resultatet som förändring av 
eget kapital är i samma nivå år 2015 som år 
2014. 2015 års resultat var i likhet med 
resultatet 2013 påverkat av jämförelsestörande 
post avseende återbetalning av AFA-premier 
(8,3 mnkr år 2015 och 16,6 mnkr år 2013).  
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I en analys av resultatet är det viktigt att ta i 
beaktande att den ordinarie verksamheten för 
år 2015 inte går med överskott, utan har en 
obalans på närmare 40 miljoner kronor, se 
exempelvis tidigare avsnitt Budgetavvikelser. 
Utöver jämförelsestörande poster är det ett 
flertal engångsintäkter som påverkat resultatet 
totalt sett. 
 
Framtiden innebär stora ekono-
miska utmaningar  
Nämndernas kraftigt ökade nettokostnader och 
den ekonomiska obalansen för år 2015 på 
närmare 40 miljoner kronor är oroande. 
Budgetförutsättningarna inför 201613 innebär 
fortsatta effektiviseringskrav men även ökade 
resurser för exempelvis ökat antal elever i 
skolan och nytt LSS-boende. Resultaten för år 
2016-2018 är planerade till cirka 11 miljoner 
kronor årligen. Det förutsätter dock ytterligare 
effektiviseringskrav år 2018. En översiktlig 
prognos i början på året visar att obalanserna i 
nämnderna förväntas kvarstå även under år 
2016. Den del av det statliga tillfälliga 
flyktingstödet som tillförs 2016 på 32 miljoner 
hjälper dock till att minska kommunens 
ekonomiska obalans tillfälligt under 2016.  
 
Det krävs kraftfulla åtgärder för att skapa en 
ekonomi i balans och en god ekonomisk hus-
hållning de närmaste åren. Planerade inve-
steringar för de närmaste åren ökar också 
behovet av en stabil ekonomi. De planerade 
stora investeringarna, exempelvis nytt äldre-
boende med ett 70-tal nya boendeplatser, 
                                                 
 
13 Mål & Budget 2016 med plan 2017-2018, 
fastställt av fullmäktige 2015-06-16, § 99. 

innebär såväl ökade driftkostnader som behov 
av lånefinansiering.   
 
Budgetförutsättningarna år 2017 med plan 
2018-2019 innebär stora ekonomiska utma-
ningar för Alvesta kommun. För att stärka 
kommunens ekonomiska ställning är det 
viktigt att bryta trenden att kostnaderna ökar 
mer än intäkterna. I SKL:s senaste skatte-
underlagsprognos (februari 201614) framgår att 
det finns en stor osäkerhet vad gäller 
förväntade intäkter och även en svårbedömd 
kostnadsutveckling i kommunerna. Inte minst 
bedömer SKL att kommunernas kostnader till 
följd av det stora flyktingmottagandet beräk-
nas fortsätta växa under 2016. SKL 
rekommenderar därför att kommunerna i det 
pågående arbetet med budget för 2017 bör 
tänka i termer av en marginal för oförutsedda 
händelser.  
 
Den starka tillväxten i den svenska ekonomin 
för med sig att sysselsättningen och skatte-
underlaget växer snabbt. SKL bedömer att 
skatteunderlaget i reala termer kommer att 
växa med närmare 3 procent 2016, vilket är 
den största ökningen på mycket länge. Sam-
tidigt beräknas kommunsektorns kostnader öka 
med närmare det dubbla. 
 
Kommunkoncernens stora utmaning under de 
närmast kommande åren är att vidta åtgärder 
för att kunna möta såväl oförutsedda händelser 
som att skapa utrymme för behovet av en ökad 
offentlig konsumtion, exempelvis genomfö-
rande av större nödvändiga investeringar. 

                                                 
 
14 Cirkulär 16:7, 2016-02-26, Sveriges Kommuner 
och Landsting. 
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Investeringar 
 
Tillfälligt lägre nivå på investe-
ringarna 
Kommunens investeringsbudget år 2015 var på 
55 miljoner kronor och utfallet uppgår till 41 
miljoner kronor.  
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Årets avskrivningar på 23 miljoner och resul-
tatet på 2 miljoner kronor ger ett finansi-
eringsunderskott när det jämförs med årets 
investeringar. I relation till nettoinvestering-
arna på 41 miljoner kronor blir självfinansi-
eringsgraden drygt 64 procent år 2015 (17 % 
år 2014). Det är bättre än 2014 som hade en 
historiskt låg siffra som förklaras genom den 
stora satsning kommunen gjort på ny simhall 
och nytt bostadsområde. Ju lägre självfinans-
ieringsgrad desto större behov finns det av att 
lånefinansiera till investeringarna.  
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Den höga självfinansieringsgraden för åren 
2011-2013 beror på bra resultatnivåer och 
samtidigt låga investeringsnivåer (se tidigare 
avsnitt ovan om investeringar i analysen av 
kommunens ekonomiska ställning).  
 

De närmaste åren innebär betydligt högre inve-
steringsnivåer i kommunen, bland annat 
beroende på planerat nytt äldreboende på 
närmare 200 miljoner kronor som ska vara 
färdigställt 2018, nytt Vislandabad under 
2016, ombyggnad av Moheda sporthall under 
år 2017, investeringar i VA-verk och 
anläggningar samt behov av insatser i och med 
nya bostadsområden, andra exploateringar och 
infrastrukturförändringar.  Hänsyn måste 
också tas till de behov av investeringar som 
finns av de verksamhetslokaler som ägs av 
kommunens bostadsbolag. Framöver blir det 
ännu viktigare med en helhetssyn av kommun-
koncernens investeringsbehov.  
 
Årets investeringar är netto 41 miljoner kronor 
(121 mnkr 2014). Investeringsinkomsterna 
uppgår till 3 miljoner kronor (2 mnkr 2014). 
Inkomsterna avser bland annat statligt inve-
steringsbidrag och anslutningsavgifter för 
vatten och avlopp. Årets större investeringar är 
VA-investeringar (11,4 mnkr), Spåningslanda-
vägen (5,5 mnkr) och Simhall (3,7 mnkr). Av 
årets investeringsbudget har 75 procent förbru-
kats. De projekt som inte genomförts återfinns 
främst inom VA-verksamheten.   
 
Nettoinvesteringar, mnkr 2015 2014 
Kommunstyrelsen 6,5 57,8 
Överförmyndarnämnden 0 * 
Utbildningsnämnden 3,7 4,3 
Nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

 
0,3 

 
0,2 

Omsorgsnämnden 2,0 1,7 
Nämnden för samhällsplanering 25,2 50,2 
Nämnden för myndighetsutövning 0 0 
Gemensam finansiering 3,4 6,8 
Summa 41,1 121,0 
varav skattefinansierat 29,7 111,9 
varav taxefinansierat (VA) 11,4 9,1 

* Ny nämnd från 2015. Överförmyndarverksamhet redovisades 
till och med år 2014 under kommunstyrelsen.  
 
Nedan kommenteras översiktligt respektive 
nämnds investeringar.   
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Kommunstyrelsen 
År 2015 gjordes investeringar för drygt 6 
miljoner kronor inom verksamhet som redo-
visas under kommunstyrelsen.  Större investe-
ringar finns främst inom verksamhetsområdet 
kultur och fritid, varav större delen avser rein-
vesteringar i fritidsanläggningar. Den högre 
investeringsvolymen tidigare år beror på 
simhallsprojektet som till och med år 2015 
redovisar en nettoutgift på 88 miljoner kronor, 
varav 56,5 miljoner kronor under 2014.  
 
Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden investerade totalt för 
knappt 4 miljoner kronor år 2015. Några större 
investeringsprojekt under året har varit utrust-
ning till den nyöppnade Aringsås förskola, 
utrustning till den nyrenoverade Vislanda-
skolan och även utrustning till det ombyggda 
biblioteket. Dessutom har en del skolut-
rustning bytts ut och förnyats.  
 
Nämnden för individ- och familje-
omsorg 
Inom individ- och familjeomsorgen har 
investeringar avseende möbler och kontors-
inredning till följd av fastighetsombyggnad på 
Parkgatan 6 medfört investeringsutgifter på 0,3 
miljoner kronor.  
 
Omsorgsnämnden  
Av de 5 miljoner kronor som avsattes till 
investeringar 2015 inom omsorgen har 3 
miljoner kronor inte använts. Anledningen till 
det är bland annat att tidplanen för det nya 
LSS-boendet skjutits fram och inköp av 
inventarier på 1 miljoner kronor inte kunnat 
göras. Det beror också på att de 2 miljoner 
kronor som avsattes till trygghetslarm inte 
använts. Under arbetets gång har man sett att 
leasing av trygghetslarmstekniken är ett bättre 
alternativ och har därför valt att inte göra egna 
investeringar. Upphandling av leasing av 
larmen pågår och väntas vara klar sommaren 
2016. 
 

Nämnden för samhällsplanering  
Nettoutgiften för investeringar inom ramen för 
den skattefinansierade verksamheten uppgår 
till 14 miljoner kronor 2015 (41 mnkr 2014). 
Årets investeringsutgift för projektet Spånings-
landavägen är 5,5 miljoner kronor Föregående 
år var investeringsutgiften för Spåningslanda-
vägen större, närmare 22 miljoner kronor. 
 
Nettoutgiften för investeringar inom den 
taxefinansierade verksamheten uppgick till 
drygt 11 miljoner kronor under 2015. Det är en 
ökning med 2 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. De större investeringarna under 
2015 är VA Sjöatorp rastplats (2,4 mnkr), 
sanering VA Fuxvägen Alvesta (2,0 mnkr) och 
Moheda avloppsverk ombyggnad (1,8 mnkr). 
 
Gemensam finansiering  
Under året har flera större byggprojekt 
påbörjats; Vislandabadet, Moheda sporthall 
och nytt Äldrecenter i Alvesta tätort. Bygg-
projektet nytt Äldrecenter genomförs i egen 
regi. För några byggprojekt har arbetet 
inneburit att inledningsvis ta fram plane-
ringsunderlag, då främst inom utbildnings-
förvaltningens verksamhet. Byggprojekten 
genomförs med övergripande samordning av 
den centralt inrättade funktionen byggsam-
ordnare. 
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Medarbetare 
 
En av kommunens strategiska inriktningar är 
att vara en attraktiv arbetsgivare. För att nå 
denna inriktning krävs medarbetare som 
upprätthåller hög kvalitet inom alla verk-
samheter 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 personalin-
tensiv och personalkostnaderna utgör 2/3 av 
kommunens totala kostnader.  
 
Personalpolitisk inriktning 
Den strategiska inriktningen att vara en 
attraktiv arbetsgivare innebär delaktighet, 
kompetensutveckling, positiv personal och 
allas lika värde. Vid uppföljning av allas lika 
värde är målet att öka jämställdheten i 
lönesättningen. Differensen mellan kvinnor 
och mäns medianlöner inom kommunen har 
ökat med 150 kr jämfört med året innan. Målet 
har inte uppnåtts.    
 
Måluppfyllelse av målet att bibehålla eller om 
möjligt förbättra det kommungemensamma 
resultatet från medarbetarundersökningen år 
2013 kan inte bedömas. Personalutskottet 
beslutade i januari 2015 att ingen medarbe-
tarundersökning skulle genomföras under året. 
 
Policy och riktlinjer 
Förutom ovanstående mål finns följande 
politiskt antagna policy och riktlinjer som styr 
relationen mellan arbetsgivare och arbets-
tagare för hela kommunen.  
 
-Personalpolitiskt program, KF § 142/8515 
-Lönepolicy, PN § 14/14 
-Arbetsmiljöpolicy, KF § 107/08 
-Rökpolicy, KSAU § 109/06 
-Jämställdhets-  och mångfaldsplan, KF § 185/15 
-Hälsovision, KSAU § 66/06 
-Särskild avtalspension, KSAU § 96/06 
-Uppvaktningar och gåvor, PN § 14/11 
-Bidrag till fritidsstudier, PN § 6/12 

                                                 
 
15 Revidering ska ske. 

-Besök inom hälso- och sjukvård PN § 24/12 
-Riktlinjer för hemarbete, PU §19/13 
-Riktlinjer för användandet av kommunens egen- 
 dom för privat bruk , PU §26/13 
 
Antal anställda 
Under 2015 var antalet nettoårsarbetare 1 455. 
Detta är en ökning med 79 nettoårsarbetare 
jämfört med 2014. Störst ökning har skett 
inom arbetsmarknadsavdelningen med en 
ökning av ca 29 nettoårsarbetare. Omsorgs-
förvaltningen har ökat med ca 19 nettoårs-
arbetare och orsaken är en utökning med tolv 
särskilda boendeplatser och regeringens 
satsning på ökad bemanning inom äldre-
omsorgen. Utbildningsförvaltningen har ökat 
med ca 13 nettoårsarbetare, orsaken är att 
antalet elever har ökat och medfört fler 
undervisningsgrupper. Förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg har ökat med ca 11 
nettoårsarbetare och anledningen är den 
kraftiga ökningen av antalet ensamkommande 
barn och nyanlända. Antalet timanställda i 
kommunen har ökat med motsvarande 17, till 
221 nettoårsarbetare, varav 58 tillhör anställ-
ningar inom arbetsmarknadsavdelningen. 
Omsorgsförvaltningen har timanställda mot-
svarande 118 nettoårsarbetare, vilket är en 
ökning med 15 nettoårsarbetare jämfört med 
2014. 21 procent av det totala antalet nettoårs-
arbetare inom omsorgsförvaltningen bestod av 
timanställningar. 
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2015 2014 2013 
Individ o familj 90,5 79,9  
Kommunledning 50,6 44,1  
Omsorg 564,2 545,4  
Samhällsplanering 46,8 46,1  
Utbildning 645,0 632,0  
Övrigt (arbmarkavd) 57,8 28,9  
Hela kommunen 1 455,0 1 376,3 1 371,3 

På grund av förändringen av förvaltningsorganisationen från 
och med 2013-07-01 går det inte att göra jämförelser per 
förvaltning 2013.  



     Förvaltningsberättelse 
    

Årsredovisning 2015                                                 35 
 

Antal tillsvidareanställda – december 
månad 
 

 2015 2014 2013 
Individ o familj 111 87  
Kommunledning 52 49  
Omsorg 684 664  
Samhällsplanering 52 52  
Utbildning 714 681  
Hela kommunen 1 613 1 533 1 526 

På grund av förändringen av förvaltningsorganisationen från 
och med 2013-07-01 går det inte att göra jämförelser per 
förvaltning 2013.  
 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 80 
personer jämfört med förra årsskiftet.  

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 
48 år, för kvinnor 47,6 år och för män 49,1 år. 
Bland de tillsvidareanställda är 47 procent 50 
år eller äldre. 
 
Pension 
Under 2015 har 48 medarbetare avgått med 
pension (3 procent av de tillsvidareanställda). 
Kommunen står inför fortsatt stora 
pensionsavgångar de kommande åren. 
Pensionsavgången är flexibel med möjlighet 
att avgå mellan 61-67 år. Beräknat på 
pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer 
inom 5 respektive 10 år 230 medarbetare 
respektive 453 medarbetare att uppnå 65 år.  

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)
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Under 2015 var den genomsnittliga åldern för 
pensionsavgång 64,8 år. År 2014 var 
genomsnittsåldern 64,7 år. 
 
Pension inom 10 år  
(tillsvidareanställda födda 1951-1960) 
 

Förvaltning Antal Andel,% 
Individ o familj 21 19 
Kommunledning 18 35 
Omsorg 194 28 
     - varav vårdbiträde 39 37 
     - varav undersköterska 77 27 
     - varav vårdare 24 26 
     - varav sjuksköt./dsk. 12 29 
Samhällsplanering 15 29 
Utbildning 201 28 
     - varav lärare 50 22 
     - varav förskollärare 22 17 
     - varav barnskötare 35 36 
Totalt kommunen 453 28 

 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom kommunlednings-
kontoret. 
 
Personalomsättning 
Under 2015 har personalomsättningen fortsatt 
att öka. Totalt har 151 tillsvidareanställda 
medarbetare avslutat sina anställningar i 
kommunen. Detta ger en extern personalom-
sättning på 9,4 procent (2014: 7,8 procent). Av 
de som slutat sin anställning har 48 personer 
avgått med pension.  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 90,1 procent, 
vilket är en ökning med 0,4 procent jämfört 
med 2014. 
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Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid 
50-74 

Deltid 
-49 

Tillsvid. kvinnor 700 522 133 13 
Tillsvidare män 217 20 8 - 
Visstid kvinnor 51 56 25 2 
Visstid män 20 18 3 - 

 
Av antalet tillsvidareanställda var 85 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 77 procent. Av samtliga anställda var 
16 procent män. 51 procent av de tillsvidare-
anställda kvinnorna har en heltidsanställning, 
motsvarande siffra bland männen var 89 
procent.  
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande:  
 
Individ och familj  99 % 
Kommunledning  97 % 
Omsorg   86 % 
Samhällsplanering   99 % 
Utbildning  92 % 
 
Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är 
andelen arbetad tid 78 procent och andel 
frånvaro 22 procent (semester, sjukfrånvaro 
och övrig ledighet). Semestern står för 35 
procent och sjukledigheten för 25 procent av 
frånvaron. Av övrig ledighet är hälften av 
frånvaron föräldraledighet/vård av barn, och 
35 procent tjänstledighet utan lön. Frånvaron 
fördelar sig enligt följande: 

Frånvaro

Semester

Övrig 
ledighet

Sjukledig
het

 
 
 
 
 
 

Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda med-
arbetare ökade med 2,9 procent under 2015 till 
25 730 kronor, motsvarande lön 2014 var 
25.000 kr. Kvinnornas medianlön 2015 var 
25.350 kr och männens 28 500 kr. Differensen 
mellan kvinnor och mäns medianlöner har ökat 
med 150 kr jämfört med året innan.  
 
Medianlöner för hela kommunkoncernen 

 Kvinnor Män Totalt 
Kommunen 25 350 28 500 25 730 
Alvesta Renhållning 26 806 28 447 28 447 
Alvesta Elnät 29 590 30 173 30 100 
AllboHus 23 507 26 407 24 747 

 
Högst medianlön men också mest jämställda 
löner har Alvesta Elnät AB. AllboHus AB har 
lägst medianlön. Kommunen har störst 
skillnad mellan kvinnor och mäns löner.  
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt 
Ungdomspedagoger 21 21 42 
Fritidspedagoger 16 9 25 
Chefer 43 23 66 
Lärare 165 54 219 
Sjuksköterska 35 6 41 
Socialsekreterare 38 4 42 
Undersköterska 277 10 287 
Förskollärare 130 3 133 
Barnskötare  98 0 98 
Bibliotekarier 9 0 9 
Anläggningsarbetare 0 11 11 

 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 
Kommunen är en kvinnodominerad arbets-
plats. Ungdomspedagoger har en helt jämn 
könsfördelning. Av kommunens chefer är 65 
procent kvinnor.  
 
Medianlön, kommunen, kronor per månad 
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En lönekartläggning genomfördes under 2015.  
Handlingsplaner har upprättas för de grupper 
som behöver åtgärdas.   
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Lönerörelsen 
Lokala löneöversynsförhandlingar har ge-
nomförts för samtliga förbund under året. 
Totalt för kommunen var lönekostnads-
ökningen 3,3 procent. 
 
Lönekostnad inklusive sociala avgifter, mnkr 
 

År Anställda Förtroende-
valda 

Övriga 
arvoden 

2011 617,1 5,8 5,5 
2012 655,0 5,1 5,9 
2013 664,7 6,8 5,3 
2014 684,4 7,4 5,6 
2015 754,7 8,0 6,0 

 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter ökade med 10,3 
procent 2015 jämfört med år 2014 då ökningen 
var 3 procent. 
 
Total semesterlöneskuld, mnkr 

30

35

40

45

50

55

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester 
är 49,2 miljoner kronor. Skulden har ökat med 
4,2 miljoner kronor jämfört med förra året. 
Störst ökning har omsorgsförvaltningen med 
2,1 miljoner kronor, utbildningsförvaltningen 
1,1 miljoner kronor och individ- och familje-
omsorg med drygt 0,5 miljoner kronor. 
 
Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 32 procent inte 
haft någon sjukdag under året. Det är en 
minskning med 3 procent jämfört med 
föregående år. Bland medarbetarna har 92 
procent inte haft någon långtidsfrånvaro 
(sjukfrånvaro längre än 59 dagar).  
 

Sjukfrånvaro 
 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 2015 2014 2013 
Individ o familj 23,0 20,8 12,0 
Kommunledning 12,8 12,5 11,3 
Omsorg 29,0 23,7 22.5 
Samhällsplanering 13,8 9,2 7,1 
Utbildning 14,6 13,1 14,0 
Hela kommunen 20,8 17,8 17,5 

 
Antalet sjukdagar per anställd har ökat med 3 
dagar under året. Störst ökning och högst 
sjukfrånvaro har omsorgsförvaltningen, där 
sjukfrånvaron motsvarar drygt 54 nettoårsar-
betare, en ökning av frånvaron motsvarande 10 
nettoårsarbetare. 
 
Sjukfrånvaro, procent 
 

 2015 2014 2013 
Total sjukfrånvaro 6,0 5,1 5,1 
- Kvinnor 6,5 5,5 5,5 
- Män 3,8 3,7 3,6 
- Åldersgrupp - 29 år 4,6 3,5 3,1 
- Åldersgrupp 30-49 år 5,7 5,0 5,3 
- Åldersgrupp 50 år - 6,8 5,7 5,6 
- Längre än 59 dagar 38,0 38,6 35,3 

 
Den totala sjukfrånvaron har ökat kraftigt. 
Antalet frånvarodagar på grund av sjukdom 
har ökat 22 procent. 60 procent av sjukdagarna 
per anställd i kommunen tillhör dem som har 
en sjukperiod på 59 dagar eller längre. Den 
sista december 2015 var 74 medarbetare lång-
tidssjukskrivna. Detta är en ökning med 3 
personer jämfört med 2014. Antalet frånvaro-
dagar bland de långtidssjukskrivna har ökar 
med 25 procent. 
 
Omsorgsförvaltningen har 40 medarbetare som 
är långtidssjukskrivna och utbildningsförvalt-
ningen har 25 långtidssjukskrivna.  Bland de 
långtidssjukskrivna var 32 medarbetare sjuk-
skrivna på deltid vilket utgör 43 procent av de 
långtidssjuka. 
 
Anställda som är 50 år eller äldre stod för 48 
procent av det totala antalet sjukdagar. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön 
visar att kvinnor i genomsnitt var sjuka 22 
dagar och männen 14 dagar under 2015. 
Jämfört med 2014 innebär det en ökning med 



     Förvaltningsberättelse 
    

Årsredovisning 2015                                                 38 
 

4 dagar bland kvinnorna och oförändrat bland 
männen. 
 
Sjukfrånvaro längre än 59 dagar, antal 
personer 

Procent Omsorg Utbildning Övriga 
 25 6 5 2 

 50 7 5 4 

 75 3 0 0 

100 24 15 3 

 
Antalet långtidssjukskrivna har ökat med 3 
personer jämfört med 2014. Ökningen har 
skett inom utbildningsförvaltningen. 
 
Rehabiliteringsarbete 
Rehabiliteringsarbetet under året har dels haft 
fokus på förebyggande arbete och dels på 
medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro. 
Två personalkonsulter har arbetat fokuserat 
mot vissa verksamheter med hög 
korttidsfrånvaro. Av kommunens anställda har 
276 personer upprepad korttidsfrånvaro med 
fem gånger eller mer under en 
tolvmånadersperiod. Av dessa arbetar 50 
procent inom omsorgsförvaltningen. 
 
Företagshälsovård och friskvård 
Kommunen har en upphandlad företags-
hälsovård. I friskvårdsarbetet i Alvesta 
kommun deltar ca 110 hälsoinspiratörer 
fördelade på kommunens arbetsplatser. 
Friskvårdstävlingen Hälsostegen genomfördes 
under våren och på hösten anordnades en 
inspirationsförläsning för alla hälsoinspiratörer 
samt möjlighet för kommunanställda att 
kostnadsfritt testa på bodybalance och 
bodypump vid ett par tillfällen. En hälsovecka 
genomfördes vecka 17 med bland annat 
tipspromenad. Medarbetarna har möjlighet att 
få friskvårdspeng. År 2015 använde 360 
medarbetare den förmånen. 
 
Strategiska personalfrågor 
Personalutskotten har under året bland annat 
tagit beslut om: 
 Förberedande ledarskapsprogram 

 Jämställdhets- och mångfaldsplan för år 
2016-2018 

 Friskvårdsförmåner för anställda 
 
Utbildningar 
 Kommunen har haft fyra deltagare i 

förberedande ledarskapsprogram. Pro-
grammet genomförs tillsammans med 
länets kommuner och avslutades 
sommaren 2015.  

 Kommunens chefer har fått utbildning i 
förändringsledning, coachande förhåll-
ningssätt samt värdskap.   

 Fyra arbetsmiljöutbildningar har genom-
förts för chefer och skyddsombud.  

 
Förvaltningarna har gjort följande större 
utbildningsinsatser under året: 
 
Förvaltningen för individ- och familje-
omsorg 
- Basal kroppskännedom 
- Självförsvar 
- Motiverande samtal 
- Nya föreskrifter i handläggning och 

dokumentation 
- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 
Kommunledningskontoret 
- Värdskap, samarbete och bemötande 
 
Omsorgsförvaltningen 
- Kompetensutvecklingsdag för all 

tillsvidare- och månadsanställd personal  
- Psykisk ohälsa bland personer med 

funktionsnedsättning. 
- Palliativ vård 
 
Feriearbete 
Alvesta kommun erbjöd sommaren 2015 309 
ungdomar i åldrarna 16-18 år, som var skrivna 
i kommunen, tre veckors jobb. Ungdomarna 
var sysselsatta inom kommunens verksam-
heter, AllboHus, Huseby, ideella organisa-
tioner samt idrottsföreningar. Ungdomarna var 
nöjda med sina sommarjobb och arbetsplat-
serna ansåg att det hade fungerat väl. 
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Miljöredovisning 
 

I januari 2008 antog kommunfullmäktige 
lokala miljömål för Alvesta kommun. I oktober 
2015 antogs en ny energi- och klimatstrategi. 
Nedan följer  redovisas några exempel på vad 
som skett arbete som genomförts under 2015 
för att uppnå miljömålen och åtgärderna i 
handlingsplanen för energi- och klimat-
strategin. 
 
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 
2020 ska ha minskat till 1,4 ton/invånare och 
år. Enligt den senaste uppgiften från SCB, som 
avser år 2014, har detta mål nu redan nåtts.  
 
Nedan redovisas några åtgärder som 
genomförts för att minska koldioxidutsläppen. 
 
 I Alvesta tätort har nya separata cykelvägar 

byggts vid Stjärnrondellen och Sjöparks-
rondellen. I samverkan med Trafikverket 
har en ny cykelväg byggts från Moheda 
centrum till Sjöanäs badplats.  

 
 I flera fastigheter, bland annat 

Borgmästaren och Beväringen, har 
Allbohus ersatt gammal ventilation med ny 
ventilation med återvinning (FTX). Även i 
fastigheter som tidigare endast har haft 
självdrag har ventilation med FTX 
installerats.   

 

 Ny belysning med LED eller annan 
energisnål belysning har installerats i 
ishallen, tennishallen, Vegby och Vislanda 
sporthall samt flera andra lokaler. Även 
flera trapphus och uteplatser har fått ny 
belysning. All ny belysning är tids- eller 
närvarostyrd. Utebelysningen och viss 
inomhusbelysning är även styrd med LUX-
givare. 

 
 Större delen av Hagaskolans fönster har 

bytts ut mot nya energisnåla fönster som 

både skapar en bättre inomhusmiljö för 
skolans elever och personal samtidigt som 
de sparar energi. 

 
 I några stora fastigheter har vätskesystemen 

i värme- och kylanläggningar renats vilket 
inneburit en minskad energianvändning. 
Andra åtgärder som påverkat energianvänd-
ningen är datoriseringar och styrning av 
ventilation och värme, injusteringar och 
driftoptimering, tilläggsisolering av tak och 
konvertering från direktverkande el till 
värmepump.  

 
 Resultatet från solfångaranläggningen på 

ett hyreshus i Vislanda gav 89 MWh. Detta 
är 11 MWh mindre än de senaste två åren. 

 
 Den 23 september invigdes kommunhusets 

nya solcellsanläggning. Anläggningen är en 
helt ny typ av solcellspanel som är 
dubbelsidig, s.k. ”Byfacial effect”. Sam-
tidigt som den fungerar som solavskärm-
ning producerar den el till fastigheten och 
minskar fastighetens kylbehov. Solcellsan-
läggningen ingår i ett forskningsprojekt 
som finansieras av Energimyndigheten och 
drivs av Sveriges Energiforskningsinstitut 
samt Chalmers och Lunds universitet. 
Solcellsanläggningen beräknas ge 
67 MWh/. 

 
 Även på Vislandaskolans nya tillbyggnad 

har solceller installerats som solavskärm-
ning. Solcellerna beräknas ge 4 MWh/el.  

 
Solavskärmning på Vislandaskolan 
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 Utanför Rådmannens entré har Allbohus 
uppfört en carport med solceller för 
laddning av elfordon. 

 
 Under året påbörjades byggandet av 

kommunens första hus enligt energikraven 
för passivhus, SEBY 12 (byggherre 
Allbohus AB). Fastigheten är ansluten till 
fjärrvärmenätet och energianvändningen är 
beräknad till 50 50 kWh/m2 och år.  

 
 Allbohus AB har under året påbörjat 

byggandet av ett hyreshus på Högåsängen 
med 24 lägenheter. Fastighetens 
energianvändning är beräknad till 65 kWh 
per kvadrater och år. 

 
 Under 2015 har kommunkoncernen köpt 

ursprungsgaranterad förnybar el. 
 
 Informationsmöten om energieffektiv-

iseringar och förnybar energi har genom-
förts vid flera tillfällen under året. Infor-
mationen har vänt sig till allmänhet, 
kommunens företag och personal.  

För att följa utvecklingen i energi- och klimat-
strategin redovisas nedan några indikatorer 
inom området. 
 
Fordonsresor * 2015 2014 2013 
Kommunen  
Antal mil 176 086 174 779 176 600 
Mil/anställd 109 113 116 
Hela koncernen 
Antal mil 244 762 213 187 234 857 
Mil/anställd 140 128 142 

* I uppgifterna ovan ingår kommunens fordon inklusive 
lätta och tunga lastblar, men exklusive fordon som 
används i undervisning och arbetsfordon såsom traktorer 
och motorredskap.  
   
Tåg och flygresor* 2015 2014 2013 
Kommunen 
Antal mil med tåg 24 681 19 376 14 562 
Antal mil med flyg 1 335 789 327 
Hela koncernen   
Antal mil med tåg 25 453 20 023 17 256 
Antal mil med flyg 1 559 - - 

*Uppgifterna ovan bygger på redovisning från de 
reseföretag kommunen har avtal med. I uppgifterna 
ingår endast personalens resor. Koldioxidutsläppen från 
tågresorna uppgår till 0,633 kg och från flyget till 2 382 
kg. 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.  

Kommunens mål är att år 2020 ska 
kommunkoncernens egna personbilstran-
sporter ha minskat med 5 procent jämfört med 
år 2013 räknat på antal km/anställd. Resultatet 
för 2015 visar att en minskning skett med 
drygt 10 procent. Ett annat mål är att år 2020 
ska alla kommunkoncernens personbilar/lätta 
lastbilar köras på förnybara drivmedel. Nedan 
redovisas att det är långt kvar till att nå målet. 
 
Kommunkoncernen har totalt 71 personbilar i 
trafik varav 45 är miljöfordon. Detta innebär 
att 63,4 procent av personbilarna är miljö-
fordon. År 2014 var andelen miljöfordon 60,9 
procent. Fördelning på bränsletyper är följ-
ande: 10 bensin, 22 diesel, 34 etanol, 1 biogas, 
2 el, 1 el/bensin (plugginhybrid) och 1 ben-
sin/el (elhybrid). 
 
I kommunkoncernen finns 69 lätta lastbilar 
varav två är miljöfordon. Antalet fordon har 
ökat med tre fordon jämfört med föregående 
år. Fordonsparken består av 3 bensinfordon, 64 
dieselfordon, 1 elfordon och 1 biogasfordon. 
 
Kommunkoncernens köp av drivmedel för 
transporter, angivet i liter  
År   Bensin     E85               Diesel   
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 
2014  31 175 31 397 286 518 
2015   37 356 25 246 294 865 

Redovisningen ovan bygger på uppgifter från bolag som 
kommunen har avtal med. Fr.o.m. 2015 ingår inköp 
gjorda i Alvesta kommun. I inköpen ingår även 
drivmedel för arbetsfordon och maskiner.  
 
Kommunens elanvändning, exklusive 
gatubelysning uppgick under 2015 till 6 864 
MWh. Gatubelysningen uppgick till 1 820 
MWh. För hela kommunkoncernen var 
elanvändningen 21 278 MWh exklusive 
gatubelysning. Detta är en minskning med 247 
MWh jämfört med föregående år.  
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Produktion av fjärrvärme vid fjärrvärmeverken 
År Ort Produktion Varav biobränsle  
2012 Alvesta  94,1 GWh   95,5 % 
2013 Alvesta  102,8 GWh   97,8 % 
2014 Alvesta   100,5 GWh 98,5 % 
2015 Alvesta    101,7 GWh 99,6 % 
2012 Moheda 31,2 GWh   98,0 % 
2013 Moheda 31,6 GWh   98,2 % 
2014 Moheda 33,3 GWh    98,9 % 
2015 Moheda 33,7 GWh   98,5 % 
2012 Vislanda 17,0 GWh   99,3 % 
2013 Vislanda 16,8 GWh 99,6 % 
2014 Vislanda 16,1 GWh 99,6 % 
2015 Vislanda 22,5 GWh 99,4 % 

 
Kommunkoncernens 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 
2014  2 231  26 200 
2015  3 089  32 201 
Ingen hänsyn är tagen till utetemperaturen.  
 
Under året har 10 nya fastigheter anslutits till 
fjärrvärmenätet.  
 
Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, 
producerade under året 2,7 GWh vattenkraft. 
Detta är en ökning med 0,1 GWh jämfört med 
året innan. 
 
Bara naturlig försurning 
En ny kalkplan har antagits för perioden 2015-
2017. Målet med kalkning är att motverka 
försurningens negativa inverkan på det 
naturliga djur- och växtlivet i väntan på att 
vattenkvaliteten återhämtar sig. Jämfört med 
den tidigare planen har fem sjöar fått minskade 
kalkmängder, åtta sjöar är oförändrade och en 
sjö har fått ökad mängd. Fyra sjöar har 
kalkningsuppehåll mot tidigare ett objekt. 
Enligt den nya planen ska 315 ton kalk spridas 
årligen mot tidigare 430 ton kalk.  

 
Moasjön som fått minskade kalkmängder 
 
Giftfri miljö 
Under året genomfördes en revision av 
kommunens kostenheter. Revisionen utfördes 
av en auktoriserad revisor som var utsedd av 
KRAV-organisationen.  Resultatet blev att 
samtliga godkändes för fortsatt KRAV-
certifiering. KRAV-certifieringen ger ett 
tydligt budskap till verksamheten och till 
brukarna om vilka värden kommunen står för 
när det gäller miljö, etik och djurskydd i 
livsmedelskedjan. 
 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att 
25 procent av livsmedelsinköpen ska bestå av 
ekologiska produkter har nu nåtts. Möjligheten 
att upphandla även rättvisemärkta produkter 
ska enligt fullmäktiges beslut beaktas. Nedan 
redovisas resultaten för de senaste fyra åren. 
Bäst resultat hade förskolorna i kommunen 
som nådde upp till 49,4 procent ekologiskt och 
3,2 procent etiskt under 2015.  
 

År 2015 2014 2013 2012 
Ekologiskt 36,9 % 38,2 % 31,3 % 24,3 % 
Etiskt 2,8 % 2,0 % 1,4 % 1,2 % 

 
Utsläppskraven från kommunens tre större 
reningsverk har klarats med god marginal. 
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Ingen övergödning  
Under året har totalt 675 fastigheter med 519 
enskilda avlopp inventerats. De flesta av dessa 
bedömdes undermåliga och kommer att behöva 
åtgärdas. Inventeringen är nu avslutad och 
sedan 2006 har 3 746 fastigheter med 2762 
enskilda avlopp inventerats och cirka 75 
procent av dessa har underkänts.  
 
Kommunen har beviljats LOVA-bidrag till 
projektet ”Norra Salen Etapp 1 – fördjupad 
undersökning och inledande åtgärdsplanering. 
Projektets etapp 1 ska leda till ett adekvat 
planerings- och beslutsunderlag för framtida 
åtgärdsutredningar och åtgärder för att för-
bättra vattenkvaliteten i sjön Salen. Fokus 
ligger på norra Salen och sjöns nuvarande 
tillstånd ska beskrivas med avseende på 
vattenkemiska och biologiska parametrar. 
Förslag på 5-10 konkreta lokala vatten-
vårdsåtgärder kommer att lämnas.  
 
För att optimera utnyttjandet av hästgödsel 
samt minimera negativ miljöpåverkan har ett 
projekt drivits med inriktning på hästgårdar. 
Jordbruksverket tog år 2013 fram tillsyns-
vägledning och förvaltningen för samhälls-
planering (bygg och miljö) har sedan dess 
fortsatt att driva projektet. Under 2015 
inspekterades 28 hästgårdar inom projektet. 
Av dessa fick nio verksamhetsutövare en eller 
flera anmärkningar som bedömdes kräva 
åtgärd. Vanligaste anmärkningen var otät 
gödsel-lagringsplats. Projektet kommer att 
fortsätta med inspektioner samt uppföljning av 
tidigare inspektioner under 2016. 
 
Kommunfullmäktige antog i april en 
kommunal VA-plan. VA-planeringen omfattar 
hela kommunen, både den allmänna anlägg-
ningen inom nuvarande verksam-hetsområde 
och de delar av kommunen som ligger utanför 
verksamhetsområdet. Syftet är att åstadkomma 
en socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar vatten- och avloppsförsörjning i 
Alvesta kommun.  
 
Under 2015 har ett tiotal fastigheter belägna 
utanför Alvesta kommuns verksamhetsområde 
för vatten och spillavlopp kopplat in sig till det 

kommunala avloppsnätet. En av dessa anslut-
ningar utgör inkopplingen av Trafikverkets 
rastplats längs väg 25 vid Moasjön, Sjöatorp. 
På rastplatsen finns förutom vattenspolande 
toaletter möjlighet för husbilar och husvagnar 
att tömma sina latriner. Fastigheter längs led-
ningsdragningen till rastplatsen har nu fått 
möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och 
avlopp.  
 
God bebyggd miljö 
I juni antog kommunfullmäktige en ny av-
fallsplan för Alvesta kommun 2015-2020. 
Inriktningsmålen är att förebygga och minska 
avfallsmängderna, minska avfallets farlighet 
samt öka material- och energiutvinningen ur 
avfallet. Senast under 2017 ska kommunen 
påbörja arbetet med att sortera ut matavfall 
från hushåll, restauranger m.fl. 

 
Avfallsplan för Alvesta kommun 2015-2020 
 
Tillsammans med Länsstyrelsen, SMHI, 
Alvesta och Älmhults kommuner anordnades 
en visning i Geodomen om hur klimat-
förändringarna påverkar kommunerna i 
Kronoberg. Geodomen är en mobil bio, ett litet 
Cosmonova som ger en interaktiv upplevelse 
om klimatet och hur det påverkas av 
människans levnadssätt.  
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Kommunen har beviljats statligt LONA-bidrag 
för att ta fram ett grönstrukturprogram för 
Alvesta tätort. Grönstrukturprogrammet ska 
utgöra ett kunskaps- och planeringsunderlag i 
den fysiska planeringen. Under året har arbetet 
med att göra västra delen av Åsnenområdet till 
ett blivande nationalparksområde fortsatt. 
Invigningen av nationalparken beräknas ske 
under 2017. 
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Nämnds- och bolagsberättelser 
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande: Per Ribacke (S) 
Förvaltningschef/kommunchef: Kristiina Kosunen Eriksson 
 
Ansvar och uppgifter 
Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och har uppsikt över övriga nämnders verk-
samhet och kommunägda företag. KS ska följa 
frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning.  
 
Förvaltningen ansvarar bland annat övergri-
pande personal-, löne-, ekonomi- och inköps-
frågor, kommunikation och IT, beredskaps-
samordning och krisledning, marknadsföring 
och central informationsverksamhet, interna-
tionella kontakter, övergripande strategiska 
samhällsutvecklingsfrågor, näringsliv, turism, 
kultur, fritid och landsbygdsutveckling samt 
räddningstjänst. Förvaltningen svarar för 
administration av och utredningsstöd till kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen och över-
förmyndarnämnd. Inom förvaltningen ligger 
även ansvar för driften av fritidsanläggningar 
och dylikt. 
 
mnkr 2015 2014 2013 
Intäkter 14,9 11,1 12,2 
Kostnader 100,3 106,4 99,4 
Nettokostnader 85,4 95,3 87,2 
Förändring i % -10,4 9,2 30,0 
Nettoinvesteringar 
 

6,5 57,8 25,7 

Nettokostnad (kr/inv) 4 360 4 885 4 524 
Kultur- och fritidsavdelningen ingår fr.o.m. år 2013. 
 

Driftredovisning 2015 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 10,0 14,9 + 4,9 
Kostnader 98,5 100,3 -1,8 
Netto 88,5 85,4 +3,1 

Sammanfattning av året 2015 
 Översyn och genomlysning av 

organisationen som helhet 
 Kraftsamling Alvesta - 

integration/flyktingmottagande 
 Näringsliv - möten och dialog i fokus 
 Höghastighetsbanan – transport och 

infrastruktur 
 Fritidsverksamhet 
 Kulturverksamhet 
 Igångsättande av större byggprojekt  

 
Översyn och genomlysning av organisa-
tionen som helhet  
Kommunfullmäktige gav i beslut om Mål och 
budget 2015 med plan 2016-201716 kommun-
styrelsen i uppdrag att under 2015 genomföra 
en översyn och genomlysning av organisa-
tionen i syfte att få fram och undersöka möjlig-
heterna till vardagsrationaliseringar, förän-
drade arbetsmetoder, exemplifiera synergi-
effekter av samordning och kartlägga möjlig 
effektivisering i verksamheterna. Utrednings-
arbete påbörjades under våren 2015. Arbetet 
har inriktats på att ta fram underlag som kan 
ligga till grund för den fortsatta beredningen 
av ärendet. Det handlar konkret om underlag 
som kan ligga till grund för de politiska 
diskussionerna och därefter beslut. Kommun-
fullmäktige har gett kommunstyrelsen i 
uppdrag att fortsätta utredningsuppdraget som 
därmed fortsätter under 2016. 
 
Kraftsamling Alvesta – integration/ 
flyktingmottagande 
I maj 2015 tillsattes en deltidstjänst i 
Kraftsamling Alvesta. Om- och invärlds-
analyser har genomförts och kontaktnät byggts 
lokalt, regionalt och nationellt. Yttranden och 
remisser med anledning av regeringsförslag på 
                                                 
 
16 Mål och budget 2015 med plan 2016-2017, 
fastställt av fullmäktige 2014-12-16, § 121. 



    Kommunstyrelsen 
 

Årsredovisning 2015                                                 44 
 

integrationsområdet har lämnats. Av tre in-
lämnade projektansökningar har två beviljats.  
 
Sedan oktober 2015 har en förvaltnings-
övergripande samordning skett med veckovisa 
möten och avstämningar gällande flykting-
situationen.  Tidsperspektiven   har   varit 
akut-akut (eventuella evakueringsboenden, 
krisledningens struktur och lokaler), akut och 
tre månader. Ofta har regionala och nationella 
myndigheters begäran och/eller uppdrag 
tillkommit eller gått in i det lokala arbetet. 
Säkerhets- och beredskapsfrågor har involverat 
bland annat beredskapssamordnare, räddnings-
tjänst och personal från förvaltningen för 
samhällsplanering. Utgångspunkten har varit 
att få fram lokaler för HVB-hem17 för ensam-
kommande barn och unga, kortfristiga boende-
lösningar för anhörigkommande (ca 60 perso-
ner under 2015) och stora familjer. Personal-
avdelningen har bland annat avsatt resurser till 
rekryteringsarbete som stöd till individ- och 
familjeförvaltningen och utbildningsförvalt-
ningen. Arbetet fortsätter under 2016. 
 
Näringsliv – möten och dialog i fokus 
Näringslivsarbetet har under året inriktats på 
att skapa möten och dialog med företagen. 
Arbetet har bland annat innefattat 
frukostträffar och företagsbesök tillsammans 
med kommunledningen. Arbete med att få 
fram och tillhandahålla lokaler och mark för 
expansion och etablering fortgår, bland annat i 
samarbete med Växjö kommun. Även 
projektering/ planering för utbyggnad av 
vatten- och avlopp avseende verksamhets-
område Orrakullen har inletts. En prioriterad 
fråga är kompetensförsörjning och här har 
samverkan skett, bland annat med Småland 
Business Region, kring kompetensförsörjning i 
regionen. Alvesta kommun har också med-
verkat i ett projekt kring vindkraft och dess 
möjligheter för lokala företag vid etablering i 
kommunen.  
 

                                                 
 
17 Ett hem för vård eller boende. 

Höghastighetsbanan – transport och 
infrastruktur 
Utvecklingen inom transport och infrastruktur-
området är frågor som har stor betydelse för 
näringslivet och företagens utvecklingsmöjlig-
heter. Inför regeringens nästa infrastruktur-
proposition för planeringsperioden 2018-2029 
pågår arbete med att ta fram förslag på en ny 
stambana. Oaktat bansträckning så bedöms 
Alvesta kommun påverkas. En ny stambana 
förutsätts främja tillväxt och produktivitet och 
det sker genom att skapa tillgänglighet, större 
regionala arbetsmarknader och nya boende-
möjligheter. För mindre kommuner som 
Alvesta är det en överlevnadsfråga att kunna 
verka och bo i kommunen, inte minst på lands-
bygden. Med ett stort tillverkande och expor-
terande näringsliv i kommunen är det viktigt 
att arbeta för en sträckning så nära det lokala 
näringslivet som möjligt. Alvesta kommun har 
mot denna bakgrund deltagit i arbetet kring 
Höghastighetsbanan som drivits av främst 
Växjö kommun i samverkan med Älmhults 
kommun. 
 
Fritidsverksamhet 
Under året har flera satsningar genomförts på 
Virda bad- och sportcenter som syftat till att 
förbättra arbetsmiljö, stärka säkerheten och 
kvaliteten på anläggningen. Tennishallen har 
under året fått nytt underlag och belys-
ningssystem, uppfräschade omklädnings- och 
mötesrum samt nytt webbaserat boknings-
system. Inköp av ny armatur och LED-
belysning för montering i elljusspåren 
förväntas medföra lägre energikostnader. 
Arbete med att se över energikostnaderna på 
samtliga anläggningar för att vidta åtgärder 
under 2016 har inletts. Åtgärderna ska leda till 
att minska energi- och driftkostnader samt ge 
lägre negativa miljöeffekter. 
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Kulturverksamhet 
Under året har bland annat Musikrikets 
konsertserie gett fyra musikkonserter i Alvesta 
kommun. Under september månad genom-
fördes Alvesta Folkfest i Hagaparken med 
cirka 1 500 besökare. Drygt 20 föreningar 
medverkade. Sagobygden har genomfört fem 
berättarprogram utifrån Smålands kulturarv. 
Arbetet med att utöka samarbete och 
samverkan med föreningslivet och kulturak-
törer har påbörjats under året, bland annat 
genom ökade informationsinsatser och kultur-
kvällar. 
 
Igångsättande av större byggprojekt  
Under året har flera byggprojekt påbörjats; 
Vislandabadet, Moheda sporthall och nytt 
Äldrecenter i Alvesta tätort. Byggprojektet 
nytt Äldrecenter genomförs i egen regi. 
Byggprojekten genomförs från år 2015 med 
övergripande samordning av den centralt 
inrättade funktionen byggsamordnare.  
 
Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Sammantaget för kommunstyrelsen18 har 
verksamhetsförändringar och andra förhål-
landen resulterat i en nettokostnadsminskning 
på tio miljoner kronor, jämfört med före-
gående år (95,3 mnkr år 2014 respektive 85,4 
mnkr år 2015). Avvikelsen mellan åren går 
framförallt att hänföra till bildandet av Region 
Kronoberg och den skatteväxling som gjordes 
201519 samt att kapitalkostnader till följd av 
investeringsprojektet Simhall tillkommit från 
år 2015. 
 
Större budgetavvikelser 
Årets utfall för verksamhet som redovisas 
under kommunstyrelsen är 85,4 miljoner 
kronor vilket är 3,1 miljoner kronor bättre än 
budget. Budgetavvikelser finns i både positiv 

                                                 
 
18 Med kommunstyrelsen avses här kommun-
styrelsen som ansvarig nämnd för kommunlednings-
kontoret. 
19 Skatteväxlingen innebar för Alvesta kommun en 
sänkning med 0,39 kr i skattesats som motsvarade 
knappt 14 miljoner kronor. 

och negativ riktning inom de olika verksam-
hetsområdena. De större positiva avvikelserna 
finns inom ekonomi (+1,8 mnkr), personal 
(+1,6 mnkr) och kansli (+0,4 mnkr) medan 
kultur och fritid redovisar negativ budgetav-
vikelse (-0,7 mnkr).   
 
Den positiva budgetavvikelsen inom område 
ekonomi går framförallt att hänföra till 
bildandet av Region Kronoberg och den 
skatteväxling som gjordes 2015 och mot-
svarande minskade budget för medlems-
bidraget till Länstrafiken som blev väsentligt 
lägre än beräknat. För område personal 
redovisas en positiv budgetavvikelse som i 
huvudsak förklaras av att projekt tillhörande 
personalutskottets budget inte har påbörjats. 
Även beräknade kostnader i  samband med 
upphandling av nytt personaladministrativt, 
PA, system blev lägre då Alvesta kommun inte 
behövde byta PA-system. För område kultur 
och fritid redovisas negativ avvikelse främst 
med anledning av högre personalkostnader än 
budgeterat samt nedskrivningar av anlägg-
ningstillgångar som gjorts på grund av byte av 
redovisningsprincip20.  
 
Investeringar 
År 2015 gjordes investeringar för 6,5 miljoner 
kronor inom verksamhet som redovisas under 
kommunstyrelsen.  Motsvarande siffra för år 
2014 var 57,8 miljoner kronor respektive 25,7 
miljoner kronor år 2013. Den högre investe-
ringsvolymen tidigare år beror på simhalls-
projektet. Större investeringar finns främst 
inom verksamhetsområdet kultur och fritid, 
varav största delen avser reinvesteringar i 
fritidsanläggningar.  
 
 

                                                 
 
20 Under 2014 påbörjades arbetet med övergång till 
komponentavskrivning av anläggningstillgångar, i 
enlighet med gällande redovisningsprinciper. Detta 
arbete har i princip färdigställts under 2015 vad 
gäller anläggningstillgångar inom kultur och fritid.  



    Överförmyndarnämnden 
 

Årsredovisning 2015                                                 46 
 

 
Överförmyndarnämnden 
Ordförande: Rose-Marie Larsson (S) 
Förvaltningschef/kommunchef: Kristiina Kosunen Eriksson 
 
Ansvar och uppgifter 
Överförmyndarnämnden har till uppgift att 
ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter 
vad avser överförmyndarfrågor och vad som i 
lag sägs om överförmyndarnämnd och överför-
myndare. 
 
mnkr 2015 2014 2013 
Intäkter 1,4 1,1 0,4 
Kostnader 3,1 2,2 1,8 
Nettokostnader 1,7 1,1 1,4 
Förändring i % 55,7 -24,8 21,0 
Nettoinvesteringar 
 

0 0 0 

Nettokostnad (kr/inv) 84 54 73 
Överförmyndarnämnden bildades 1 januari 2015. 
Överförmyndarverksamhet redovisades till och med år 2014  
under kommunstyrelsen.  
 

Driftredovisning 2015 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 0,6 1,4 +0,8 
Kostnader 2,1 3,1 -1,0 
Netto 1,5 1,7 -0,2 

 
Sammanfattning av året 2015 

 Ny organisation  
 Ökat antal ärenden samt 

effektiviseringsåtgärder 
 

Ny organisation 
Överförmyndarnämnden bildades 1 januari 
2015. Nämnden har tre ordinarie ledamöter 
och tre ersättare. Överförmyndarverksamhet 
redovisades till och med år 2014 under 
kommunstyrelsen.  
 
Ökat antal ärenden samt effektivi-
seringsåtgärder 
Antal ärenden har ökat kraftigt under 2015. 
Det har medfört stort behov av nya gode 
män/förvaltare. Rekrytering, intervjuer och 
kontroller i kronofogderegistret, rikspolis-
styrelsens belastningsregister och social-
register har skett. Hanteringen av ärendena har 
setts över för att effektivisera och hitta 
synergier med kommunerna i länet.  
 

Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Till följd av ökat behov av god man/förvaltare 
är kostnadsnivån högre än föregående år (3,1 
mnkr år 2015 jämfört med 2,2 mnkr år 2014). 
Den största kostnadsposten inom nämndens 
verksamhetsområde är arvoden till gode män 
och förvaltare. Antal uppdrag har ökat jämfört 
med föregående år. Antal aktiva akter per 31 
december 2014 var 250 st och motsvarande 
period 2015 343 st. Det ökade behovet av god 
man/förvaltare återspeglas därför även på 
intäktsnivån, som är högre än föregående år 
(1,4 mnkr år 2015 jämfört med 1,1 mnkr år 
2014). Nämndens intäkter består i huvudsak av 
återsökta arvoden till gode män för ensam-
kommande barn. 
 
Större budgetavvikelser 
Överförmyndarnämnden redovisar en större 
bruttovolym än budgeterat för verksamheten. 
Både intäkter och kostnader är högre än 
budgeterat.  Dock är nettoutfallet ungefär i 
nivå med budget, med en budgetavvikelse på 
minus 0,2 miljoner kronor. 
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Utbildningsnämnden 
Ordförande: Lars-Olof Petersson (S) 
Förvaltningschef: t.f. Gunilla Kaij Bevheden 
 
Ansvar och uppgifter 
 Förskola (1-5 år) 
 Förskoleklass, grundskola åk 1-9 samt 

skolbarnomsorg 
 Modersmålsundervisning (förskola – 

gymnasium) 
 Särskola och sammanhängande 

verksamhet 
 Gymnasieutbildning/gymnasiesärskola 
 Vuxenutbildning/lärvux/ 

uppdragsutbildning 
 Skolhälsovård 
 LSS-verksamhet 
 Musikskola 
 Fritidsgårdar 
 Bibliotek 
 
mnkr 2015* 2014 2013 
Intäkter 95,7 80,8 72,5 
Kostnader 594,2 552,0 520,0  
Nettokostnader 498,5  471,3 447,5  
Förändring i % 5,8 5,3 ** 
Nettoinvesteringar 
 

3,7 4,3 1,5 

Nettokostnad (kr/inv) 25 457 28 304 26 973 

 
Driftredovisning 2015  
mnkr Budget Bokslut* Avvik. 
Intäkter 56,7 95,7 39,0 
Kostnader 538,0 594,2 -56,2  
Netto 481,3  498,5  -17,2  
*Inklusive omförda intäkter och kostnader avseende 
Resursskola från balanskonto till drift, period 2010-2014. 
(Intäkt:10,2 mnkr Kostnad:11,4 mnkr).  
**Jämförelse bakåt ej möjligt beroende på omorganisation 
under 2013. 
 
Sammanfattning av året 2015 
 Rekryteringar 
 Lokaler 
 Fortbildningsinsatser 
 Skol- och förskolerestauranger 
 Kvalitetsutveckling 
 Granskningar av Skolinspektionen 
 Jubileum 
 Astronautbesök 
 Kultur 
 

Rekryteringar 
Rekrytering av pedagogisk personal har under 
2015 visat på svårigheter. Prognoser från 
bland annat Skolverket ger indikationer på att 
rekryteringsproblemen kommer att bestå under 
de närmaste åren.  
 
Lokaler 
Efter renovering invigdes, sommaren 2015, 
Aringsås förskola, sju öppnade avdelningar i 
en toppmodern förskola. Även Vislanda-
skolans om- och tillbyggnad blev klar under 
2015. I planeringsarbetet medverkade bland 
annat elevrådet. På Prästängsskolan påbörjades 
under året en omfattande renovering med 
bland annat fönsterbyten, tilläggsisolering, 
byte av innertak. På Mohedaskolan har till-
gängligheten vid skolans entréer förbättrats.  
 
Under 2015 genomfördes omflyttning och 
verksamhetsanpassning av huvudbiblioteket i 
Alvesta tätort. Personalutrymme, förråd och 
bokhanteringsutrymme har fräschats upp. 
Under tidig höst stängde biblioteket under en 
månad för att göra en total omdisponering av 
den yttre verksamheten inklusive ommålning 
och uppfräschning av lokalerna. En anpassning 
av det integrerade skolbiblioteket genomfördes 
också.  
 
Fortbildningsinsatser 
Fortbildningsinsatser görs kontinuerligt och 
varierande på de olika enheterna. Inom för-
skolan genomför förskoleområde Vislanda en 
didaktisk utbildning i samarbete med 
Kristianstad högskola som heter Att undervisa 
i förskolan. Samma tema har förskoleområde 
Söder haft med egen studiecirkel kring Att 
undervisa i förskolan (Doverborg m. fl.). 
Förskolor har också personal som fortbildar 
sig inom förskolelyftet, naturvetenskap och 
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teknik. HLR21-utbildningar har genomförts på 
några enheter.  
  
På Alvesta särskola har all personal arbetat 
med att utveckla sin teckenkommunikation 
genom ett webbaserat material. Prästängs-
skolan har med sin pedagogiska personal 
genomfört en fortbildning med utgångspunkt i 
aktuell litteratur och forskning för att vidare-
utveckla kollegialt lärande och samarbete.  
 
All pedagogisk personal inom grundskola och 
gymnasium i Alvesta som undervisar i 
matematik deltog under året i Skolverkets 
fortbildningsinsats Matematiklyftet.  
 
Centrala barn- och elevhälsan har under året 
genomfört insatser för att bland annat höja 
kompetensen inom området språk i förskolan. 
Personal inom teckenområdet samt skriv- och 
läsutveckling har vidareutbildats. Centrala 
barn- och elevhälsan har också genomfört ett 
antal informationstillfällen för föräldrar kring 
näthat och näthot.  
 
Personal från Allbo lärcenter har medverkat på 
olika konferenser under året med inriktning 
mot IM-program för att ta del av den senaste 
forskningen.  
  
Skol- och förskolerestauranger 
Lekbackens förskola har under året vunnit 
årets förskolekök 2015. De har också fått bra 
placeringar i årets gastronomiska rektor, årets 
skolkock samt årets hållbara offentliga 
gastronomi.  
 
Kvalitetsutveckling 
Under året som gått har det funnits ett 
gemensamt fokus på kvalitetsutveckling. 
Förvaltningen har arbetat igenom ett nytt 
arbetssätt för systematiskt kvalitetsarbete i alla 
verksamheter.  
 
Förskolorna har under året gått med i SKLs 
pilotprojekt Mäta kvalitet i förskolan. 
Samtidigt har utvecklingsarbete genomförts på 
enhetsnivå. Exempelvis olika typer av råd med 

                                                 
 
21 Hjärt-lungräddning (HLR). 

olika inriktning på dessa bland annat 
pedagogiska-, resurs-, it-, friskvårds-, mat- och 
föräldraråd. Enheterna har också genomfört 
studiecirklar med fokus på läroplan samt olika 
former av pedagogiska reflektioner.  
 
Utbildningsförvaltningen har även under 2015 
deltagit i SKLs satsning PISA 2015 med 
målsättning att öka elevernas resultat i mate-
matik. 
 
Inom ramen för det systematiska kvalitets-
arbetet har bedrivits olika insatser ute på 
skolorna. Prästängskolan har som exempel 
under året arbetat med att utveckla samarbetet 
mellan skola och hem och att få en gemensam 
värdegrund. Vislandaskolan har vidareutveck-
lat samarbetet med näringsliv och arbetsliv 
samt arbetat mycket med ordning och reda.  
 
Under året har en organisatorisk förändring ägt 
rum inom bibliotekschefens område så att 
verksamheten för Skapande skola och Kultur i 
skolorna inkluderats i bibliotekets verksam-
hetsområde.  
 
Inom fritidsgårdens verksamhetsområde har 
det under året anställts två fältassistenter för 
att förbättra kvalitén. Fokus under året har 
varit att utveckla bra och regelbundna 
fritidsaktiviteter.  
 
Allbo lärcenter har under året arbetat med 
kvalitetsutveckling, och inriktning mot 
metoden flippat klassrum och läromedel har 
köpts in för detta ändamål. 
 
Granskningar av Skolinspektionen 
Förvaltningen har under året granskats av 
Skolinspektionen inom ramen för regelbunden 
tillsyn. Skatelövsskolan, Grönkullaskolan och 
Alvesta särskola fick i samband med detta 
också en prioriterad tillsyn. Både förvaltning 
och skolor fick kritik som måste åtgärdas och 
svar lämnades under våren eller hösten från 
berörda enheter. Utifrån den kritik som 
framkom och svar som lämnats pågår 
utvecklingsarbete på förvaltning och enheter.  
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Jubileum 
Utbildningsförvaltningen har under året firat 
två jubilarer, Blommagårds förskola som 
fyllde 30 år och Skatelövsskolan som fyllde 50 
år. På Blommagårds förskola firades det med 
ballongsläpp, tårta, presenter och sång och 
avslutades med en fest för personalen på 
kvällen. På Skatelövsskolan startades året med 
tårtkalas och med att personalen var uppklädda 
med kläder från tiden då skolan invigdes, det 
vill säga 60-talet.  
 
Astronautbesök 
Grönkullaskolan och Hjortsbergaskolan hade 
under hösten besök av astronauter genom 
projektet Nya Höjder. Den internationella 
organisationen Association of Space Explorer 
hade 2015 sin årliga konferens i Sverige med 
ett delstopp i Växjö och i samband med detta 
fick Grönkullaskolan besök av Christer 
Fuglesang och Hjortsbergaskolan hade äran att 
få besök av astronauten Franz Vieböck från 
Österrike. Eleverna fick ta del av astro-
nauternas berättelser om förberedelser och 
rymdfärd.  
 
Kultur 
Bibliotekens verksamhet har under året varit 
omfattande: författarbesök, workshops, pyssel, 
sagostunder, minibio, barnteater, språkcafé, 
handarbetscafé samt korsordscafé.  Samarbete 
har under året inletts med BVC (barnavårds-
centralen) som resulterat i språkväskor för 
utlåning till föräldrar som behöver stöd och 
hjälp för att arbeta med sina barns språk-
utveckling.  
 
Musikskolan har haft samarbete med kultur- 
och fritidsförvaltningen under året där bland 
annat konserter inom Musikriket har arran-
gerats. Musikskolan var också involverad i 
Alvesta folkfest som gick av stapeln i sep-
tember. Musikskolan har också arrangerat flera 
stora föreställningar under året som vårshow, 
julshow samt en gala för världens barn. Under 
2015 hade musikskolan 300 aktiva elever i sin 
verksamhet.  

Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Utbildningsnämndens nettokostnader har ökat 
med 5,8 procent (27,1 mnkr) 2015 jämfört med 
2014. De kostnader som ökat är personalkost-
nader, lokalkostnader (inklusive kapitalkost-
nader) och kostnader för köp av utbildning.  
 
Personalkostnaderna har ökat med 5 procent 
(16 mnkr). De verksamheter som ökat mest 
sett till andel procent är grundskolans och 
särskolans kostnader. Den ökade kostnaden 
beror på fler anställda som en följd av ökat 
elevtal och för grundskolans del även fler 
undervisningsgrupper. 
 
För köp av utbildning är den procentuella 
kostnadsökningen 9 procent (8,8 mnkr). De 
största procentuella avvikelserna finns inom 
förskolan, särskolan och LSS-placeringar. 
Avseende förskolan beror ökningen (1,9 mnkr) 
på ökade volymtimmar första halvåret 2015 
och övergången till ersättning per barn 1 juli 
2015. Ökningen avser fristående förskolor 
belägna i Alvesta kommun. I särskolan har 
antalet elever ökat från 5 till 8 mellan 2014 
och 2015 (1,3 mnkr). Här finns också 
tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd 
vilket påverkar kostnadsbilden. Under slutet av 
2014 tillkom en ny LSS-placering som 
påverkat kostnaderna för 2015 (1,6 mnkr). 
 
Även grundskolan och gymnasieskolan visar 
på ökade kostnader (2,1 mnkr respektive 1,9 
mnkr). För grundskolans del finns det en del 
engångskostnader 2015, vilket påverkar 
ökningen. Exklusive dessa kostnader blir den 
procentuella ökningen 5 procent, vilket mot-
svarar förändrade priser mellan åren. För 
gymnasieskolans del är ökningen 3 procent, 
vilket kan hänföras till löne- och prisökningar. 
Även i grundskolan och gymnasieskolan finns 
tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd. 
 



    Utbildningsnämnden 
 

Årsredovisning 2015                                                 50 
 

Mellan åren har det också hänt en del 
avseende lokaler och kapitalkostnader. 
Kostnaderna har ökat med 12 procent. Ök-
ningen kan hänföras till Aringsås förskola, 
Grönkullaskolan, Stenlyckesalen och pavil-
jonger på Mohedaskolan samt vuxenut-
bildningen på Hjärtenholmsvägen. Totalt är 
kostnadsökningen 6,9 miljoner kronor.  
 
För delar av de kostnadsökningar som nämnts 
togs beslut om utökad ram inför budget 2015.  
 
Större budgetavvikelser 
Totalt sett är budgetavvikelsen för år 2015 
minus 17,2 miljoner kronor. De största 
negativa avvikelserna grundar sig i det 
budgetbeslut som togs i mars 201522 då 
budgetarna för köp av utbildning, lokaler och 
regleringsposten för förändrade elev-/barntal 
minskades. Detta återspeglas vid årets slut då 
den största negativa budgetavvikelsen på 
minus 16 miljoner kronor finns inom verksam-
hetsområde gymnasieskola och består till 
största delen av köp av utbildning.  
 
Även grundskoleverksamheten visar en 
negativ budgetavvikelse vid årets slut på 9,4 

                                                 
 
22 UN § 27, 2015-03-18 

miljoner kronor. Även här består avvikelsen 
till stor del av köp av utbildning, men också av 
undervisning där bland annat regleringsposten 
för förändrade elevtal finns bokförd. Även 
kostnader för så kallade en-till-en-datorer23 
och intäkter för förberedelseklass är en del av 
grundskolans avvikelse. Däremot visar 
förskoleverksamheten en positiv avvikelse på 
4,4 miljoner kronor. Även vuxenutbildning 
och skolbarnsomsorg visar positiva avvikelser. 
För vuxenutbildningen har högre intäkter 
kommit in, än vad som budgeterats och kunnat 
förutses. För skolbarnsomsorgen har bland 
annat personalkostnader hållits nere. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
Under året har en stor ekonomisk medvetenhet 
präglat organisationen. Ett antal punkter på 
totalt 5,5 miljoner kronor beslutades24 av 
nämnden i juni för att få ner den befarade 
något större budgetavvikelsen. Några andra 
beslut gällande åtgärder för en ekonomi i 
balans har inte tagits av utbildningsnämnden 
under 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
23 En dator till en elev i årskurs 7 till 9. 
24 UN § 66, 2015-06-10 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Ordförande: Sebastian Ohlsson (S)  
Förvaltningschef: Gunilla Kaij Bevheden 
 
Ansvar och uppgifter 
 Insatser och myndighetsutövning enligt 

Socialtjänstlagen, (SoL) samt lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Stöd och behandling för barn, 
ungdomar och familjer genom öppenvård.   

 Familjerättsliga frågor enligt SoL och 
föräldrabalken som vårdnad, boende och 
umgänge, föräldraskap, adoptioner samt 
familjerådgivning. 

 Att påföljden ungdomstjänst kan 
verkställas och att sörja för medling vid 
brott enligt SoL. 

 Stöd och hjälp åt personer som utsatts för 
brott och deras anhöriga.  

 Insatser och myndighetsutövning avseende 
ensamkommande barn enligt SoL. 
Mottagande, boende och integration av 
ensamkommande barn enligt lag om 
mottagande av asylsökande med mera. 

 Insatser och myndighetsutövning enligt 
SoL och lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM). Stöd och behandling av 
personer med missbruksproblem genom 
öppenvård. 

 Insatser och myndighetsutövning avseende 
ekonomiskt bistånd enligt SoL. Budget- 
och skuldrådgivning enligt skuldsanerings-
lagen. Länsgemensam konsumentrådgiv-
ning. Dödsboanmälan enligt ärvdabalken 
samt gravsättning enligt begravningslagen. 

 Arbetsmarknadsåtgärder. 
 Insatser för nyanlända och integrations-

frågor. 
 
mnkr 2015 2014 2013 
Intäkter 71,1 70,4 57,7 
Kostnader 163,1 151,9 143,3 
Nettokostnader 92,0 81,5 85,6 
Förändring i % 12,9 -4,9 * 
Nettoinvesteringar 
 

0,3 0,2 0 

Nettokostnad (kr/inv) 4 698 4 178 4 442 
* I mars 2013 trädde en ny organisation i kraft och nämnden 
för individ- och familjeomsorg bildades. 
 

Driftredovisning 2015 
 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 71,4 71,1 -0,3 
Kostnader 155,8 163,1 -7,3 
Netto 84,4 92,0 -7,6 

 
Sammanfattning av året 2015 
 Stort mottagande av ensamkommande barn 
 Ny utökad avdelning för missbruksvård 
 Kartläggning av psykisk ohälsa 
 Utökade arbetsmarknadsinsatser 
 Fler mötesplatser för asylsökande och 

nyanlända 
 Ökat antal anmälningar om barn/ungdomar 

som far illa 
 Allvarlig påfrestning för IFO – brev till 

socialstyrelsen och IVO 
 Ökat behov av försörjningsstöd 
 Bostadslöshet och trångboddhet för nyan-

lända   
 
Stort mottagande av ensamkommande 
barn  
Vid årets början fanns det 10 asylsökande 
ungdomar inskrivna på kommunens eget 
gruppboende för ensamkommande barn. Vid 
årets slut är det 56 ungdomar som väntar på 
beslut om uppehållstillstånd. De är fördelade 
på fyra olika boenden med personal dygnet 
runt. Förutom att de tre ordinarie boendena är 
förtätade har ca 10 ungdomar fått tillfälligt 
boende i Hotell Rådmannens lokaler. 90 
procent av ungdomarna har afghanskt 
ursprung, två är flickor. 
 
Ett antal ensamkommande ungdomar har 
under andra halvåret gett sig till känna i 
Alvesta innan de sökt asyl. Dessa har tagits 
omhand och fått omvårdnad av kommunen 
fram tills de flyttat vidare till sin anvisnings-
kommun. 
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Det fanns 21 inskrivna ungdomar med uppe-
hållstillstånd i början på året. Därefter har 5 
till fått uppehållstillstånd, 7 har flyttat ut till 
egen lägenhet i Alvesta eller i annan kommun, 
5 har återförenats med sina föräldrar här i 
Alvesta, och 3 har omplacerats till andra 
boendeformer. Vid årets slut var det 11 ung-
domar, varav 1 flicka, med uppehållstillstånd 
inom boende för ensamkommande.     
 
Övriga ensamkommande barn har också ökat 
under året. Alvesta kommun ansvarar nu för 
ett 20-tal barn som bor hos släktingar eller i 
andra familjehem i kommunen. Ungefär lika 
många är placerade på andra boenden eller i 
hem utanför kommunen. 
 
Ny utökad avdelning för missbruksvård 
För att kunna möta medborgarnas ökade behov 
av kvalificerade insatser i form av utredning, 
stöd, vård och behandling blev missbruks-
vården under året ett särskilt verksamhets-
område och en egen avdelning. För att kunna 
ta hand om det kraftigt ökade antalet 
ansökningar och anmälningar, särskilt med 
avseende på unga och också anmälningar 
enligt lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM), samt för att minska kostnaderna 
för externt köpt vård utökades antalet 
anställda. 
 
Kartläggning av psykisk ohälsa 
Under hösten 2015 genomfördes en inven-
tering av vuxna personer med psykisk ohälsa 
inom ansvarsområdena för omsorgsförvaltning 
och förvaltningen för individ- och familje-
omsorg. En för förvaltningarna gemensam 
analys har tagits fram mot bakgrund av 
resultatet från inventeringen. Sammanfatt-
ningsvis framgår av resultatet att personer med 
psykisk ohälsa bor till stor del ensamma, har 
inga hemmaboende barn under 18 år, är i 
arbetsför ålder, har inte kommit ut på 
arbetsmarknaden och in i socialförsäkrings-
systemet. Det innebär att försörjningsstöd eller 
sjuk- och aktivitetsersättning blir deras huvud-
sakliga försörjning. 
 

Utökade arbetsmarknadsinsatser 
En industriskola har under året skapats i 
samverkan med olika företag i regionen där ett 
antal personer tränas i att arbeta på industri. 
En cafékurs har varit starten på det som blivit 
ett socialt företag, som i sin tur tog över 
driften av Hjärtenholms café. Intern service 
har startats upp med uppgift att serva 
kommunens olika förvaltningar och bolag med 
flytt, vaktmästartjänster med mera. Under 
hösten utökades med städpatruller och 
syservice. Projekt etableringsverkstaden 
startades upp i september med fokus på de som 
har svaga svenskakunskaper. Prova på platser 
inom olika förvaltningar har ökat väsentligt. 
Inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen har 
även varit behjälpliga i driften av ett boende 
för ensamkommande barn under december 
månad. 

Fler mötesplatser för asylsökande och 
nyanlända 
Under året har mötesplatserna för asylsökande 
och nyanlända utökats. Café Rönnedal och 
Café i Torpsbruk har kompletterats med Allbo 
Lärcenter efter skoltid, biblioteket i Vislanda, i 
församlingshemmet i Alvesta och i 
Hjortsberga. Ytterligare mötesplatser planeras.  
 
Ökat antal anmälningar om barn/ 
ungdomar som far illa och våld i nära 
relationer 
Antalet anmälningar har under året ökat 
kraftigt rörande barn som far illa. Utvecklings-
kurvan avseende orosanmälningar har gått från 
364 år 2012, 371 år 2013, 502 år 2014 till 609 
för året 2015. Den stora tillströmningen av 
asylsökande ensamkommande barn under 
hösten 2015 har medfört en ökad belastning på 
förvaltningen. Situationen har inneburit att 
lagstiftningens krav på färdigställande av för-
handsbedömningar inom två veckor och 
barnavårdsutredningar inom fyra månader inte 
kunnat efterlevas. Bland orosanmälningarna 
har ärenden som rör våld i nära relationer ökat 
från 17 st år 2014 till 34 st år 2015. 
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Allvarlig påfrestning – brev till 
socialstyrelsen och IVO 
Nämnden påtalade i november till Social-
styrelsen och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) att den trots vidtagna åtgärder 
bedömde att grundläggande krav på rättssäker-
het inte kunde uppfyllas. Föreskrifter om 
handläggning och dokumentation kunde inte 
upprätthållas främst inom barn- och ungdoms-
vården och inom boende för ensamkommande. 
Nämnden efterfrågade råd och anvisningar 
från myndigheterna för hur situationen ska 
hanteras. 
 
Ökat antal personer med försörj-
ningsstöd 
Under 2014 ökade antalet nya hushåll som 
sökte försörjningsstöd markant, ökningen 
fortsatte under 2015. Från 2013 till 2015 har 
antalet nya hushåll ökat med 50 i månaden i 
genomsnitt. Under motsvarande tid har antalet 
avslutade hushåll legat konstant med 15 
hushåll i månaden. Orsaken till ökningen 
bedöms vara ökad arbetslöshet som också 
påverkar nyanländas möjligheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden. 
 
Bostadslöshet och trångboddhet för 
nyanlända 
Nyanlända familjer, ca 45 stycken bor i trång-
boddhet. Ofta bor 8-10 personer i en två-
rumslägenhet. Som trångboddhet räknas när 
fler personer än två bor i varje rum utöver kök. 
Ibland får familjer delas upp på olika 
bostadsadresser, som inneboende, ofta hos 
redan trångbodda bekanta/släktingar. Totalt 
har i genomsnitt 20 barn med uppehålls-
tillstånd under året bott med sina föräldrar på 
vandrarhem. Ständig bostadsbrist råder och 
stora lägenheter går inte att uppbringa, det blir 
oftast tillfälliga lösningar.  
 

Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
År 2014 gick nämnden med 3,0 miljoner 
kronor i överskott jämfört med budget. Över-
skottet härleds till ökade intäkter på grund av 
återsökning av placeringskostnader. För år 
2015 har kostnadsutvecklingen förändrats 
under senare delen av hösten, från prognos 
utfall minus 2,7 miljoner kronor till minus 7,6 
miljoner kronor mot budget. Orsaken till 
kostnadsökningen är bland annat det ökande 
mottagandet av nyanlända och ökade place-
ringskostnader för missbruk. Dessutom har 
kostnader för ekonomiskt bistånd ökat i slutet 
av året.   
 
Större budgetavvikelser 
De stora budgetavvikelserna finns inom barn 
och familj, ekonomiskt bistånd och missbruks-
verksamheten. För ensamkommande barn visas 
ett stort överskott, som i sin tur bekostar 
verksamhet inom barn och familj. Under-
skottet inom missbruksvården kan förklaras 
dels genom ett ökat behov av insatser och dels 
en återhållsam budgetram, vilket har ändrats 
till internbudgeten 2016. Ekonomiskt bistånd 
har i genomsnitt 50 nya hushåll per månad 
som ansöker om försörjningsstöd. Under 
hösten har många lämnat etablering och ansökt 
om försörjningsstöd. I och med detta har 
arbetsmarknadsavdelningen skapat fler trän-
ingsplatser, vilket har ökat avdelningens 
kostnader. Insatserna har till viss del motver-
kat kostnadsökningen för avdelningen ekono-
miskt bistånd. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
 Jourfamiljehem kommer att minska akuta 

placeringskostnader.  
 Ytterligare satsningar på träningsplatser/ 

anställningsstöd inom arbetsmarknads-
avdelningen för personer med försörj-
ningsstöd.  

 Fortsatt satsning på hemmaplanslösningar 
inom både barn och familj samt miss-
bruksvården.  

 Utökat samarbete med omsorgsförvalt-
ningen angående personer med samsjuk-
lighet och psykisk ohälsa. 
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Omsorgsnämnden 
Ordförande: Mats Martinsson (S) 
Förvaltningschef: Rose-Marie Eriksson 
 
Ansvar och uppgifter 
Nämndens ansvarsområden är: 
 omsorg om äldre 
 omsorg om personer med funktions-

nedsättning 
 omsorg om personer med psykisk, fysisk 

och intellektuell funktionsnedsättning 
 
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. 
Verksamheten bedrivs året runt dygnets alla 
timmar. 
 
mnkr 2015 2014 2013 
Intäkter 80,1 79,3 79,0 
Kostnader 394,4 366,7 363,5 
Nettokostnader 314,3 287,5 284,5 
Förändring i % 9,3 1,1 -0,2 
Nettoinvesteringar 
 

2,0 1,7 1,1 

Nettokostnad (kr/inv) 16 049 14 740 14 754 
 

Driftredovisning 2015 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 80,4 80,1 -0,3 
Kostnader 378,7 394,4 -15,7 
Netto 298,3 314,3 -16,0 

 
Sammanfattning av året 2015 
 Boendesituation - äldreomsorg 
 Stimulansmedel för ökad bemanning inom 

äldreomsorg 
 Boendesituation - funktionsstöd (LSS) 
 Funktionsstöd - en verksamhet under 

utveckling 
 e-hemtjänst 
 Chef i beredskap 
 
Boendesituation - äldreomsorg 
De senaste fem åren har det stått klart att det 
finns behov av fler särskilda boendelägenheter 
i Alvesta kommun. Det som främst är anled-
ningen till detta är att antalet nya beslut om 
särskilt boende är fler än det antal lediga 
lägenheter som årligen har kunnat erbjudas.  

För att möta behoven har under de senaste åren 
det särskilda boendet Asken i Grimslöv med 
elva korttidsplatser uppförts under sommaren 
2012, tolv lägenheter har uppförts på Högåsen 
i Alvesta tätort under årsskiftet 2014/2015. 
Dessutom planeras ett nytt Äldrecentrum med 
cirka 70 lägenheter inför inflyttning 2018.  
 
Under 2015 har, för att möta behovet av 
platser i särskilt boende, bland annat prövats 
att upphandla korttidsplatser i annan kommun. 
Endast ett anbud kom in. Anbudet uppfyllde 
inte ställda krav. Under året har också 
projektet ”Trygg och säker hemgång” 
påbörjats. Projektet syftar till att skapa 
förutsättningar för att brukaren ska åter-
rehabiliteras till ett så självständig liv som 
möjlig efter exempelvis sjukhusviselse eller 
korttidsboende. Insatserna innebär intensiva 
och omfattande stödinsatser samt rehabili-
tering i brukarens bostad. 
 
Utökning med 12 särskilda boendelägenheter 
– tillfällig lösning 
Vid årsskiftet 2014/2015 stod den nya enheten 
”Solsidan” på Högåsen klar för inflyttning. 
Solsidan består av tolv lägenheter. Tillskottet 
har lett till att antalet ej verkställda beslut om 
särskilt boende har kunnat reduceras.  
 
Nytt Äldrecentrum 
Under året har arbetet fortsatt med att planera 
och förbereda ett nytt Äldrecenter i Alvesta 
tätort, Västra Rönnedal/Västra Alvesta. 
Äldrecentret planeras omfatta ca 70 lägen-
heter, restaurang, mötesplatser och sociala 
aktiviteter med mera. Förslaget innebär att 
byggnaden uppförs i fyra våningar med sociala 
aktiviteter, matsal, kök, personalutrymme, 
förråd på entréplan och bostadslägenheter på 
övriga våningar.  
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Stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen  
 Regeringens tillfälliga satsning för att öka 
bemanningen inom äldreomsorgen medför att 
Alvesta kommun erhållit 2,2 miljoner kronor 
för innevarande år. För åren 2016-2018 
beräknas kommunen erhålla 4,4 miljoner 
kronor årligen. Satsningen syftar till att främja 
en ökad trygghet och kvalitet för brukaren 
inom äldreomsorgen samt förbättra arbets-
miljön för personalen och på så sätt öka 
attraktionskraften för yrkena inom äldre-
omsorgen.  
 
Medlen har använts till att inrätta ett nytt 
tvärprofessionellt team. Teamet är ett mobilt 
arbetslag där stort fokus läggs på rehabilite-
ringsinsatser för att stödja personer att stärka 
sin förmåga till trygghet och oberoende. Målet 
är att förstärka trygg och säker hemgång för 
personer som kommer hem till sin bostad efter 
vistelse på sjukhus. Teamet startade sitt arbete 
i oktober månad 2015 och har inledningsvis 
endast arbetat i centrala Alvesta. Planeringen 
är att teamet successivt ska utvidga sitt område 
till att omfatta fler delar av kommunen. Totalt 
sett så har teamet utfört insatser för cirka 20 
brukare under denna period.  
 
Boendesituation - funktionsstöd (LSS) 

 
En ny bostad med särskild service inom 
kategorin servicebostad har uppförts under året 
och beräknas stå klar för inflyttning våren 
2016. Genom de tolv nya lägenheterna ges 
möjlighet att verkställa huvuddelen av beslut 
om bostad med särskild service. Flera av 
personerna som berörs av besluten har fått 
vänta en längre tid på sitt boende och för två 
ärenden har kommunen blivit utdömd ett 
vitesbelopp på 0,7 miljoner kronor. 

Funktionsstöd - en verksamhet under 
utveckling 
2015 har utvecklingsarbetet inom ”Funktions-
stöd” fokuserat på förbättringsområdet organi-
sering, planering och schemaläggning. I 
oktober månad genomfördes en ny organi-
sering och schemaläggning för personal inom 
bostad med särskild service och daglig 
verksamhet. Som personal så arbetar man 
numera antingen inom bostad med särskild 
service eller inom daglig verksamhet.  
 
Inom daglig verksamhet har fokus varit att 
sysselsättningen i första hand ska ske allt mer i 
arbetslag med möjlighet till individuell 
anpassning i arbetslaget. Tidigare har en del 
sysselsättningar varit organiserade så att det 
varit en personal per brukare. Under 2015 har 
även den utflyttade verksamheten kunnat 
stärkas upp. Detta kommer framför allt att 
gagna nytillkomna brukare.  
 
Årets förbättringsarbete torde på sikt kunna 
stärka brukarnas nöjdhet och trivsel och 
samtidigt kunna effektivisera verksamheten.  
 
e-hemtjänst 
Inom särskilt boende testas ny teknik på det 
särskilda boendet Högåsen/ enheten Solsidan. 
Samtliga tolv lägenheter är utrustade med 
webbkamera vilket möjliggör för de brukare 
som önskar att få sin tillsyn på natten utförd 
via kameran och inte via ett fysiskt besök. På 
så vis slipper den enskilde att bli störd i sin 
nattsömn av att personal kommer in i 
lägenheten. I ordinärt boende testas kamera-
tillsyn för närvarande hos två brukare. Projek-
tet har även påbörjat en test av läkemedels-
automater. En läkemedelsautomat påminner 
brukaren om att det är dags att ta sin medicin. 
Den laddas med dosförpackade läkemedel för 
14 dagar. Läkemedelsautomaten kontrollerar 
att det är rätt läkemedel och rätt dos i rätt tid. 
Läkemedelsautomaterna kommer att prövas 
hos 20 brukare under ett halvår.   
 
Chef i beredskap 
I februari 2015 infördes ”Chef i beredskap” på 
prov. Meningen med funktionen är att 
säkerställa vem som har ansvaret för att ett 
missförhållande eller påtaglig risk för 
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missförhållande avhjälps eller undanröjs utan 
dröjsmål på icke kontorstid enligt krav från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Syftet med beredskap är även att säkerställa att 
en enhetschef finns tillgänglig på icke kontors-
tid som kväll, natt och helg för personalens 
arbetsmiljö. Prövotiden är slut och ”Chef i 
beredskap” avses permanentas från 2016. 
 
Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
2015 års bokslut visar att omsorgsnämnden har 
en negativ budgetavvikelse på 16,0 miljoner 
kronor. 2013 års budgetavvikelse var minus 
3,7 miljoner kronor och 2014 års bokslut 
visade minus 12,6 miljoner kronor. Tidigare 
års effektiviseringskrav har inte kunnat 
hanteras ännu eftersom de kräver en mer 
långsiktig insats och i vissa fall beslut om 
verksamhetsförändringar. 2015 års negativa 
budgetavvikelse beror också på personal-
krävande ärenden och högre sjukfrånvaro som 
i sin tur har lett till ökade lönekostnader.  
 
Större budgetavvikelser 
För helåret 2015 redovisar omsorgsnämnden 
en negativ budgetavvikelse på 16,0 miljoner 
kronor. Budgetavvikelser finns i både positiv 
och negativ riktning inom de olika verksam-
hetsområdena.  
 
Inom staben redovisas positiv budgetavvikelse 
på 1,6 miljoner kronor beroende på att avsatt 
budget (1,3 mnkr) till arbetskläder inte använts 
under 2015. Upphandlingsprocessen har gjort 
att arbetskläder kan införas först under 2016. 
Överskottet beror också på återhållsamhet med 
inköp och att sjukfrånvaro inte ersätts.  
 
Funktionsstöd har en negativ avvikelse från 
budget med 10,1 miljoner kronor. De budge-
terade intäkterna från Försäkringskassan blev 
6,3 miljoner kronor lägre eftersom antalet 
ärenden blev färre. Lönekostnaderna minsk-
ades också, 2,2 miljoner kronor, men inte i 
samma omfattning eftersom personalomställ-
ningar tar en viss tid. Övriga kostnader inom 
funktionsstöd var 6,0 miljoner kronor högre än 
budget men då utgörs 4,5 miljoner kronor av 
en besparing. I övrigt har transporter till daglig 

verksamhet kostat 0,5 miljoner kronor mer än 
budgeterat, likaså har externa företags sjuk-
löner kostat 0,5 miljoner kronor mer än 
budget. Eftersom boendeplatser inte kunnat 
verkställas har Inspektionen för vård- och 
omsorg (IVO) tilldelat Alvesta kommun 0,7 
miljoner kronor i vite under 2015. 
 
Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse 
på 7,4 miljoner kronor. Lönekostnaderna var 
1,3 miljoner kronor mer än budgeterat bland 
annat beroende på personalkrävande ärenden 
och högre sjukfrånvaro. Dessutom ökade 
semesterlöneskulden totalt med 2,1 miljoner 
kronor varav 1,6 miljoner kronor avsåg äldre-
omsorgen. Externa psykiatriplaceringar har 
kostat 1,6 miljoner kronor mer än budgeterat 
och kostnaderna för utskrivningsklara från 
centrallasarettet i Växjö (CLV) har ökat med 
0,9 miljoner kronor sedan 2014, totalt 1,5 
miljoner kronor för 2015. Hemsjukvården har 
haft kostnader för sjukvårdsmaterial som varit 
0,4 miljoner kronor högre än budgeterat. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
För att få budgeten i balans har omsorgs-
nämnden25 fattat beslut om åtgärder motsva-
rande 7 miljoner kronor. För återstående 
obalans är det framarbetat strategier och 
åtgärder som dels pågår sedan tidigare och 
dels ska/har startats upp relativt nyligen. 
 
Förvaltningen har under hela året arbetat med 
den negativa avvikelsen för att på sikt nå en 
budget i balans. Nämnden har beslutat26 om 
effektiviseringar, bland annat gällande översyn 
av grundbemanning, omfördelning av arbetstid 
inom nattpatrullen, hantering av vakanta 
tjänster, sjukfrånvaron och utvecklingsmedel 
samt återhållsamhet kring inköp och anställ-
ningar. Ett flertal åtgärder håller på att genom-
föras där effekten mer kommer att synas under 
2016-2017. 
 
 

                                                 
 
25 ON § 49, 2015-10-27  
26 ON § 34, 2016-06-10 och ON § 49, 2016-10-27 
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Nämnden för samhällsplanering 
Ordförande: Hagart Valtersson (C) 
Förvaltningschef: t.f. Magnus Wigren 
 
Ansvar och uppgifter 
 Gator och vägar 
 Gaturenhållning 
 Administration av enskilda vägar 
 Trafik  
 Parker och grönområden   
 Fysisk planering  
 Mark och exploatering  
 Kart-, GIS- och mätningsverksamhet  
 Miljösamordning, energi och klimatråd-

givning 
 Naturvårdsåtgärder 
 Vatten och avlopp 
 
mnkr 2015 2014 2013 
Intäkter 76,5 70,3 66,9 
Kostnader 120,5 114,5 109,4 
Nettokostnader 44,0 44,2 42,5 
Förändring i % -0,3 4,0 * 
Nettoinvesteringar 25,2 50,2 12,8 
Nettokostnad kr/inv 2 249 2 266 2 203 
* Ingen jämförelse på grund av omorganisation under 2012. 
 

Driftredovisning 2015 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 68,9 76,5 7,6 
Kostnader 113,4 120,5 -7,0 
Netto 44,5 44,0 0,4 
Beloppen i tabellerna ovan är inklusive vatten och avlopp (VA). 
 
Sammanfattning av året 2015 
 Planläggning 
 Bostäder och byggnation 
 Industrimark 
 Markreserv 
 
Planläggning 
På uppdrag av kommunstyrelsen är en 
fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 
under framtagande. Planen kommer ge fysiska 
förutsättningar för de ställningstaganden som 
görs i bland annat bostadsförsörjningspro-
grammet och ge förutsättningar för verksam-
hetsutövning. Flera detaljplanprocesser är 
startade som kommer ge en god planberedskap 
för boende och verksamhetsutövning. 
 
 

Bostäder och byggnation 
Av första etappens 20 tomter i Spåningslanda 
såldes 14 stycken under 2015. Fortsatt 
utbyggnad kommer att ske under 2016 med ca 
25 tomter. På Högåsängen har tre av fyra 
tomter sålts under 2015. I Hjortsberga färdig-
ställdes sex nya sjönära bostadstomter på 
”gamla sågverkstomten”. En digital karta över 
kommunens lediga tomter publicerades under 
året på www.alvesta.se. 
 
Industrimark 
Under året har en tomt på Björnstorps 
industriområde på ca 1 ha sålts och en tomt på 
Ilabäcksvägen på ca 0,4 ha. Arbete med 
projektering av vatten och avlopp till 
Orrakullens industriområde (30 ha industri-
mark) har pågått under året.  
 
Markreserv 
Alvesta kommuns skogsinnehav består av ca 1 
150 ha produktiv skogsmark. Genom upphand-
ling har Skogssällskapet fått uppdraget att 
sköta förvaltningen av skogen. Skogen sköts 
enligt upprättad skogsbruksplan och i samråd 
med markförvaltningen. 
 
Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Intäkterna i den skattefinansierade delen har 
varit större jämfört med föregående år. Den 
främsta anledningen till det är att exploa-
teringsintäkter avseende försäljning av tomter 
är högre. Kostnaderna har ökat för verk-
samheterna som sorteras under fysisk och 
teknisk planering främst på grund av kostnader 
för exploateringstomter samt ökade under-
hållskostnader för lekplatser. Teknisk admini-
stration och servicefunktionen har ökat sina 
intäkter och kostnader främst på grund av ökat 
arbete åt VA-kollektivet. Kostnader för gator 
och vägar har ökat jämfört med föregående år. 
Främst är det kostnader för kommunala gator 
och vägar, beläggningsunderhåll och dag-
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vattenledningar som har ökat jämfört med 
föregående år. 
 
Större budgetavvikelser 
Nämnden för samhällsplanering redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på 0,4 miljoner 
kronor.  
 
Förvaltningskontoret har gått 1,1 miljoner 
kronor bättre än budget vilket främst beror på 
lägre lönekostnader än budgeterat på grund av 
en vakant befattning. Bygg och miljö har en 
positiv avvikelse på 0,6 miljoner kronor. 
Avvikelsen beror främst på lägre lönekost-
nader än budgeterat. Verksamheterna som 
sorteras under fysisk och teknisk planering 
redovisar en avvikelse mot budget med 0,6 
miljoner kronor. Reavinster på tomtförsälj-
ningar genererar större intäkter än förväntat 
medan utrangeringskostnader på grund av 
rivning av byggnad genererat större kostnader 
än beräknat. Besiktning av lekplatser har visat 
på akuta underhållsbehov vilket föranlett 
oförutsedda kostnader. Planerna har tagit 
längre tid än beräknat varför intäkterna för 
planverksamheten har blivit lägre än 
budgeterat. Verksamheterna som sorteras 
under teknisk administration/ servicefunktion 
har en negativ avvikelse mot budget med 0,3 
miljoner kronor. Detta på grund av ökade 
kostnader för inköp av teknisk utrustning och 
konsultkostnader.  
 
Gator/vägar, belysning, avfallshantering har 
en negativ avvikelse mot budgeten med 1,9 
miljoner kronor. Kostnaderna för vinterväg-
hållningen har varit lägre än budgeterat medan 
främst kostnaderna för kommunala vägar och 
beläggningsunderhåll samt gatubelysning har 
varit högre än budgeterat. 
 

Investeringar 
Nettoutgiften för investeringar inom ramen för 
den skattefinansierade verksamheten uppgår 
till 13,8 miljoner kronor år 2015. Det är en 
minskning med 27,2 miljoner kronor jämfört 
med föregående år. Föregående år var investe-
ringsutgiften för Spåningslandavägen större. 
Av nettoinvesteringarna på 13,8 miljoner 
kronor som har utförts under 2015 utgör den 
största investeringen Spåningslandavägen där 
investeringsutgiften varit 5,5 miljoner kronor. 
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Vatten och avlopp 
 
mnkr 2015 2014 2013 
Intäkter 34,7 33,6 32,6 
Kostn. centr. adm. 1,5 1,5 1,4 
Arbetsledn. deb. 2,1 2,8 1,8 
Avloppsreningsverk 8,9 7,6 8,0 
Spillvattenledning 3,4 3,3 3,2 
Dagvattenledning 0,8 0,6 0,7 
Vattenverk1 3,8 4,3 3,6 
Vattenledningar 5,5 5,7 4,8 
Kapitalkostnader 8,0 8,0 8,1 
Övrigt 0,6 0,8 0,6 
Kostnader 34,6 34,6 32,2 
Täckningsgrad % 100,4 97,2 101,3 
1 kostnad för köp av vatten ingår med 0,8 mnkr för 2015 
 1,4 mnkr för 2014 och 0,6 mnkr för 2013.  
 
Sammanfattning av året 2015 
 VA-ledningar 
 Datoriserad driftstyrning och övervakning 

samt skalskydd 
 Dricksvatten 
 Avlopp 
 Nya områden 
 
VA-ledningar 
På Engagatan i Alvesta påbörjades ett 
saneringsarbete av äldre galvaniserade 
ledningar. Cirka 250 m ny huvudvattenledning 
har lagts ner och spillvattenledningen har 
renoverats med relining. Ytterligare sane-
ringsarbeten påbörjades på Fuxvägen i 
Alvesta. Här har ca 490 m av den gamla 
huvudvattenledningen i segjärn bytts ut till ny 
i plast. I Moheda har ca 680 m vatten- och 
avloppsledningarna genom Moheda kyrkogård 
renoverats genom relining. Dessutom har ett 
större antal vattenavstängningsventiler i 
Moheda samhälle sanerats/bytts ut. En kortare 
sträcka vattenledning byttes även på 
Skogsgatan. En större vattenläcka på en 
huvudvattenleding under stambanan i Vislanda 
lagades med hjälp av ca 50 m renove-
ring/relining. Därutöver har det bytts drygt 100 
vattenmätare.  
 
Datoriserad driftstyrning och övervak-
ning samt skalskydd 
Datorisering och anslutning till Växjös drift-
övervakningssystem Cactus har haft ett 
mellanår. Andra projekt har prioriterats hos 
samtliga delaktiga aktörer. Många anlägg-

ningar i kommunen återstår emellertid 
fortfarande att modernisera och ansluta. 
Arbetet fortsätter närmast med Moheda 
reningsverk och med att ansluta överförings-
ledningarnas pumpstationer och de större 
pumpstationerna i Alvesta. Arbetet med att 
förbättra skalskyddet på vattenanläggningarna 
har avslutats i och med att arbetet med 
Torpsbruks högreservoar slutförts.  
 
Dricksvatten 
Kvaliteten på dricksvattnet i kommunen har 
under året varit bra. Inga otjänliga prover har 
rapporterats. I Hulevik vattenverk har samtlig 
rörinredning av galvaniserat stål bytts ut till 
rostfritt stål. 
 
Avlopp 
Inga överskridande av gräns- och riktvärden 
för avloppsverken har skett under året. 
Glädjande är att nitrifikationen vid Alvesta 
avloppsverk fortsatte att var hög 83 (riktvärde 
60) procent. Kvävereningen höll igång hela 
vintern. Processen är svår att styra, men en 
nyckelfaktor tycks tillförseln av fosfor till 
biobädden vara. Det börjar märkas att 
reningsverken är ålderstigna och slitna. Vid 
Vislanda har slamcentrifugen havererat och 
håller på att ersättas med en mekanisk 
slamförtjockare. I Alvesta har ett av fyra 
sandfilter havererat och renoverats. Samma 
arbete behöver göras de närmaste åren med de 
övriga. Vidare har båda biobäddspumparna, 
rötkammarens recirkulationspump och en av 
två spolpumpar till sandfiltren havererat. 
Under året har en förstudie beträffande 
överföring av avloppet från Torne och 
Torsåsby till Vislanda reningsverk via 
Grimslöv genomförts. Studien omfattar även 
att undersöka möjligheten att förse samhällena 
med renvatten från Grimslöv. 
 
Projekteringen för att datorisera och rusta upp 
Moheda reningsverk färdigställdes under året. 
Ombyggnaden kommer att pågå en bit in i 
2017.  
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Vid Alvesta reningsverk har en förstudie av 
hur de åldersstigna spaltsilarna kan ersättas 
med nya renssilar och sandfång genomförts. 
Vidare har ett förfrågningsunderlag tagits fram 
för en mindre ombyggnad av rötgasanlägg-
ningen och anläggande av en rötgasfackla för 
överskottsgas. Det långsiktiga arbetet med att 
certifiera slammet enligt Revaq för jordbruks-
användning har haft ett mellanår. Nödvändig 
utrustning för att föra avloppsslammet från 
Moheda och Vislanda till Alvesta för rötning 
och avvattning har börjat installeras under 
slutet av året. Slutmålet är att bara erhålla en 
slutprodukt. När ombyggnaden av Moheda 
reningsverk är klart så nås detta mål. 
 
Nya områden 
I Hjortsberga på Västregårdsvägen, har den 
avslutande etappen av ledningar (spill-, dag- 
och renvatten) och en avloppspumpstation 
färdigställts för att serva fem nya tomter och 
ett befintligt hus. Vidare har det på Åreda-
vägen sanerats serviser, byggts ut ca 250 m 
dagvatten och nyanlagts ca 750 m huvud-
vattenledning.  
 
Vatten och avlopp har anlagts till Trafik-
verkets rastplats vid Mosjön. Utbyggnaden har 
utförts med ett ca 1 150 m LTA-system. Denna 
teknik har gjort det möjligt att ansluta ca tio 
fastigheter på vägen. Anslutning har gjorts till 
verksamhetsområdet i södra delen av Hjorts-
berga, där en ny pumpstation har anlagts 
inklusive ca 460 m tryckavlopp och renvatten-
ledning. Förfrågningsunderlag för VA-led-
ningar till det nya verksamhetsområdet 
Silkesnäs i Torne har färdigställts under året.  
 

Ekonomi 
VA-kollektivet redovisar ett positivt resultat 
med 0,1 miljoner kronor, som balanseras 
vidare, och redovisar per 31 december ett 
negativt eget kapital på 0,1 miljoner kronor.  
 
Nettoutgiften för investeringar inom det 
taxefinansierade verksamheten uppgick till 
11,4 miljoner kronor under 2015. Det är en 
ökning med 2,3 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. Av nettoinvesteringarna på 11,4 
miljoner kronor under 2015 utgör de största 
investeringarna VA sjöatorp rastplats (2,4 

mnkr), sanering VA Fuxvägen Alvesta (2,0 
mnkr), Moheda avloppsverk ombyggnad (1,8 
mnkr). 
 

 
 
Mygglarvsätande medarbetare, Alvesta reningsverk. 
Foto: Dan Tieva
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Resultaträkning, mnkr 
 

mnkr Not 2015 2014 
Verksamhetens intäkter 1 34,7 33,6 
Verksamhetens 
kostnader 2 -26,6 -26,6 

Avskrivningar 3 -5,4 -5,3 
Verksamhetens 
nettokostnad  2,8 1,7 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 
Finansiella kostnader 4 -2,6 -2,7 
Årets resultat  0,1 -1,0 
 
Balansräkning, mnkr 
 

mnkr Not 2015 2014 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar 5   
Mark, byggnader, tekn.anl  81,3 72,6 
Pågående investeringar  11,8 11,3 
Maskiner, inventarier, 
bilar  3,8 4,1 

Immateriella tillgångar  32,0 33,2 
Finansiella 
anläggningstillgångar  0,0 0,0 

Summa anlägg- 
ningstillgångar  128,9 121,1 

 
Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 6 4,9 2,0 
Summa omsätt- 
ningstillgångar  4,9 2,0 

Summa tillgångar  133,8 123,2 
    

 

Eget kapital, 

avsättningar och 

skulder 

   

Eget kapital 7 -0,1 -0,2 
Därav årets resultat 8 0,1 -1,0 
Avsättningar  0,0 0,0 
Långfristiga skulder 9 133,8 123,1 
Kortfristiga skulder 10 0,0 0,3 
Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder 
 133,8 123,2 

 

Noter 
 

mnkr  2015 2014 
Not 1.  
Verksamhetens intäkter    

Anslutningsavgifter  0,9 1,3 
Fast avgift VA  13,5 13,0 
Rörlig avgift VA  20,1 19,0 
Övriga VA-avgifter  0,1 0,0 
Övriga intäkter  0,1 0,3 
Summa  34,7 33,6 
    
Not 2.  
Verksamhetens kostnader*    

Lön inkl sociala avgifter  4,5 4,6 
Entreprenad och köp av 
verksamhet  4,9 3,3 

Bränsle, energi och vatten  2,9 4,0 
Inköp underhålls och 
förbrukningsmaterial  3,4 3,6 

Hyra maskiner och bilar  2,4 2,7 
Köp av tjänster  4,6 4,4 
Övriga kostnader  3,9 4,0 
Summa  26,6 26,6 
*I verksamhetens kostnader    
Ingår 40 % (40%) av kostnaderna 
för FSP teknik.    

    
Not 3.  
Avskrivningar materiella    

anläggningstillgångar  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  
 

 

 
3,0 
0,7 
1,3 
0,1 
0,4 
5,4 

 
3,0 
0,7 
1,3 
0,2 
0,1 
5,3 

 
Not 4.  
Finansiella kostnader 

   

Internränta, 2,5 % 15, 2,5 % 14  2,6 2,7 
Summa  2,6 2,7 
    
Not 5.  
Anläggningstillgångar    

Ack anskaffningsvärde    
Fastighet för affärsverksamhet  203,8 191,9 
Immateriella tillgångar  40 40 
Pågående investeringar  11,8 11,3 
Maskiner*  1,2 2,9 
Inventarier*  3,9 1,2 
Bilar 
Utrangering  0,1 

-0,1 
0,1 
0,0 

Summa  260,7 247,5 
*omklassificering har gjorts med 2,4 mnkr.  
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mnkr  2015 2014 
    
Forts. Not 5.  
Anläggningstillgångar    

    
Ack avskrivningar    
Fastighet för affärsverksamhet  120,8 117,1 
Immateriella tillgångar  6,8 5,5 
Maskiner*  0,7 0,6 
Inventarier*  0,4 0,1 
Bilar 
Utrangering  0,1 

-0,1 
0,1 
0,0 

Summa  128,6 123,5 
    
Årets avskrivningar    
Fastighet för affärsverksamhet  3,7 3,7 
Immaterilla tillgångar  1,3 1,3 
Maskiner  0,1 0,2 
Inventarier  0,4 0,1 
Bilar  0,0 0,0 
Summa  5,4 5,3 
    
Årets investeringar    
Fastighet för affärsverksamhet  2,1 1,4 
Immateriella tillgångar  0,0 0,0 
Maskiner  0,0 0,7 
Inventarier  0,0 0,3 
Bilar  0,1 0,0 
Summa  2,2 2,4 
*omklassificering 0,1 mnkr      
    

 
 
 
 

Pågående investeringar 
Ack pågående   

11,3 
 

4,4 
Årets avslutade  -10,4 0,0 
Årets pågående 
Just värde  11,0 

0,0 
6,7 
0,2 

Summa  11,8 11,3 
    
Utrangeringar  0,0 0,0 
Försäljningar  0,0 0,0 
    
Not 6.  
Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 
Övrig fordran  1,6 

3,3 
2,0 
0,0 

Summa  4,9 2,0 
    
Not 7.  
Eget kapital    

Ingående eget kapital  -0,2 0,8 
Årets resultat  0,1 -1,0 
Summa  -0,1 -1,0 
    
Not 8.  
Årets resultat    

Årets resultat  0,1 -1,0 
    
Not 9.  
Långfristiga skulder    

Anslutningsavgifter 2010-2015  4,9 2,0 
Skuld anläggningstillgångar   128,9 121,1 
Summa  133,8 123,1 
    
Not 10.  
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  0,0 0,3 
Summa  0,0 252,0 
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Nämnden för myndighetsutövning 
Ordförande: Lisbeth Holmqvist (S)  
Förvaltningschef: t.f. Magnus Wigren  
 
Ansvar och uppgifter 
Tillstånd och tillsynsverksamhet enligt 
 Miljöbalken 
 Plan- och bygglagen 
 Livsmedelslagen 
 Lag om bostadsanpassningsbidrag 
 Strandskydd (enbart tillsyn) 
 Lag om energideklarationer 
 Alkohollagen 
 Lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel 
 Lag om foder och animaliska biprodukter 
 Lagen om allmänna vattentjänster 
 Tobakslagen 
 Strålskyddslagen 
 Lag om flyttning av fordon i vissa fall 
 Lotteriförordningen 
 Fysisk planering (granskning av planer, 

myndighetsutövning) 
 Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 
 Hiss  
 
Sammanfattning av året 2015 
 Fler ledamöter i nämnden  
 Enskilda avlopp  
 Serveringstillstånd  
 Livsmedel 
 Miljöskydd  
 
Fler ledamöter i nämnden 
Inom Alvesta kommun används nämnden för 
myndighetsutövning för att hantera den 
jävssituation som kan uppstå då en myndighet 
har tillsyn över branscher i sin egen 
förvaltning. Nämnden utökades 1 januari 
2015, från tre plus tre ledamöter till att bli fem 
ordinarie och fem ersättare. Utökningen har 
inneburit en kvalitetssäkring för nämndens 
arbete, som innebär ett omfattande 
ansvarsområde inom myndighetsbeslutsfat-
tande. 
 
 
 

Enskilda avlopp  
När det gäller enskilda avlopp var 2015 ett 
historiskt år där dels inventeringen slutfördes 
med tre inventeringsrundor men framförallt 
gick i mål. År 2006 fattades i Alvesta kommun 
beslut om att påbörja inventering av enskilda 
avlopp. Ett mål sattes att år 2015 skulle 80 
procent av de enskilda avloppen vara 
inventerade. Målet är nått med råge och 
måluppfyllelsen blev 100 procent. Tilldra-
gelsen firades i kommunhuset och både 
dåvarande och nuvarande politiska ledamöter 
bjöds in. Det som gör Alvesta kommun unikt i 
Sverige avseende arbete med de enskilda 
avloppen är att arbetet inte enbart avser 
inventering utan att den följs upp med 
åtgärdsbeslut. Uppföljningen innebär att inom 
två år ska alla inventerade enskilda avlopp som 
fick ett åtgärdsbeslut vara åtgärdade. Dessa 
beslut följs upp i form av tillsyn. 
 
De senaste årens inventeringar har också visat 
utslag gällande antal utfärdade nya tillstånd för 
enskilda avloppsanläggningar. Under 2015 
utfärdades 241 stycken nya tillstånd jämfört 
med 151 st som utfärdades 2014. 
 
Serveringstillstånd  
Vid årets slut 2015 fanns det totalt 13 
verksamheter som har stadigvarande serve-
ringstillstånd till allmänheten. Tillsynsverk-
samhet har bedrivits på de objekt som har 
stadigvarande tillstånd samt på vissa av dem 
som har beviljats tillfälligt tillstånd till allmän-
heten under året. 
 
Livsmedel  
År 2015 fokuserade kontrollen på hantering av 
råvaror, spårbarhet ett steg bakåt och förvaring 
av förpackningsmaterial som kommer i direkt 
kontakt med livsmedel. Resultatet var över-
vägande positivt. Livsmedelsinspektörerna har 
under året utbildats i att upptäcka livsmedels-
brott. Kompetensen nyttjades och resultatet 
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blev att saluförbud på omärkta varor i butik 
utfärdades. 
 
Miljöskydd  
Under 2015 genomfördes ett projekt avseende 
Brånans industriområde i Vislanda. En 
studentmedarbetare tog fram en enkät och 
besökte området för att få information om 
vilka olika typer av verksamhet som bedrivs på 
området. Detta innebar att kommunens register 
har blivit uppdaterade både vad det gäller 
verksamheter, cisterner, köldmedia och 
oljeavskiljare. En miljöutbildning hölls 
därefter för de företagare som finns inom 
Brånans område. Utbildningen syftade till att 
skapa dialog mellan företagare och inspektörer 
på förvaltningen för samhällsplanering (bygg 
och miljö) och att informera förebyggande om

 vad som gäller i miljölagstiftningen innan 
inspektioner utförts. Därefter har förvaltningen 
(bygg och miljö) genomfört tillsynsbesök på 
de verksamheter som omfattas av miljöbalken. 
Tanken är att fortsätta jobba med projekt 
områdesvis för att få en heltäckande 
information om kommunens verksamheter. 
 
Ekonomi 
Nämndens budget avser endast nämndens egna 
kostnader; för ledamöter och sammanträden. 
2015 års utfall är i nivå med budget (0,1 
mnkr).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett av de enskilda avlopp som inventerats under året.  

Oväntat besök vid avloppsinventering.
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Alvesta Kommunföretag AB 
Ordförande: Mats Johnsson januari-april 2015, Per Ribacke april-december 2015 
VD: Kjell Rosenlöf 
 
Alvesta Kommunföretag AB är kommunens 
moderbolag 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 samordna verksamheten för att 
uppnå ett optimalt resursutnyttjande och vara 
en plattform för ökad samverkan inom 
kommunkoncernen. 
 
Alvesta kommun äger Kommunföretag till 100 
procent och bolaget är i sin tur helägare av 
dotterbolagen i koncernen. 
 
Alvesta kommunföretag 

 

 mnkr 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 0 0 0 
Resultat före 
bokslutsdisposi tioner 
och skatt 

-0,3 -0,3 -0,3 

Årets resultat 0,1 0,1 0,1 
Balansomslutning 116,4 116,3 116,5 

 
 
Alvesta kommunföretag, koncernen 

 
 mnkr 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 321,2 315,0 311,9 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt -1,4 13,6 12,5 
Årets resultat -1,0 11,4 12,3 
Balansomslutning 1 503,0 1 459,8 1 454,1 
Nettoinvestering 106,7 56,3 35,6 
Antal anställda 0,1 0,1 0,1 

 

 
Sammanfattning av året 2015 
 Bolaget har inte haft någon egen 

verksamhet under året. 
 Grunden för ekonomin är ägandet/köpet av 

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

 För samordning och utveckling av 
koncernen, baserat på mål och riktlinjer 
(ägardirektiv) för dotterbolagen, har ett 
flertal dialogmöten med dotterbolagens 
ledningar genomförts. Fokus har varit på 
strategiska frågor, exempelvis utveckling 
av fjärrvärme vad gäller kapacitet och 
säkerhet, nya värderingsregler av fastig-
heter, aktuella bostadsprojekt. 

 Den nya styrelsen från våren 2015 har haft 
ett flertal diskussioner och avstämningar 
inför beslut om nya mål och riktlinjer 
(ägardirektiv) för dotterbolagen. I 
november 2015 togs beslutet om de nya 
direktiven.  

 
Ekonomi 
Det finansiella resultatet för moderbolaget 
följde ägarkrav och tidigare års nivåer, ett 
utfall på plus 0,1 miljoner kronor. 
 
Framtid 
Kommunföretag kommer fortsätta att ha en 
aktiv uppföljning och dialog med dotter-
bolagen om utveckling av verksamhet och 
ekonomi, behov av förändringar, samarbeten 
etc. Alvesta kommun har goda förutsättningar 
för utveckling, men också stora utmaningar. 
Kommunföretag kommer tillsammans med 
dotterbolagen och kommunen att öka 
fokuseringen på att ytterligare samordna våra 
gemensamma resurser för att utveckla Alvesta.  
 
Nyckeltal 
Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 8,1 
procent (8,4 procent år 2014). 

mnkr 2015 2014 2013 
Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 
Bundna reserver -- -- -- 
Fritt eget kapital 48,8 48,7 48,6 

mnkr 2015 2014 2013 
Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 
Bundna reserver 0 0 0,1 
Fritt eget kapital 121,3 122,4 105,4 
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Allbohus Fastighets AB 
Ordförande: Mikael Johansson januari-april 2015, Tommy Mases april-december 2015 
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 
Kommunföretag AB som moderbolag. 
 

 mnkr 2015 2014 2013 
Aktiekapital 25,0  25,0 25,0 
Reservfond 7,2 7,2 7,2 
Fritt eget kapital 52,5 66,4 65,4 

 
mnkr 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 238,2 233,5 228,2 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 

 
 

-17,5 

 
 

4,2 

 
 

12,6 
Årets resultat -13,9 1,0 8,5 
Balansomslutning 1 096,8 1 052,8 1 050,5 
Nettoinvestering 92,4 42,4 45,9 
Antal anställda 95 94 92 
Antal årsarbetare 92 91 88 
Antal bostäder 1 830 1 835 1 868 

 
Sammanfattning av året 2015 
 Uthyrningsläget 
 Integration 
 Ny-, om- och tillbyggnad 
 Köp och försäljning av fastigheter 
 Organisation och personal 
 
Uthyrningsläget 
 

Bostäder 
Under hela 2015 har efterfrågan på bostäder 
fortsatt varit mycket stor. De fåtal vakanser 
som förekommit under året har företrädesvis 
varit av mycket kortvarig natur. Vid årsskiftet 
fanns fyra lediga lägenheter. Det råder brist på 
lägenheter i alla storlekar. Bristen är störst i 

Alvesta tätort, men förekommer i hela 
beståndet.  
 
Lokaler 
Även på lokalsidan har uthyrningen varit bra 
under 2015. Vid årsskiftet finns dock ett antal 
vakanta lokaler. Konkurrensen med såväl 
köpcentra som med näthandel synes bli allt 
tuffare för våra butiker.  
 
Integration 
Bolaget känner av ett allt starkare tryck 
avseende boende från personer som nyligen 
fått uppehållstillstånd i Sverige. I ett läge där 
det saknas vakanta lägenheter, tenderar detta 
att leda till att allt för många personer bor i 
lägenheter som egentligen är allt för små för 
deras behov. Detta är problematiskt ur flera 
aspekter, dels ökar slitage och vattenför-
brukningen i dessa lägenheter, dels försvåras 
integrationen. Ur bolagets synpunkt innebär 
dessa omständigheter ett behov av höjda hyror 
för att täcka kostnader för ökad förbrukning 
och ökat slitage. En ännu allvarligare 
konsekvens av situationen är att om allt för 
många bor i en lägenhet kan hälsorisker uppstå 
till följd av till exempel underdimensionerad 
ventilation. 
 
AllboHus fortsätter i samarbete med ABF, 
Migrationsverket och kommunen sitt arbete 
med att förbättra integrationen i våra bostads-
områden. Arbetet bedrivs exempelvis i form av 
integrationscaféer som finns på Rönnedal och i 
Torpsbruk.  
 
Ny-, om- och tillbyggnad 
 
Högåsängen 
År 2015 påbörjades byggnationen av totalt 36 
st nya lägenheter på Högåsängen i Alvesta. 
Kvarteret kommer att uppföras i tre hus-
kroppar om 12 lgh/huskropp. Alla lägenheter 
kommer att ha två separata uteplatser där 
lägenheterna i markplan har terrass på fram- 
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och baksidan medan plan 2 får uteplats i form 
av balkong och stor terrass ovan lägenheternas 
förråd. Inflyttning är våren 2016 (24 lägen-
heter) samt hösten 2016 (12 lägenheter). 
 
Taggvägen 
Under sommaren 2015 påbörjades byggna-
tionen av 12 st LSS-lägenheter på Taggvägen i 
Alvesta. Huset byggs i massivt trä och 
uppfyller kraven för passivhusstandard. 
Byggnaden uppförs i två våningsplan med 6 st 
lägenheter på varje våning med tillhörande 
personalutrymmen. Huset beräknas vara 
färdigställt under april 2016. 
 
Aringsås förskola 
Ombyggnaden av Aringsås förskola färdig-
ställdes under sommaren 2015. Då kunde åtta 
avdelningar öppna i helt nyrenoverade lokaler. 
Även utemiljön sågs över och upprustades 
med nya lekredskap och spännande utemiljöer. 
All ventilation, värme och el är utbytt liksom 
samtliga fönster. Ett helt nytt tillagningskök 
byggdes också.  
 
Solceller på kommunhuset 
En helt unik solcellsanläggning installerades 
på Alvestas kommunhus. Anläggningen 
fungerar som solavskärmning med dubbel-
sidiga solcellspaneler. Det är Sveriges första 
anläggning med dubbelsidiga paneler. Solav-
skärmningen förbättrar inomhusklimatet och 
samtidigt produceras klimatsmart el till 
kommunhuset. AllboHus har stått för hela 
investeringskostnaden som uppgick till totalt 
1,8 miljoner kronor. 
 
Vislandaskolan 
Under året har Vislandaskolan renoverats och 
byggts till med bland annat helt nya lokaler för 
kemi- och fysikundervisning. 
 
Köp och försäljning av fastigheter  
Under året har bolaget förvärvat två tomter på 
öster i Alvesta, Muren 1 samt Staketet 1. 
Under året har totalt två fastigheter avyttrats, 
Såningsmannen 9 och 11 med fyra lägenheter 
på öster i Alvesta samt Spåningslanda 4:4, 
bebyggd med en äldre mangårdsbyggnad.  
 
 

Organisation och personal  
Under 2015 har bolaget genomfört ett intensivt 
arbete med fokus på medarbetarskap och 
grupputveckling. I återkommande mätningar 
kan vi följa de olika gruppernas utveckling 
vilka i flera fall visar på stora positiva 
framsteg.  
 
Under senhösten valde Alvesta kommun att 
säga upp det parkskötselavtal som tecknades i 
samband med den verksamhetsövergång som 
skedde 2012 då AllboHus Fastighets AB tog 
över personal och uppdrag från kommunen.   
 
Under hösten 2015 beslutades att en central 
HR-funktion ska inrättas under första delen av 
2016.  
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har ökat till 5,01 (4,92) procent 
av den ordinarie arbetstiden, vilket är 13,02 
(12,79) dagar per årsanställd. Andelen av den 
totala sjukfrånvaron som avser 60 dagar eller 
mer är 40,13 (20,14) procent. Ökningen av 
sjukfrånvaron beror till stor del på flera 
långtidssjukskrivningar. 
 
Ekonomi   
 
Omsättning och resultat 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår till minus 17,5 (4,2) miljoner kronor. 
Årets resultat efter skatt uppgår till minus 13,9 
(1,0) miljoner kronor. 
 
Nettoomsättningen uppgår till 238,2 (233,5) 
miljoner kronor varav hyresintäkter 214,7 
(211,9) miljoner kronor och övriga intäkter 
23,5 (21,6) miljoner kronor. Förändringen av 
hyresintäkterna beror främst på nytillkomna 
lokalhyresintäkter men innefattar även ökad 
kostnad för outhyrda kommersiella lokaler. 
 
Till följd av ett klimatmässigt milt år har 
resultatet påverkats positivt av lägre kostnader 
för elförbrukning, uppvärmning och snöröj-
ning. Fortsatt låga räntenivåer samt engångs-
intäkt vid försäljning av fastigheter har också 
påverkat resultatet positivt. Ökade kostnader 
för vattenförbrukning, vattenskador och sane-
ring påverkar dock resultatet negativt. 
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 Finansiella kostnader uppgår till 25,5 (29,6) 
miljoner kronor, varav borgensavgift 4,3 (4,3) 
miljoner kronor. Kommunal borgen finns för 
hela låneskulden som är 927 (867) miljoner 
kronor. Genomsnittlig ränta, inklusive borg-
ensavgift på 0,5 procent, uppgår till 2,9 (3,4) 
procent. 
 
Årets resultat har belastats med nedskrivning 
av två fastigheter med 34,4 (4,8) miljoner 
kronor till följd av att beräknat verkligt värde 
understiger bokfört värde.  
 
Framtid   
AllboHus Fastighets AB upplever en fortsatt 
mycket hög efterfrågan på bostäder och ur det 
perspektivet är tillskottet av totalt 48 nya 
lägenheter på Taggvägen och Högåsängen i 
Alvesta med inflyttning 2016 mycket positivt.  
 
Bolaget har sedan slutet av 2015 ett nytt 
ägardirektiv där kravet på att nyproducera 
lägenheter är tydligt. Den absolut största 
utmaningen är att producera bostäder till en 
kostnad som medger hyresnivåer som 
uppfattas som rimliga. Med den lagstiftning 
som råder sedan 2011 för allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag och nya redovis-
ningsregler från 2014 (K3) så har förut-
sättningarna för detta drastiskt minskat. 
Dagens regelverk kräver att en investering i 
princip bär sina egna kostnader från år ett. I de 
fall vi bygger nytt måste således produk-
tionskostnader och hyresnivå korrespondera så

att vi lyckas hyra ut samtliga lägenheter utan 
att drabbas av vakanser. Skulle vi inte lyckas 
hyra ut samtliga lägenheter, eller tvingas hyra 
ut till hyror som inte bär produktionskostnaden 
så drabbas bolaget av krav på nedskrivning av 
den aktuella fastigheten. Detsamma gäller när 
vi renoverar i det äldre beståndet. Om vi då 
inte lyckas förhandla upp hyrorna till en nivå 
som bär renoveringskostnaden så kommer 
nedskrivningskravet bli tydligt även i dessa 
projekt. Samtidigt finns en uppenbar risk att 
drabbas av vakanser om hyran höjs för mycket. 
Med den soliditet bolaget redovisar finns inget 
utrymme att fatta beslut om investeringar som 
riskerar att leda till nedskrivningar. 
 
Nyckeltal 
 

 2015 2014 2013 
Soliditet % 8,2 9,9 9,7 
Avkastning på totalt 
kapital % 

 
0,7 

 
3,2 

 
4,4 

Låneränta inkl 
borgensavgift % 

 
2,9 

 
3,4 

 
3,8 

Vakansgrad bostäder 
% 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 
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Alvesta Energi AB 
Ordförande: Anders Malmqvist januari-april 2015, Sven-Åke Berggren april-december 2015  
VD: Mats Karlsson 
 
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).  
 
Alvesta Energikoncern 

  mnkr 2015 2014 2013 
Aktiekapital 3,0 3,0 3,0 
Bundna reserver 2,3 3,7 3,9 
Fritt eget kapital 64,9 56,4 49,3 

 
  mnkr 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 110,7 106,1 106,9 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 15,4 9,2 7,3 
Årets resultat 10,8 7,0 7,1 
Balansomslutning 330,1 337,8 331,7 
Nettoinvestering 10,8 12,6 4,9 
Antal anställda 19 19 20 

 
Alvesta Energikoncern ägs till 100 procent av 
det kommunala bolaget Alvesta Kommun-
företag AB. 
 
Alvesta Energi AB 

  mnkr 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 69,6 65,4 66,1 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 10,6 4,7 3,9 
Årets resultat 7,1 4,4 4,2 
Balansomslutning 229,3 232,0 234,6 
Nettoinvestering 2,4 5,4 1,3 
Antal anställda 0 0  0 

 

Alvesta Elnät AB 
mnkr 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 43,3 42,8 40,7 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 4,2 3,7 4,9 
Årets resultat 3,3 2,1 3,8 
Balansomslutning 94,2 94,5 97,5 
Nettoinvestering 8,4 7,1 3,5 
Antal anställda 19 19  20 

 
Bredband i Värend AB 
mnkr 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 0 0 2,9 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 0,5 0,8 0,6 
Årets resultat 1,8 0,5 3,7 
Balansomslutning 39,2 39,4 39,0 
Antal anställda 0 0 0 

 
Sammanfattning av året 2015 
 Låg miljöpåverkan 
 Större projekt 
 Nätreglering år 2016-2019 
 
Låg miljöpåverkan 
Produktionen av fjärrvärme vid produktionsan-
läggningarna i Alvesta, Moheda och Vislanda 
har varit effektiva under året. 99,5 procent av 
värmen har producerats med biobränslen och 
den totala producerade volymen uppgick till 
158 GWh. Bolaget har trots det varma vädret 
levererat både mer fjärrvärme och mer 
processvärme än föregående år. 
 
Större projekt 
Under året har elnät förstärkts och 
moderniserats på flera ställen. Nya nätstationer 
och transformatorer samt nya kablage har 
utförts i Moheda, Alvesta, Änganäs och 
Blädinge. På fjärrvärmenätet har förtätning 
med nya kunder skett i alla tätortsnäten. På 
huvudmatningen i Alvesta har nya ventiler 
installerats för att öka säkerheten. En ny 
pumpstation och tryckstegring öster om 
järnvägen i Alvesta är under upphandling, med 
byggstart första halvåret 2016. 
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Nätreglering 
Elnätsbolagets intäkter bestäms i så kallad 
nätreglering av Energimarknadsinspektionen 
(Ei) för en fyraårsperiod. Bolaget lämnade in 
en ansökan i mars och beslut lämnades i juni 
av Ei om att bolaget ges rätt att ta ut 187 
miljoner kronor från sina kunder i nätavgifter 
för perioden 2016-2019. 
 
Ekonomi 
Moderbolaget Alvesta Energi AB redovisar ett 
positivt resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt på 10,6 miljoner kronor. Dotterbolaget 
Alvesta Elnät AB redovisar ett positivt resultat 
före bokslutsdispositioner och skatt på 4,2 
miljoner kronor och Bredband i Värend AB 
(BIVA) redovisar ett positivt resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt på 0,5 miljoner 
kronor. Koncernens investeringar uppgår till 
10,8 miljoner kronor för 2015. 
 
Framtid 
Energibranschen är under stark förändring. 
Prispress från alternativa energislag, genera-
tionsväxling och ökade krav på leverans-
säkerhet ställer stora krav och är nyckelfrågor 
för såväl oss som branschen i sin helhet. 
 
För dotterbolaget Alvesta Elnät AB har 
Energimarknadsinspektionen fastställt en 
intäktsram för perioden 2016-2019 till 187 
miljoner kronor. På elnät pågår ett långsiktigt 
arbete med att ersätta den del av luftledningar 
som bolaget har kvar på landsbygden med 
nergrävda kablar. Detta för att uppfylla 

myndighetskrav, minska avbrottsrisken och 
säkerställa ett modernt ledningsnät. 
 
Efterfrågan på processvärme från sågverken 
har gjort att såväl sågverket i Alvesta som i 
Moheda valt att bygga egna produktionsan-
läggningar för processvärme. Koncernens 
huvuduppgift kommer att framöver inriktas på 
att producera fjärrvärme. Bolagets produk-
tionsanläggningar kommer att vara väl 
avpassade för detta men även ge ett visst 
utrymme för ökad leverans av fjärrvärme. 
Bolaget bedömer att endast biobränsle behövs 
för produktionen och att olja endast behöver 
användas vid fel eller visst underhåll på 
biobränslepannorna. 
 
Utbyggnaden för fjärrvärme under de närmaste 
åren bedöms endast vara aktuellt som 
förtätningar inom redan utbyggda fjärrvärme-
nät. Detta då konkurrensen av alternativa 
uppvärmningsformer är hård och värmebe-
hovet bland nybyggnation är lågt vilket gör att 
utbyggnad av fjärrvärmenäten är svåra att få 
lönsamhet i. 
 
Nyckeltal 
 

 2015 2014 2013 
Producerad värme 
GWh 
 

 
158,0 

 

 
149 

 
151 

Levererad el  
GWh 

 
121,1 

 

 
120,9 

 
123,7 

Producerad el 
Ohs GWh 

 
2,74 

 
2,56 

 
1,87 
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Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande: Rune Gustavsson januari-april 2015, Johnny Lundberg april-december 2015  
VD: Mats Karlsson t.o.m. november 2015, Conny Pettersson fr.o.m. december 2015. 
 
Ansvar och uppgifter 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt 
kommunalt bolag, vars huvudsakliga uppgift är 
att: 
 Insamla och transportera avfall från kom-

munens hushåll och verksamheter till 
extern behandling 

 Tömma och transportera slam från 
enskilda slambrunnar till extern behand-
ling 

 Driva fyra bemannade återvinningscen-
traler där hushållen kan lämna sitt 
sorterade grovavfall 

 Säkerställa extern behandlingskapacitet 
för insamlat material 

 
Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstad-
gade ansvar för hushållsavfall svarar för mer 
än 80 procent av bolagets omsättning. 
 

  mnkr 2015 2014 2013 
Aktiekapital 0,5 0,5 0,5 
Reservfond 0,1 0,1 0,1 
Fritt eget kapital 7,2 5,8 4,5 

 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt 
dotterbolag till Alvesta Kommunföretag AB. 
Moderbolaget ägs i sin helhet av Alvesta 
kommun. 
 
mnkr 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 23,3 22,7 22,8 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 

 
 

2,8 

 
 

2,1 

 
 

1,5 
Årets resultat 1,6 1,2 0,8 
Balansomslutning  29,2 25,4 24,8 
Nettoinvestering 0,9 0,1 1,1 
Antal anställda 16 16 16 

 
Sammanfattning av året 2015 
 Konsolidering 
 Stabila avfallsmängder 
 Upphandling av behandling av brännbart 

grovt hushållsavfall 
 Svefakturor och e-fakturor till kunder 

 

Konsolidering 
Året har präglats av en väntan på vad som ska 
ske på avfallsområdet när det gäller 
insamlingsansvaret för förpackningar och 
tidningar. Regeringen har tillsatt en utredare 
och uppdraget är att lämna förslag på hur en 
sådan här förändring ska genomföras. Detta är 
en viktig fråga som berör själva grunden för 
kommunernas avfallsansvar. Uppdraget ska 
redovisas senast den 31 mars 2016. Bolaget 
har därför valt att lägga fokus på att 
effektivisera nuvarande organisation, både vad 
gäller utbildning av personal och trimning av 
befintligt insamlingssystem, samt se till att 
fordon och annan utrustning håller hög 
driftsäkerhet. 
   
Stabila avfallsmängder 
Besöksfrekvensen vid de bemannade åter-
vinningscentralerna 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 
hushåll som verksamheter, är fortsatt stabilt. 
   
Årets upphandlingar 
Inom upphandlingsområdet har bolaget bland 
annat genomfört upphandling av behandling av 
brännbart grovt hushållsavfall för åren 2016 
till 2018. Bolaget har även handlat upp en ny 
sopbil som ersätter ett äldre fordon. 
 
Svefakturor och e-fakturor till kunder 
Bolaget har under året börjat med att skicka 
Svefaktura till företag. Detta innebär att 
fakturan skickas elektroniskt direkt till kun-
dens ekonomisystem. När det gäller elektro-
niska fakturor, så kallade e-fakturor, till privat-
personer så ökar det konstant och idag betalas 
cirka 20 procent av alla privatpersoners faktu-
ror från bolaget via detta betalsätt. 
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Ekonomi 
Renhållningsbolaget redovisar för år 2015 ett 
positivt resultat på 2,8 miljoner kronor före 
bokslutsdispositioner och skatt. Resultatet 
ligger i nivå med ägardirektivet. Till det goda 
resultatet bidrar att bolaget bedömer att de 
sedan tidigare avsatta medlen för 
återställningen kan reduceras då fonderade 
medel i nuläget bedöms överstiga framtida 
kostnader. Bolaget har därför beslutat att för 
2015 minska fonderade medel med 0,3 
miljoner kronor. Därefter görs en förnyad 
bedömning och utvärdering om storleken på 
avsättningen för att hantera framtida kostnader 
som hänför sig till återställningen av Aringsås-
deponin.  
 
Framtid 
Under 2015 har Alvesta kommun antagit en ny 
avfallsplan som ska ange riktlinjerna fram till 
år 2020. Planen föreslår en utökad och 
förändrad insamling av hushållsavfall med fler 
fraktioner vilket kommer att kräva 
investeringar i såväl avfallsanläggning som 
fordon och kanske också personal för att klara 
av de miljömål som föreslås. 
 
Styrelsen för Alvesta Renhållnings AB har 
tillsammans med tjänstemännen börjat titta på 
ett nytt matinsamlingssystem och det som 
bolagets styrelse förordar är optisk sortering. 
Det innebär att man sorterar avfallet i 
olikfärgade påsar, en färg för varje fraktion 
och lägger i samma kärl. Matavfallet får då en 
egen färg på påsen och kan utsorteras vid en 
avfallsanläggning.

Bedömningen är att bolaget står väl rustat att 
möta dessa utmaningar om man anpassar 
införandet utifrån bolagets kapacitet. 
 
Bolaget förfogar i dagsläget över en modern 
fordonsflotta där medelåldern ligger under fem 
år och det är därför viktigt att förändringar 
som rör hur avfallet samlas in går hand i hand 
med det reinvesteringsbehov och utbyte av 
fordon som kontinuerligt genomförs. 
 
Nyckeltal  
 

ton 2015 2014 2013 
Hushållsavfall till 
deponering 

 
322 

 
300 

 
306 

Hushållsavfall till 
energiutvinning 

 
5 051 

 
5 015 

 
5 003 

Farligt avfall 64 68 72 
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Alvesta Utveckling AB 
Ordförande: Kajsa Sivertsson januari-april 2015, Roland Axelzon april-december 2015 
VD: Kjell Rosenlöf 
 
Ansvar och uppgifter 
 Bygga, förvärva, förvalta och förädla 

verksamhetsfastigheter för uthyrning och/ 
eller försäljning. 

 Vara en resurs för kommunens näringslivs-
befrämjande åtgärder. 

 
Bolaget ingår i en koncern med Alvesta 
Kommunföretag AB som moderbolag. 
 
mnkr 2015 2014 2013 
Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 
Reservfond 0,5 0,5 0,5 
Fritt eget kapital 4,1 4,0 3,9 

 
mnkr 2015 2014 2013 
Nettoomsättning 3,0 3,2 3,4 
Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 0,1 0,1 0,2 
Årets resultat 0,1 0,1 0,2 
Balansomslutning 41,7 41,7 42,0 
Nettoinvestering 0,1 0 0,1 
Antal anställda 0 0 0 
Antal årsarbetare 0 0 0 

 
Sammanfattning av året 2015 
 Normal fastighetsdrift 
 Ett bolag för kommunens utveckling 
 
Normal fastighetsdrift 
De fyra industrifastigheter som bolaget äger är 
uthyrda och det har varit en normal 
fastighetsdrift både fastighetstekniskt och 
ekonomiskt. Alvesta Utveckling kan därför för 
2015 redovisa vinst. Den fastighet som stärkt 
Alvestas roll som transportnav (omlastnings-
centralen/logistikhallen) arrenderas av före-
taget Alwex Intermodal AB, som också 
hanterar driften på den intermodala terminalen 
i Alvesta (kombiterminalen). En nedgång av 
antalet inkommande och lossade järnvägs-
vagnar har kunnat konstateras, främst 
beroende på ökad konkurrens från landsvägs-
transporter med lägre dieselpriser. Två 
stormskador, Egon i januari och Gorm i slutet 
av november, medförde skador på en av 
omlastningscentralens portar.  

Ett bolag för kommunens utveckling 
Alvesta kommunfullmäktige beslutade i 
november 2013, under föregående mandat-
period, att avveckla bolaget Alvesta 
Utveckling AB. Förutsättningar och analys av 
att avveckla bolaget har diskuterats 2014 vid 
ett flertal tillfällen i styrelserna för Alvesta Ut-
veckling och ägaren Alvesta Kommunföretag 
AB. Bedömningen har varit att avvakta med 
avveckling av bolaget. I början av innevarande 
mandatperiod, mars 2015, upphävde kommun-
fullmäktige tidigare beslutet att avveckla 
bolaget samt uppdra till ägarbolaget att se över 
och revidera mål och riktlinjer (ägardirektiv) 
för Alvesta Utveckling. 
 
Bolaget har fått en nästintill helt ny styrelse 
och nya riktlinjer och mål (ägardirektiv), som 
betonar bolaget som ett redskap för kom-
munens utveckling. Bland annat ska Alvesta 
Utveckling bevaka utbyggnaden av bredband i 
hela kommunen, vara ett komplement och stöd 
till kommunens arbete för näringslivs- och 
kommunutveckling genom till exempel kon-
takter och nätverk. 
 
Ekonomi 
Alvesta Utveckling AB redovisar en vinst på 
0,1 miljoner kronor (0,1 mnkr år 2014), vilket 
ligger i linje med de prognoser som gjorts 
under året. Vinterstormar har både i januari 
och november orsakat skador på omlastnings-
terminalen på knappt 0,1 miljoner kronor. 
Årets investering på 0,1 miljoner kronor avser 
ökad hissäkerhet på fastigheten Modellen 4. 
Lånekostnaden har minskat med 0,3 miljoner 
kronor, men eftersom det finns en koppling 
mellan räntan och ett hyresavtal så minskar 
även intäkterna.  
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Framtid 
Bolagsstyrelsen har baserat på ägardirektiven 
tagit fram en verksamhetsplan med aktiviteter i 
linje med de nya direktiven. Aktuellt under 
2016 är till exempel att hantera förfrågningar 
om företagslokaler, seminarium om solenergi, 
träffar/möten med nyckelpersoner för kom-
munutveckling med bredband och mobil-
täckning. 
 
Nyckeltal 
 

 2015 2014 2013 
Soliditet % 11,3 11,0 10,8 
Avkastning på totalt 
kapital % 1,7 2,3 3,0 
Låneränta fastigheter, 
brutto % 1,6 2,4 3,6 
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Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande: Sigvard Jakopson   Förbundschef: Jörgen Gertsson 
Vice ordförande: Torbjörn Svensson  Räddningschef: Joakim Karlsson 
 
Ansvar och uppgifter 
Värends Räddningstjänst är ett kommunalför-
bund med uppdrag att, på ett effektivt sätt och 
inom godtagbar 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). 
 
mnkr 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 80,0 74,8 72,3 

Årets resultat -1,7 -2,0 1,9 

Balansomslutning 45,1 43,4 42,0 

Nettoinvestering 1,9 1,1 3,2 
 
Antal anställda, tv AB 61 60 60 

Antal anställda, deltid RiB 166 156 151 

Antal räddningsvärnsmän 27 28 29 
Uppgifterna avser förbundet som helhet. Kommunens andel är 
ca 20 procent. 
 
Sammanfattning av året 2015 
 Direktionen klarar målsättningen 2015 att 

eget kapital ska uppgå till lägst fem 
procent av medlemsbidragen. 

 Tillsynsverksamheten 2015 har i första 
hand koncentrerat sig till så kallad 
tematillsyn inom främst vård och omsorg, 
hotell, vandrarhem, asylboende samt 
bensinstationer. 

 Tillsammans med bland annat Växjö 
kommun startades ett så kallat ambassa-
dörsprojekt i september 2015. Syftet är att 
via information och närvaro tillsammans 
med samhällets övriga aktörer aktivt 
arbeta för minskad brand och minskad 
skadegörelse. 

 Omfattande kompetensutveckling inom 
främst utryckande verksamhet med bland 
annat motorsågsutbildning (”körkorts-
krav”), utryckningsförarutbildning, sam-
verkan ambulans för trafikolycksutbild-
ning samt utbildning för hantering av 

suicidsituationer, traumaövningar med 
mera. 

 Samverkan inom länets räddningstjänster 
har formaliserats i Räddsam Kronoberg 
med inledningsvis stöd från Länsstyrelsen 
och Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB), år 2015-2017. 

 Inom förbundet har resurser lagts på 
internutbildning inom ekonomi och 
arbetsmiljö. Delegation för arbetsmiljö-
ansvar har genomförts enligt verksamhets-
plan. 

 Utryckningsstatistik visar på en fortsatt 
ökning, från 2014 på ca 7 procent. Största 
ökningen finns inom IVPA/SAMS27, där 
ökningen sedan 2014 är 80 procent. 

 Fortsatt låga sjukskrivningstal och hög 
frisknärvaro inom förbundet. 

 Förbundet har för andra året deltagit i 
Växjö kommuns medarbetarenkät. Resul-
tatet visar på ett bra ledarskap och 
förbättringsområde inom arbetet med att 
tydliggöra och följa upp mål. 

 I undersökningen Öppna jämförelser 2015, 
visar för första gången förbundet gula 
siffror när det gäller kvinnor inom 
utryckningsverksamhet (skala: rött, gult 
och grönt). I samma undersökning 
redovisas att förbundet har minskat sin 
responstid och ligger där kvar på gröna 
siffror. 

 Brandvärnet i Odenslanda är enligt beslut i 
direktionen avvecklat från 1 januari 2016. 
 

Ekonomi  
Förbundet visar för 2015 ett underskott om 1,7 
miljoner kronor, vilket i förhållande till 
beslutad budget är en positiv avvikelse om 0,4 
miljoner kronor. Till budget 2015 beslutade 
direktionen att avsätta 2,0 miljoner kronor för 
olika åtgärder. Det egna kapitalet vid årets slut 
                                                 
 
27 IVPA står för ”I Väntan På Ambulans”. SAMS 
står för sam-utlarmning, det vill säga räddnings-
tjänsten blir larmade samtidigt som ambulans. 
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är 4,5 miljoner kronor. Det finansiella målet är 
5 procent av medlemsbidragen (3,3 miljoner 
kronor). Det finansiella målet nås därmed. 
 
Framtid 
För 2016 har direktionen avsatt 1,0 miljoner 
kronor av förbundets kapital för särskilda 
satsningar. Befolkningsmängden inom 
förbundets område ökar och då främst inom 
Växjö tätort. Det är viktigt att Värends 
Räddningstjänst finns med som en naturlig 
samarbetspartner vid planering av fortsatt 
samhällsutveckling med perspektiven före, 
under och efter olycka. År 2019 ska enligt 
beslut i direktionen inget fordon vara äldre än 
20 år. Då det under några år inte har 
investerats kommer det att behövas ekono-
miska medel för investering för att säkerställa 
att Värends Räddningstjänst fortsatt ska vara 
ett modernt och effektivt räddningstjänst-
förbund och kunna arbeta med såväl stora som 
små enheter och vara snabbt på plats. Vidare 
behöver förbundets förebyggande arbete 
utvecklas ytterligare. 
 

Nyckeltal 
 
Behandlade ärenden/genomförda kurser 
Typ/år 2015 2014 2013 

Tillsyner LSO och LBE 180 230 222 

Tillsyn, skriftliga redogörelser 42 33 34 

Tillstånd explosiv vara 40 22 22 

Allmänna yttranden 161 246 225 

Bygg- och planärenden 45 62 93 

Tillstånd, brandfarlig vara 78 53 60 

Sotningsärenden 37 38 43 
 
Antal utbildade personer 5 230 7 000 6 280 

Brandskyddsutbildning 1 700 2 390 1 851 

Brandutb, Hem & fritid 535 180 71 

”Upp i rök” (nytt 2015) 225   

Heta arbeten 350 258 209 

Trafiksäkerhetsinfo. körskolor 1 045* 2 440 2 925 

Förare av farligt gods 239 262 134 

Bamses brandskola 1 140 1 470 1 090 
* Från halvårsskiftet 2015 har systemet för trafikskolor 
förändrats. Värends Räddningstjänst tillhandahåller utbild-
ningsmaterial och erbjuder utbildning för trafikskolelärare. 

 
Genomförda räddningsinsatser 
Typ/år 2015 2014 2013 

Brand i byggnad 164 154 124 

Brand ej i byggnad 117 162 125 

Trafikolycka 257 226 220 

Automatlarm, ej brand/gas 465 446 502 

Förmodad brand 63 64 73 
I väntan på 
ambulans+sjukvård 154 87 51 

Annat uppdrag/övrigt 176 185 219 

Totalt 1 396 1 324 1 314 
 
 
Typ/år 2015 2014 2013 
Växjö sotningsdistrikt  3 850 5 293 3 063 

Alvesta sotningsdistrikt  955 2 358 1 846 
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Ekonomisk redovisning 
 
 
Driftredovisning  
 
Driftredovisning
Miljoner kronor Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut

2015 2015 2015 2014 2013

Kommunstyrelse         Intäkter 10,0 14,9 4,9 11,1 12,2

        Kostnader 98,5 100,3 -1,8 106,4 99,4

        Nettokostnader 88,4 85,4 3,1 95,3 87,2

Överförmyndarnämnden         Intäkter 0,6 1,4 0,8 Ny nämnd

        Kostnader 2,1 3,1 -1,0 från 2015 *

        Nettokostnader 1,5 1,7 -0,2

Utbildningsnämnden         Intäkter 56,7 95,7 39,0 80,8 72,4

        Kostnader 538,0 594,2 -56,2 552,0 520,0

        Nettokostnader 481,3 498,5 -17,2 471,3 447,6

Nämnden för individ och familj         Intäkter 71,4 71,1 -0,3 70,4 57,7

        Kostnader 155,8 163,1 -7,3 151,9 143,3

        Nettokostnader 84,4 92,0 -7,6 81,5 85,6

Omsorgsnämnden         Intäkter 80,4 80,1 -0,3 79,3 79,0

        Kostnader 378,7 394,4 -15,7 366,7 363,4

        Nettokostnader 298,3 314,3 -16,0 287,5 284,4

Nämnden för samhällsplanering        Intäkter 68,9 76,5 7,6 70,3 66,9

        Kostnader 113,4 120,5 -7,1 114,5 109,4

        Nettokostnader 44,5 44,0 0,4 44,2 42,5

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 288,1 339,8 51,7 311,8 288,2

        Kostnader 1 286,6 1 375,7 -89,1 1 291,6 1 235,6

        Nettokostnader 998,5 1 035,9 -37,4 979,8 947,4

Gemensam finansiering         Intäkter 1 090,2 1 112,0 ** 21,7 1 049,1 1 030,3 **

        Kostnader 80,2 74,1 6,1 67,8 62,1

        Nettokostnader -1 010,0 -1 037,9 27,8 -981,4 -968,2

TOTALT         Intäkter 1 378,3 1 451,8 73,5 1 361,0 1 318,5

        Kostnader 1 366,8 1 449,8 -83,0 1 359,4 1 297,7

        Nettokostnader 11,5 2,0 -9,5 1,6 20,8

* Överförmyndarverksamhet redovisades t.o.m. år 2014 under kommunstyrelsen.

** Inklusive jämförelsestörande poster, återbetalning AFA-premier (2015: 8,3 mnkr och 2013: 16,6 mnkr)  
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Investeringsredovisning 
 
Investeringsredovisning

Miljoner kronor Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut
2015 2015 2015 2014 2013

Kommunstyrelse Inkomster 0,0 0,2 -0,2 0,0 0,0

Utgifter 4,7 6,6 -1,9 57,8 25,7

Netto 4,7 6,4 -1,7 57,8 25,7

Utbildningsnämnden Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 3,8 3,7 0,1 4,3 1,6

Netto 3,8 3,7 0,1 4,3 1,6

Nämnden för individ och familj Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,0 0,3 -0,3 0,2 0,0

Netto 0,0 0,3 -0,3 0,2 0,0

Omsorgsnämnden Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 5,0 2,0 3,0 1,7 1,0

Netto 5,0 2,0 3,0 1,7 1,0

Nämnden för samhällsplanering Inkomster 0,0 3,1 -3,1 1,8 1,8

Utgifter 41,0 28,4 12,6 52,0 14,7

Netto 41,0 25,3 15,7 50,2 12,9

Nämnden för myndighetsfrågor 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

SUMMA NÄMNDER Inkomster 0,0 3,3 -3,3 1,8 1,8

Utgifter 54,5 41,0 13,5 116,0 43,0

Netto 54,5 37,7 16,8 114,2 41,2

Gemensam finansiering Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,0 3,4 -3,4 6,8 0,0

Netto 0,0 3,4 -3,4 6,8 0,0

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

Utgifter 54,5 44,4 10,1 122,8 43,0

Netto 54,5 41,1 13,4 121,0 41,2

1) Varav investeringsbidrag 1,2 0,5 1,5

Varav anslutningsavgift VA 1,7 1,2 0,2

Varav vidarefakturering 0,4 0,1 0,1

3,3 1,8 1,8
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Resultaträkning 
 
 
Resultaträkning

Koncern
2015 2014 2014

Verksamhetens intäkter 1 531,0 485,1 313,1 267,5

    varav jämförelsestörande post* 8,3 0,0 8,3 0,0

Verksamhetens kostnader 2 -1 433,4 -1 360,3 -1 337,2 -1 251,1

Avskrivningar 8,9 -109,5 -72,0 -24,3 -19,4

Verksamhetens nettokostnad -1 011,9 -947,2 -1 048,4 -1 003,0
    varav jämförelsestörande post* 8,3 0,0 8,3 0,0

Skatteintäkter 3 745,0 732,0 745,0 732,0

Generella statsbidrag och utjämning 4 284,5 258,9 284,5 258,9

    varav tillfälligt flyktingstöd 10,6 10,6

Finansiella intäkter 5 18,2 11,5 22,5 15,3

Finansiella kostnader 6 -30,3 -35,6 -1,6 -1,6

Skatt på årets resultat -2,6 -0,8 0,0 0,0

Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd 2,9 -1,4 0,0 0,0

Årets resultat 7 5,8 17,4 2,0 1,6

* Jämförelsestörande post avser återbetalning AFA-premier

Miljoner kronor

N o t

Kommun 
2015
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Kassaflödesanalys 
 
Miljoner kronor Not Koncern Kommun

2015 2014 2015 2014
 Löpande verksamhet
 Årets resultat 7 5,8 17,4 2,0 1,6

 Justering för ej likvidpåverkande poster 107,1 69,7 26,2 19,7

 -varav avskrivningar och nedskrivningar 109,5 72,0 24,3 19,4

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

 -varav reavinst m.AT -3,2 -4,4 -1,5 -1,8

 -varav reaförlust m.AT 0,0 0,1 0,0 0,1

 -varav utrangering 0,8 1,1 0,8 1,1

 -varav statlig infrastrukturbidrag -0,6 0,0 -0,6 0,0

 -varav upplösning infrastrukturbidrag 1,0 1,0 1,0 1,0

 -varav justering anskaffningsv fr AT till OT 2,5 0,0 2,4 0,0

- varav skatt på årets resultat -2,7 0,0 0,0 0,0

 Ökning/minskning av förråd 12 -1,0 0,9 -0,6 0,0

 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 13 11,2 -21,5 3,4 -11,6

 Ökning/minskning av kortfr. plac. 14 -10,6 -4,5 -10,6 -4,5

 Ökning/minskning av kortfr. skulder 20 4,4 36,2 5,1 24,8

 Ökning/minskning av pensionsskuld 16 2,0 6,8 2,0 6,8

 Ökning/minskning övr. avsättningar 18 1,0 0,7 0,2 0,0

 I. Verksamhetsnetto 119,9 105,7 27,7 36,8

 Investeringar
 Inköp materiella tillgångar* 9 -158,0 -192,1 -44,4 -122,8

 Investeringsbidrag materiella tillgångar 19 1,2 1,7 1,2 1,7

 Anslutningsavgifter 19 1,7 0,0 1,7 0,0

 Övrig investeringsinkomst 0,4 0,1 0,4 0,1

 Omklassat till OT 0,0 4,0 0,0 4,0

 Försäljning materiella tillgångar 9 4,7 22,9 1,6 10,1

 Inköp immateriella tillgångar* 0,0 0,0 0,0 0,0

 Inköp finansiella tillgångar 10 -1,2 0,0 -1,2 0,0

 Försäljning finansiella tillgångar 10 0,0 0,0 0,0 0,0

 II. Investeringsnetto -151,2 -163,4 -40,7 -106,9

Finansiering
Minskning långfristig fordran 10 1,5 21,6 0,0 19,4

Långfristig upplåning (ökn lån) 19 0,0 85,0 0,0 85,0

Amortering 19 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning långfristig fordran 10 -0,1 -0,6 -0,1 0,0

Återbeald utlåning 7,8 0,0 6,4 0,0

Ökning långfristig skuld 19 42,9 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristig skuld 19 0,0 -15,6 0,0 0,0

 III. Finansieringsnetto 52,1 90,4 6,3 104,4

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur
Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 18 0,0 -0,8 0,0 -0,8

0,0 -0,8 0,0 -0,8
Förändring likvida medel 15 20,8 31,9 -6,7 33,5

Likvida medel vid årets början 94,8 62,8 21,2 -12,3

Likvida medel vid årets slut 115,6 94,8 14,5 21,2

Inköp anläggningstillgångar brutto enl. investeringsredov. 44,4 122,8

Avser exploatering 0,0 0,0

Avser vidareutbetalning / bidrag till Rfss 0,0 0,0

Avser bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0

Inköp anläggningstillgångar enl kassaflödesrapport 44,4 122,8
(materiella och immateriella)  
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Balansräkning 
 
Miljoner kronor Koncern Kommun

Not 2015 2014 2015 2014
 Tillgångar
 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar 8 32,7 34,2 32,7 34,2

 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 9 1 640,1 1 596,8 438,0 419,8

 Maskiner och inventarier 9 57,4 55,6 26,8 25,7

 Finansiella anläggningstillgångar 10 122,5 129,1 118,7 123,9

Bidrag statlig infrastruktur 11 20,5 20,9 20,5 20,9

 Summa anläggningstillgångar 1 873,2 1 836,6 636,7 624,5
 Omsättningstillgångar

 Förråd m.m. 12 8,4 7,5 4,8 4,2

 Fordringar 13 115,2 126,3 116,9 120,3

 Kortfristiga placeringar 14 229,0 218,4 229,0 218,4

 Kassa och bank 15 115,6 94,8 14,5 21,2

 Summa omsättningstillgångar 468,2 447,0 365,2 364,1
 Summa tillgångar 2 341,4 2 283,6 1 001,9 988,6

    
 Eget kapital, avsättningar och skulder
 Eget kapital 7 657,2 651,4 662,4 660,4

   Därav årets resultat (5,8) (17,4) (2,0) (1,6)

 Avsättningar för pensioner 16 17,3 15,0 12,4 10,4

 Andra avsättningar 18 9,8 11,5 0,3 0,1

 Långfristiga skulder 19 1 370,9 1 323,9 117,5 113,5

 Kortfristiga skulder 20 286,2 281,8 209,3 204,2
 Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 2 341,4 2 283,6 1 001,9 988,6

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2015 2014 2015 2014
- Pensionsskuld inklusive löneskatt 16 470,6 489,5 470,6 489,5
   Därav visstidförordnanden 16 (0,6) 2,7) (0,6) (2,7)

- Borgensåtaganden: 17 1 258,8 1 215,7 1 258,8 1 215,7
    Därav kommunala företag 17 (1253,2) (1210,2) (1253,2) (1210,2)

    Därav del av bostadslån egna hem 17 (0,1) (0,1) (0,1) (0,1)

    Därav föreningar o organisationer 17 (5,5) (5,4) (5,5) (5,4)

- Operationell leasing 1 003,4 994,2 1 003,4 994,2
    Därav hyror med förfallotid inom 1 år (92,4) (88,3) (92,4) (88,3)

    Därav hyror med förfallotid 2-5 år (290,2) (276,9) (290,2) (276,9)

    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år (620,8) (629,0) (620,8) (629,0)

  Summa 2 732,8 2 732,6 2 732,8 2 732,6

Soliditet Not 2015 2014 2015 2014
- inklusive pensionsskuld före 1998 19 7 19 17

- exklusive pensionsskuld före 1998 66 29 66 67  
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Noter  
 
Miljoner kronor Koncern Kommun

2015 2014 2015 2014

Not 1. Verksamhetens intäkter

Statsbidrag och andra bidrag 156,3 140,3 156,3 140,3

Hyror, arrenden 142,6 143,1 32,2 31,3

Försäljningsintäkter 104,4 100,6 22,5 22,4

Taxor, avgifter, ersättningar 93,4 66,2 80,2 64,5

Reavinster 4,2 4,5 1,5 1,8

Övriga intäkter* 30,1 30,4 20,4 7,2

Summa 531,0 485,1 313,1 267,5

8,3

Not 2. Verksamhetens kostnader

Hyror 11,2 4,8 115,4 105,8

Lönekostnader inkl soc.avg 825,0 755,1 748,0 680,1

Pensionskostnader (exkl löneskatt) 56,3 56,1 51,1 50,9

Bidrag 69,5 83,7 72,4 86,4

Entreprenad och köp av verksamhet 223,7 249,4 168,6 163,8

Övriga kostnader 247,7 211,2 181,7 164,1

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

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

Summa 1 433,4 1 360,3 1 337,2 1 251,1

Not 3. Skatteintäkter

Kommunalskatt preliminär 745,7 733,9 745,7 733,9

Korr slutavräkning 2013 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Slutavräkning 2014 -1,5 0,1 -1,5 0,1

Prognos slutavräkning 2015 0,8 0,0 0,8 0,0

Summa 745,0 732,0 745,0 732,0

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 213,7 198,8 213,7 198,8

Strukturbidrag 2,0 2,0 2,0 2,0

Tillfälligt f lyktingstöd* 10,6 10,6

Regleringsbidrag 0,0 4,5 0,0 4,5

Regleringsavgift -0,7 -0,7

Kostnadsutjämning, bidrag (inkl komp lägre soc avg) 23,0 20,7 23,0 20,7

LSS-utjämning, bidrag 2,9 0,5 2,9 0,5

Kommunal fastighetsavgift prel 33,0 32,4 33,0 32,4

Summa 284,5 258,9 284,5 258,9

*Varav jämförelsestörande post återbetalning AFA-premier år

2004.

*Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) får

inkomsten intäktsföras 2015 respektive 2016. Inkomsten

bör periodiseras med en jämn fördelning från december

2015 eller från den månad 2015 när flyktingsituation börjat

öka i betydande omfattning. Alvesta kommun bedömer att

det finns en stark påverkan fr.o.m. september 2015.

Periodisering görs därför med 4/16 år 2015 och 12/16 år

2016. Av totalt erhållet 42,5 mnkr innebär det att 10,6 mnkr

intäktsförs 2015 och resterande 31,9 mnkr år 2016.
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Koncern Kommun

2015 2014 2015 2014

Not 5. Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 1,3 1,3 0,1 0,1

Ränta likvida medel 0,1 0,5 0,0 0,3

Dröjsmålsränta 0,1 0,2 0,1 0,1

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

Reavinster 8,2 1,8 8,2 1,8

Ränta räntepapper 0,6 0,7 0,6 0,7

Borgensavgifter 0,2 0,0 6,1 6,0

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

Övriga f inansiella intäkter 0,7 0,8 0,4 0,1

Återbetalning eget kapital Regionförb/Länstrafiken 5,5 4,8 5,5 4,8

Summa 18,2 11,5 22,5 15,3

Not 6. Finansiella kostnader
Räntekostnader för lån 30,0 35,1 1,3 1,1

Avgifter till banker m m 0,2 0,2 0,2 0,2

Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga f inansiella kostnader 0,0 0,2 0,0 0,2

Summa 30,3 35,6 1,6 1,6

Not 7. Årets resultat / Eget Kapital
Ingående eget kapital 651,4 628,7 660,4 658,8

Direktbokning mot eget kapital 0,0 5,3 0,0 0,0

Årets Resultat 5,8 17,4 2,0 1,6

Utgående Eget Kapital 657,2 651,4 662,4 660,4

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar*
Licenser

Nyttjandeperiod 5-7 år

Ingående anskaffningsvärde 1,80 1,80 1,80 1,80

Inköp/förvärv 0,00 0,00 0,00 0,00

Försäljning/Utrangering 0,00 0,00 0,00 0,00

Justering värde 0,10 0,00 0,10 0,00

Utgående anskaffningsvärde 1,90 1,80 1,90 1,80

Ingående avskrivningar -0,80 -0,50 -0,80 -0,50

Årets avskrivningar -0,30 -0,30 -0,30 -0,30

Utgående ack avskrivningar -1,10 -0,80 -1,10 -0,80

Utgående planenligt restvärde 0,8 1,0 0,8 1,0

Vattenanslutningar

Nyttjandeperiod 32 år

Ingående anskaffningsvärde 40,00 40,00 40,00 40,00

Inköp/förvärv 0,00 0,00 0,00 0,00

Försäljning/Utrangering 0,00 0,00 0,00 0,00

Utgående anskaffningsvärde 40,00 40,00 40,00 40,00

Ingående avskrivningar -6,80 -5,50 -6,80 -5,50

Årets avskrivningar -1,30 -1,30 -1,30 -1,30

Utgående ack avskrivningar -8,10 -6,80 -8,10 -6,80

Utgående planenligt restvärde 31,9 33,2 31,9 33,2
Delsumma 32,7 34,2 32,7 34,2

* Samtliga immateriella tillgångar är externt förvärvade.  
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Koncern Kommun

2015 2014 2015 2014

Not 9. Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekn. anl

M ark

Ingående anskaffningsvärde 1 724,3 1 450,2 44,2 40,1

Justering värde 0,0 231,6 0,0 0,0

Justering K3 0,0 11,3 0,0 0,0

Omföring investeringsbidrag EU -0,7 -0,4 0,0 0,0

Omklassif icering 55,3 26,2 0,3 -0,5

.-varav till omsättningstillgång (-0,4) (-0,5) (-0,4) (-0,5)

Inköp/förvärv 27,5 28,8 1,5 12,7

Försäljning/utrangering -2,2 -23,4 -0,1 -8,1

Utgående ack anskaffningsvärden 1 804,2 1 724,3 45,9 44,2

Ingående avskrivningar -461,3 -410,6 -0,4 -0,4

Justering K3 0,0 -4,6 0,0 0,0

Omklassif icering 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -47,3 -45,8 0,0 0,0

Årets nedskrivningar -34,4 -4,8 0,0 0,0

Årets avskrivningar uppskrivet belopp -0,2 -0,2 0,0 0,0

Återförd avskrivning försäljning/utrangering -0,1 4,7 0,0 0,0

Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -543,3 -461,3 -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 1 261,3 1 263,4 41,5 39,8

Verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 168,9 497,8 236,7 164,4

Justering värde -0,1 -401,2 0,0 0,0

Inköp/förvärv 7,1 57,1 7,1 57,1

Investeringsinkomst -0,2 0,0 -0,2 0,0

Försäljning/utrangering -1,8 -9,7 -1,8 -9,7

Omklassif icering 6,4 24,9 6,4 24,9

Utgående ack anskaffningsvärden 180,3 168,9 248,2 236,7

Ingående avskrivningar -52,8 -229,2 -57,2 -61,6

Justering värde -0,5 167,6 -0,5 0,0

Årets avskrivningar -6,7 0,2 -8,9 -4,2

Försäljning/Utrangering 1,6 8,6 1,6 8,6

Utgående ack avskrivningar -58,4 -52,8 -65,0 -57,2

Ingående ack nedskrivningar -10,1 -9,6 -10,1 -9,6

Justering värde 0,5 0,0 0,5 0,0

Årets nedskrivningar 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Utgående ack nedskrivningar -9,6 -10,1 -9,6 -10,1

Utgående planenligt restvärde 112,3 106,0 173,6 169,4

Fastighet för affärsverksamhet

Ingående anskaffningsvärde 197,6 196,2 197,6 196,2

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 2,1 2,6 2,1 2,6

Investeringsinkomst 0,0 -1,2 0,0 -1,2

Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassif icering 11,7 0,0 11,7 0,0

Utgående ack anskaffningsvärden 211,4 197,6 211,4 197,6

Ingående avskrivningar -121,1 -117,3 -121,1 -117,3

Justering värde -0,1 0,0 -0,1 0,0

Årets avskrivningar -3,9 -3,8 -3,9 -3,8

Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -125,1 -121,1 -125,1 -121,1

Utgående planenligt restvärde 86,3 76,5 86,3 76,5  
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Koncern Kommun

2015 2014 2015 2014

Publika fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 160,3 156,2 160,5 156,2

Justering värde 0,0 -0,2 0,0 0,0

Inköp/förvärv 4,1 2,7 4,1 2,7

Investeringsinkomst 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassif icering 0,8 1,7 0,8 1,7

-varav till omsättningstillgång (-0,5) 0,0 (-0,5) 0,0

Utgående ack anskaffningsvärden 165,2 160,3 165,4 160,5

Ingående avskrivningar -77,4 -73,6 -77,4 -73,6

Årets avskrivningar -3,8 -3,8 -3,8 -3,8

 Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -81,2 -77,4 -81,2 -77,4

Utgående planenligt restvärde 84,0 82,9 84,2 83,1

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

Omklassif icering 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 3,0

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning/utrangering -0,7 0,0 -0,7 0,0

Omklassif icering -0,3 0,0 -0,3 0,0

Utgående ack anskaffningsvärden -39,9 -38,9 2,0 3,0

Ingående avskrivningar 24,7 22,2 -0,9 -0,8

Justering värde 0,1 0,0 0,1 0,0

Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar 2,5 2,6 -0,1 -0,1

Försäljning/utrangering 0,2 -0,1 0,2 0,0

Utgående ack avskrivningar 27,5 24,7 -0,7 -0,9

Utgående planenligt restvärde -12,4 -14,2 1,3 2,1
Pågående investeringar

Ingående pågående investeringar 80,3 57,1 47,1 40,0

Justering värde 1,2 0,2 1,2 0,2

Under året nedlagda kostnader 79,3 43,6 0,0 0,0

Omklassif icering -76,4 -60,5 -21,4 -33,0

-varav till omsättningstillgång (-1,5) (-3,5) (-1,5) (-3,5)

Årets investeringar 22,6 39,9 22,6 39,9

Årets investeringsinkomster -0,2 0,0 -0,2 0,0

Utgående pågående investeringar 106,8 80,3 49,3 47,1
Delsumma 1 640,1 1 596,7 438,0 419,8  
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Summa ingående anskaffningsvärde 2 294,4 2 320,5 691,0 601,8

Summa justerat värde 1,1 -169,6 1,2 0,2

Summa inköp/förvärv 142,7 131,1 37,4 115,0

Summa investeringsinkomst -1,1 -0,1 -0,4 0,0

Summa försäljning/utrangering -4,7 -33,1 -2,6 -17,8

Summa omklassif icering -2,5 -7,7 -2,5 -6,9

.-varav till omsättningstillgång (-2,4) 0,0 (-2,4) 0,0

Summa utgående ack anskaffningsvärde 2 429,9 2 241,1 724,1 692,3

Summa ingående avskrivningar -688,0 -808,6 -257,1 -253,8

Summa justerat värde -0,5 0,0 -0,5 0,0

Summa omklassif icering 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa årets avskrivningar -93,8 -50,8 -16,7 -11,9

Summa försäljning/utrangering 1,7 13,2 1,8 8,6

Summa utgående ack avskrivningar -780,6 -846,2 -272,5 -257,1

Summa ingående nedskrivningar -9,7 -9,2 -14,1 -13,6

Summa justerat värde 0,5 0,0 0,5 0,0

Summa årets nedskrivningar 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Summa utgående ack nedskrivningar -9,2 -9,7 -13,6 -14,1

Summa mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 640,1 1 385,2 438,0 421,1

Maskiner och inventarier
M askiner

Ingående anskaffningsvärde 98,4 94,4 12,4 14,9

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 8,5 9,5 0,0 0,0

Omföring investeringsbidrag EU -0,2 -0,1 0,0 0,0

Omklassif icering -1,5 -2,5 0,0 -1,7

Försäljning/utrangering -3,7 -2,9 -2,4 -0,8

Utgående ack anskaffningsvärden 101,5 98,4 10,0 12,4

Ingående avskrivningar -67,1 -64,2 -11,0 -11,3

Årets avskrivningar -7,8 -6,4 -0,3 -0,3

Förvärvade ack avskrivningar 0,0 0,2 0,0 0,0

Försäljning/utrangering 3,9 1,3 2,4 0,6

Omklassif icering 0,0 0,0 0,0 0,0

Återförd avskrivning försäljning/utrangering 1,2 2,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -69,8 -67,1 -8,9 -11,0

Utgående planenligt restvärde 31,7 31,3 1,1 1,4
Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 146,7 148,4 146,7 148,4

Justering värde -1,6 0,0 -1,6 0,0

Inköp/förvärv 6,8 7,3 6,8 7,3

Försäljning/utrangering -2,5 -13,5 -2,5 -13,5

Omklassif icering 0,1 4,5 0,1 4,5

Utgående ack anskaffningsvärden 149,5 146,7 149,5 146,7

Ingående avskrivningar -123,1 -131,6 -123,1 -131,6

Justering värde 1,6 0,0 1,6 0,0

Årets avskrivningar -5,6 -5,0 -5,6 -5,0

Försäljning/utrangering 2,5 13,5 2,5 13,5

Utgående ack avskrivningar -124,6 -123,1 -124,6 -123,1

Utgående planenligt restvärde 24,9 23,6 24,9 23,6
Bilar

Ingående anskaffningsvärde 3,6 3,9 3,6 3,9

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 0,2 0,5 0,2 0,5

Försäljning/utrangering -1,2 -0,8 -1,2 -0,8

Utgående ack anskaffningsvärden 2,6 3,6 2,6 3,6

Ingående avskrivningar -2,9 -3,6 -2,9 -3,6

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Försäljning/utrangering 1,2 0,8 1,2 0,8

Utgående ack avskrivningar -1,8 -2,9 -1,8 -2,9

Utgående planenligt restvärde 0,8 0,7 0,8 0,7
Delsumma 57,4 55,6 26,8 25,7  
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Summa ingående anskaffningsvärde 248,7 246,7 162,7 167,2

Summa justerat värde -1,6 0,0 -1,6 0,0

Summa inköp/förvärv 15,5 17,3 7,0 7,8

Summa investeringsinkomst -0,2 0,0 0,0 0,0

Summa försäljning/utrangering -7,4 -17,2 -6,1 -15,1

Summa omklassif icering -1,4 2,0 0,1 2,8

Summa utgående ack anskaffningsvärde 253,6 248,8 162,1 162,7

Summa ingående avskrivningar -193,1 -199,4 -137,0 -146,5

Summa justerat värde 1,6 0,0 1,6 0,0

Summa årets avskrivningar -13,5 -11,5 -6,0 -5,4

Summa förvärvade ack avskrivningar 0,0 0,2 0,0 0,0

Summa försäljning/utrangering 8,8 17,6 6,1 14,9

Summa omklassif icering 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa utgående ack avskrivningar -196,2 -193,1 -135,3 -137,0

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 57,4 55,7 26,8 25,7

Summa M ateriella Anläggningstillgångar 1 697,5 1 440,9 464,8 446,8

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier

-Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 48,1 48,1

-Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,9 0,9 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

Andelar 10,0 8,8 10,0 8,8

Delsumma 12,5 11,3 60,6 59,4
Utlämnade lån 110,0 117,8 58,1 64,5

Delsumma 110,0 117,8 58,1 64,5

Summa Finansiella anläggningstillgångar 122,5 129,1 118,7 123,9

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

Ack avsättning 11,2 11,2 11,2 11,2

Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ack upplösning -1,8 -1,3 -1,8 -1,3

Årets upplösning -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Utgående värde 9,0 9,5 9,0 9,5

Resecentrum (TUSS)

Ack avsättning 5,5 5,5 5,5 5,5

Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ack upplösning -0,9 -0,7 -0,9 -0,7

Årets upplösning -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Utgående värde 4,4 4,6 4,4 4,6

Pågatåg Nordost

Ack avsättning 7,4 7,4 7,4 7,4

Årets avsättning 0,6 0,0 0,6 0,0

Ack upplösning -1,2 -0,9 -1,2 -0,9

Årets upplösning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Utgående värde 6,5 6,2 6,5 6,2

Mötesspår Räppe

Ack avsättning 0,7 0,7 0,7 0,7

Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ack upplösning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående värde 0,6 0,6 0,6 0,6

Summa bidrag statlig infrastruktur 20,5 20,9 20,5 20,9  
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Not 12. Förråd mm

Ingående anskaffningsvärde 26,7 23,7 23,4 18,5

Omklassif icerat från anläggningstillgång 0,0 0,0 2,4 0,0

Årets nedlagda kostnader 3,1 3,0 0,4 4,9

Utgående ack anskaffningsvärde 29,8 26,7 26,2 23,4

Ingående nedskrivningar -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack nedskrivningar -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Ingående avslut tomter -16,7 -11,8 -16,7 -11,8

Årets sålda tomter -2,2 -4,9 -2,2 -4,9

Utgående ack värde sålda tomter -18,9 -16,7 -18,9 -16,7

Summa Förråd 8,4 7,5 4,8 4,2

Not 13. Fordringar
Debiterade avgifter 14,4 20,4 9,4 13,0

Moms 0,2 0,3 0,2 0,4

Upplupna intäkter 39,7 37,6 53,1 48,9

Förutbetalda kostnader 27,2 33,6 36,5 42,5

Upplupen aktieutdelning 0,2 0,2 0,2 0,2

Upplupna skatteintäkter 0,8 0,1 0,8 0,1

Upplupen fastighetsavgift 14,4 13,7 14,4 13,7

Övriga fordringar 18,3 20,5 2,3 1,5

Summa kortfristiga fordringar 115,2 126,4 116,9 120,3

Not 14. Kortfristiga placeringar
Ingående Placerade pensionmedel 218,4 213,8 218,4 213,8

Årets Placerade pensionsmedel 10,6 4,6 10,6 4,6

Värdereglering aktier 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa kortfristiga placeringar 229,0 218,4 229,0 218,4

Not 15. Kassa och Bank
Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0

Banker 115,6 94,8 14,5 21,2

Summa kassa och bank 115,6 94,8 14,5 21,2

Not 16. Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning 15,0 8,1 10,4 3,6

Pensionsutbetalningar -0,7 -0,4 -0,7 -0,4

Nyintjänad pension 2,8 5,4 2,5 5,3

Personalförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränte-och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Förändring av löneskatt 0,4 1,3 0,4 1,3

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt -0,3 0,5 -0,3 0,5

Summa avsättningar för pensioner 17,3 15,0 12,4 10,4

Specifikation - avsatt till pensioner  kommunen :

Särskild avtals/visstidspension 7,3 6,5 7,3 6,5

Förmånsbestämd pension 2,2 1,4 2,2 1,4

Pension till efterlevande 0,5 0,5 0,5 0,5

Löneskatt 2,4 2,0 2,4 2,0

12,4 10,4 12,4 10,4

Förpliktelsen minskad genom försäkring 12,3 8,7 12,3 8,7

Överskottsmedel i försäkringen 0,1 0,0 0,1 0,0

Aktualiseringsgrad/utredningsgrad (%) 99,0 99,0 99 99

Ansvarsförbindelser:

Pensionsskuld 378,8 393,9 378,8 393,9

(varav visstidsförordnande, 1 pers 2015 och 2 pers 2014) (0,5) (2,7) (0,5) (2,7)

Skuld löneskatt 91,9 95,6 91,9 95,6

Summa 470,7 489,5 470,7 489,5
P-medlens användning

Finansiella placeringar, marknadsvärde 291,9 278,5 291,9 278,5

Återlån 191,2 221,4 191,2 221,4

Summa avsättning och ansvarsförbindelse 483,1 499,9 483,1 499,9  
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Not 17. Borgensåtaganden*
Del av bostadslån 0,1 0,1 0,1 0,1

Alvesta Kommunföretag AB 66,0 66,0 66,0 66,0

AllboHus Fastighets AB 927,0 867,0 927,0 867,0

Alvesta Renhållnings AB 1,0 1,0 1,0 1,0

Alvesta Energi AB 145,0 155,0 145,0 155,0

Alvesta Elnät AB 58,0 63,0 58,0 63,0

Alvesta Utveckling AB 36,2 36,2 36,2 36,2

BIVA Bredband i Värend AB 20,0 22,0 20,0 22,0

Föreningar/organisationer 5,5 5,4 5,5 5,4

Summa borgensåtaganden 1 258,8 1 215,7 1 258,8 1 215,7

Not 18. Andra avsättningar
Skatt obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjuten skatt 8,6 10,2 0,0 0,0

Övriga avsättningar 1,2 1,2 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 0,1 0,1 0,1 0,1

Årets avsättning 2,8 0,0 0,3 0,0

Korrigering rättelse -0,1 0,0 -0,1 0,0

Årets utbetalning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående värde 2,8 0,1 0,3 0,1

Mötesspår Räppe 0,0 0,7 0,0 0,7

Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets utbetalning 0,0 -0,7 0,0 -0,7

Utgående värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa bidrag statlig infrastruktur 2,8 0,1 0,3 0,1

Summa andra avsättningar 12,6 11,5 0,3 0,1

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

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga

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

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

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

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

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

Alvesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick

Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620,6 miljoner kronor och totala tillgångar till 319 573,7

miljoner kronor. Alvesta kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 626,4 miljoner kronor och

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 598,1 miljoner kronor.
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Not 19. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 1 317,5 1 248,0 107,0 22,0

Skuld anslutningsavgift 4,9 2,0 4,9 2,0

Skuld investeringsinkomst 5,6 4,5 5,6 4,5

Nyupplåning under året 60,0 85,0 0,0 85,0

Årets amorteringar    -17,1 -15,6 0,0 0,0

Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 1 370,9 1 323,9 117,5 113,5

Kreditgivare 

Kommuninvest 1 370,6 1 317,2 107,0 107,0

Växjö kommun 0,3 0,3 0,0 0,0

Summa 1 370,9 1 317,5 107,0 107,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Ack investeringsbidrag 4,7 4,1 4,7 4,2

Årets investeringsbidrag 1,2 0,5 1,2 0,5

Summa investeringsbidrag 5,9 4,6 5,9 4,7

Ack periodisering -0,1 -0,1 -0,2 -0,1

Årets periodisering -0,2 -0,1 -0,1 -0,1

Summa periodisering -0,3 -0,2 -0,3 -0,2

Delsumma 5,6 4,4 5,6 4,5

Återstående antal år (vägt snitt) 30,5 31,0 30,5 31,0

Ack anslutningsavgifter 2,2 2,0 2,2 2,0

Justering anslutningsavgifter 1,3 0,2 1,3 0,2

Årets anslutningsavgifter 1,7 0,0 1,7 0,0

Summa anslutningsavgifter 5,2 2,2 5,2 2,2

Ack periodisering -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Årets periodisering -0,1 0,0 -0,1 0,0

Summa periodisering -0,3 -0,2 -0,3 -0,2

Delsumma 4,9 2,0 4,9 2,0

Återstående antal år (vägt snitt) 30,5 31,0 30,5 31,0

Summa 10,5 6,4 10,5 6,5

Summa långfristiga skulder 1 381,4 1 323,9 117,5 113,5

Not 20. Kortfristiga skulder
Moms 1,8 1,2 1,8 1,2

Personalskatter 11,3 10,3 11,3 10,3

Arbetsgivaravgifter 14,1 12,6 14,1 12,6

Semesterlöneskuld månadsanställda 45,6 41,8 39,8 36,1

Semesterlöneskuld timanställda 1,3 0,8 1,3 0,8

Okompenserad övertid 0,0 0,0 0,0 0,0

Ferielöneskuld 7,9 7,5 7,9 7,5

Uppehållslöneskuld 0,2 0,6 0,2 0,6

Leverantörsskuld 13,0 46,1 29,4 56,2

Skatt 6,3 5,5 6,3 5,5

Upplupna kostnader 22,7 22,3 14,6 13,7

Förutbetalda intäkter 52,4 29,9 44,3 19,3

Upplupen pensionskostnad 25,1 22,9 25,1 22,9

Förutbetald skatteintäkt 1,3 6,7 1,3 6,7

Kortfristig del av långfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 83,2 73,6 11,9 10,8

Summa kortfristiga skulder 286,2 281,8 209,3 204,2  
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Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning vilket bland 
annat innebär: 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde 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 kortfri-
stiga placeringar har gjorts enligt portföljmetoden 
till det lägsta av verkligt värde och anskaffnings-
värdet.  
Kommunen följer ej rekommendationer avseende 
leasingavtal för bilar, se avsnitt nedan. 
 
Anslutningsavgifter  
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp bokförs 
som långfristig skuld och periodiseras över nytt-
jandeperioden. 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. Investe-
ringar som aktiveras som anläggningstillgång 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 omsättningstillgång. 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. 
  
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. Anskaffningsvär-
det är 50 tkr eller mer. Avskrivningstid sätts till 
nyttjandeperioden. 
 
Bidrag statlig infrastruktur 
Upplösning av bidrag sker under 25 år. 
 
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. 
 
Komponentredovisning 
Under året har arbetet med att övergå till 
komponentredovisning fortsatt. Verksamhets-
fastigheter med bokfört värde överstigande 500 tkr 
har delats in i komponenter. Fortsatt planering är att 
gå vidare med objekt inom gator och vägar samt 
vatten och avlopp.  
 
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. 
 
Leasingavtalen för bilarna ska redovisas som 
finansiell leasing, vilket Alvesta kommun inte gör. 
Arbetet med att anpassa det kommer ske under år 
2016. 
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Lånekostnader  
Lånekostnaderna för 2015 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 2015. 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 indi-
viduell del, redovisas som en avsättning i balans-
räkningen. Pensionsskulden enligt ansvarsförbin-
delsen är beräknad av företaget Skandia enligt 
metoden RIPS07.   
 
Pensionsmedelsplacering 
Innehav av aktier och räntepapper i kommunens 
”pensionsfond”, vilken klassificeras som omsätt-
ningstillgång, värderas enligt portföljmetoden i 
form av blandmodell till det lägsta av anskaff-
ningsvärde 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 
2015 års kommunalskatt. 

Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta kommun omfattar de bolag som 
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen 
för 2015 ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta 
Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag AB. 
Kommunens andel (ca 20 %) av Värends 
Räddningstjänstförbund har också tagits med i 
sammanställningen. 
 
Den sammanställda redovisningen utgör ett 
sammandrag av kommunens och dotterföretagens 
resultat- och balansräkningar. Interna mellan-
havanden mellan de i koncernen ingående enheterna 
har i allt väsentligt eliminerats. Att efter elimi-
neringen 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. Redo-
visningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Det innebär att kommunen vid anskaffningstillfället 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har 
eliminerats. Därefter intjänat eget kapital räknas in i 
koncernens eget kapital.  
 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som 
finns i bolagen har i den sammanställda redovis-
ningen lagts till eget kapital respektive skuld för 
latent skatt i enlighet med kommunal redovis-
ningslag.  
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Särskilda upplysningar koncernföretagen 
 
År 2015 miljoner kronor 

A lvest a Kommun A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern  
b id rag

A.Kommun f tg AB 100% 0,25 0,00 0,33 0,15 0,05 10,00

Allbohus 100% 3,60 114,33 4,34 28,26 1,32

Auab 100% 0,16 0,18 0,05

Arab 100% 0,40 2,18 0,01 0,06 0,14

A. Energi 100% 0,80 3,26 0,76 0,27 0,68

A. Elnät 100% 0,89 1,58 0,31 0,38 0,60

Värends Rdtj Förbund 20% 3,01 0,02

Förvaltningsavtalet 100% 0,01 11,67 4,80 2,90

Summa: 6 ,11 13 6 ,0 3 10 ,72 0 ,15 3 1,9 7 12 ,76 0 ,0 0 0 ,0 0

A .Kommun Föret ag  A B A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar-     
t i l lsko t t

Koncern  
b id rag

Alvesta Kommun 100% 0,25 0,15 0,33 10,00 0,05

Allbohus 100% 0,59

Auab 100% 0,03

Arab 100% 0,19

A. Energi 100% 0,00

A. Elnät 100% 1,52

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0 ,0 0 0 ,2 5 0 ,15 0 ,3 3 10 ,0 0 0 ,0 5 0 ,0 0 2 ,3 2

A llbohus A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern  
b id rag

Alvesta Kommun 100% 114,33 3,60 4,34 1,32 28,26

A.Kommun Ftg AB 100% 0,00 -0,59

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,17 0,04 0,05

Förvaltningsavtalet 100% 1,37 0,10

Summa: 115,8 7 3 ,6 4 0 ,0 0 4 ,3 4 1,4 2 2 8 ,3 1 0 ,0 0 - 0 ,59

A uab A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern  
b id rag

Alvesta Kommun 100% 0,16 0,18 0,05

A.Kommun Ftg AB 100% -0,03

Allbohus 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0 ,0 0 0 ,16 0 ,0 0 0 ,18 0 ,0 0 0 ,0 5 0 ,0 0 - 0 ,0 3

A rab A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern  
b id rag

Alvesta Kommun 100% 2,18 0,40 0,01 0,14 0,06

A.Kommun Ftg AB 100% -0,19

Allbohus 100%

Auab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100% 0,57 0,10 0,03

Summa: 2 ,75 0 ,51 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,18 0 ,0 6 0 ,0 0 - 0 ,19  
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År 2015 miljoner kronor 

A . Energ i A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern  
b id rag

Alvesta Kommun 100% 3,26 0,80 0,76 0,68 0,27

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100% 0,88 0,24

Summa: 4 ,15 0 ,8 0 0 ,0 0 0 ,76 0 ,9 2 0 ,2 7 0 ,0 0 0 ,0 0

A . Elnät A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern  
b id rag

Alvesta Kommun 100% 1,58 0,89 0,31 0,60 0,38

A.Kommun Ftg AB 100% -1,52

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 1,58 0 ,8 9 0 ,0 0 0 ,3 1 0 ,6 0 0 ,3 8 0 ,0 0 - 1,52

V ärends R dt j Förbund A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern   
b id rag

Alvesta Kommun 20% 3,01 0,02

A.Kommun Ftg AB 20%

Allbohus 20% 0,04 0,17 0,05

Auab 20%

Arab 20%

A. Energi 20%

A. Elnät 20%

Förvaltningsavtalet 20%

Summa: 3 ,0 4 0 ,17 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Förvalt ningsavt alet A ndel Int äkt er Kost nader F in.int äkt erF in.kost Fordringar Skulder
A kt ieägar
t i l lsko t t

Koncern  
b id rag

Alvesta Kommun 100% 11,67 0,01 4,80 2,90

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100% 1,37 0,10

Auab 100%

Arab 100% 0,10 0,57 0,03

A. Energi 100% 0,88 0,24

A. Elnät 100%

Värends Rdtj 20%

Industrienheten 100%

Summa: 11,77 2 ,8 3 0 ,0 0 4 ,8 0 0 ,0 0 3 ,2 8 0 ,0 0 0 ,0 0

TOTA L SU M M A : 14 5,2 7 14 5,2 7 10 ,8 7 10 ,8 7 4 5,15 4 5,15 0 ,0 0 0 ,0 0  
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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 
balansräkningen.  
 
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). Kassaflö-
desrapporten 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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Driftredovisning utfall per nämnd 
 
DRIFT 2015 (tkr)

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

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

Kansli 580 18 249 17 669 828 18 100 17 272 98 248 149 397

Kultur och fritid 4 797 29 715 24 918 5 902 31 571 25 670 103 1 105 -1 856 -752

Ekonomi och upphandling 650 25 044 24 394 671 23 247 22 576 93 21 1 797 1 818

IT och service 3 857 13 752 9 895 7 362 17 224 9 862 100 3 505 -3 472 34

Personal 144 11 710 11 566 143 10 138 9 995 86 -1 1 572 1 571

Summa 10 028 98 470 88 442 14 906 100 280 85 375 97 4 878 -1 810 3 068

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

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

Nämnd och nämndadministration 0 278 278 0 226 226 81 0 52 52

Överförmyndarverksamhet 600 1 810 1 210 1 441 2 866 1 425 118 841 -1 056 -215

Summa 600 2 088 1 488 1 441 3 092 1 651 111 841 -1 004 -163

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

och familjeomsorg
verksamhet intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto

Nämnd o styrelseverksamhet 0 641 641 0 866 866 135 0 -225 -225

Förvaltningskontor 3 310 13 668 10 358 4 118 14 658 10 540 102 808 -990 -182

Barn, familj o vuxna inkl Stjärnan 22 929 58 479 35 550 14 401 54 489 40 087 113 -8 528 3 990 -4 538

Ensamkommande flyktingbarn 25 924 23 569 -2 355 30 466 23 557 -6 909 293 4 542 12 4 554

Försörjningsstöd 11 600 37 826 26 226 11 256 40 541 29 285 112 -344 -2 715 -3 059

Missbruk vuxna, inkl Loket 70 6 627 6 557 896 11 202 10 306 157 826 -4 575 -3 749

Arbetsmarknadsavdelningen 7591 15 005 7 414 9 975 17 788 7 813 105 2 384 -2 782 -399

Summa 71 424 155 816 84 392 71 113 163 101 91 988 109 -311 -7 286 -7 597

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

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

nämnd och styrelseverksamhet 0 1 530 1 530 0 1 187 1 187 78 0 343 343

fritidsgårdar 148 5 771 5 623 422 5 616 5 194 92 274 155 429

musikskola 350 4 507 4 157 518 4 277 3 759 90 168 231 398

gemensam verksamhet 100 19 908 19 808 4 517 24 125 19 609 99 4 417 -4 217 199

förskoleverksamhet 20 853 135 433 114 580 25 737 135 903 110 167 96 4 884 -470 4 413
    -varav köp av utbildning 800 15 810 15 010 1 275 15 772 14 497 97 475 38 513

skolbarnsomsorg 134 16 050 15 916 80 15 140 15 059 95 -54 910 857

grundskola 20 123 221 076 200 953 39 096 249 380 210 284 105 18 973 -28 304 -9 331
   -varav köp av utbildning 0 14 000 14 000 1 439 20 389 18 950 135 1 439 -6 389 -4 950

särskolan 0 35 067 35 067 2 441 37 384 34 943 100 2 441 -2 317 124
   -varav köp av utbildning, inkl LSS 0 6 071 6 071 947 8 748 7 801 128 947 -2 677 -1 730

biblioteksverksamhet 654 10 178 9 524 630 10 307 9 677 102 -24 -129 -153

gymnasieutbildning 3 200 62 684 59 484 5 242 80 686 75 444 127 2 042 -18 002 -15 960
   -varav köp av utbildning 1 300 47 382 46 082 1 158 66 001 64 844 141 -143 -18 619 -18 762

vuxenutbildning 11 135 25 791 14 656 17 040 30 138 13 098 89 5 905 -4 347 1 558

uppdragsutbildning 0 0 0 2 61 59 2 -61 -59

Summa 56 697 537 995 481 298 95 725 594 205 498 481 104 39 028 -56 210 -17 183

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

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

Nämnd 0 823 823 0 949 949 115 0 -126 -126

Förvaltningskontor 569 8 854 8 285 72 6 730 6 658 80 -497 2 124 1 627

Äldreomsorg totalt (inkl. Psykiatrin) 47 678 289 104 241 426 54 098 302 905 248 807 103 6 420 -13 801 -7 381
     varav psykiatrin 885 12 590 11 705 1 015 13 722 12 707 109 130 -1 132 -1 002

     varav personalkostnader 0 218 482 218 482 0 227 584 227 584 104 0 -9 102 -9 102

     varav utskrivningsklara 0 0 0 0 1 460 1 460 0 -1 460 -1 460

Funktionsstöd totalt 32 140 79 905 47 765 25 930 83 770 57 840 121 -6 210 -3 865 -10 075
     varav personalkostnader 0 64 273 64 273 0 62 115 62 115 97 0 2 158 2 158

Summa 80 387 378 686 298 299 80 100 394 354 314 254 105 -287 -15 668 -15 955

Omsorgsnämnden BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE

Utbildningsnämnden BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE

Kommunstyrelsen BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE

Överförmyndarnämnden BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE

Nämnden för individ- BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE
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Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

samhällsplanering
verksamhet intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto

nämnd 0 762 762 0 780 780 102 0 -18 -18

förvaltningskontor 660 3 325 2 665 724 2 319 1 595 60 64 1 006 1 070

bygg & miljökontor 4 519 8 392 3 873 4 688 7 935 3 247 84 169 457 626

bostadsförbättring 0 1 750 1 750 0 1 773 1 773 101 0 -23 -23

färdtjänst 0 4 595 4 595 0 4 408 4 408 96 0 187 187

fysisk/teknisk planering 3 244 9 780 6 536 8 229 14 121 5 892 90 4 985 -4 341 644

förvaltningsavtalet 11 900 10 857 -1 043 11 764 10 671 -1 093 105 -136 186 50

teknisk administration/servicefunkt. 15 469 18 760 3 291 15 720 19 353 3 633 110 251 -593 -342

gator o vägar, beslysning, avfallshant. 50 16 478 16 428 730 19 035 18 305 111 680 -2 557 -1 877

parkförvaltning 0 5 618 5 618 51 5 552 5 501 98 51 66 117

Summa skattefinansierat 35 842 80 317 44 475 41 906 85 947 44 041 99 6 064 -5 630 434
vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift 33 100 33 100 0 34 601 34 601 0 1 501 -1 501 0

Summa taxefinansierat 33 100 33 100 0 34 601 34 601 0 1 501 -1 501 0

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

myndighetsutövning
verksamhet intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto

Nämnd 0 104 104 0 140 140 135 0 -36 -36

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

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

kommunalskatt 750 314 0 -750 314 745 036 -745 036 99 -5 279 0 -5 279

kommunal fastighetsavgift 34 088 -34 088 32 968 -32 968 97 -1 120 0 -1 120

kommunalekonomisk utjämning 249 754 -249 754 252 220 754 -251 466 101 2 466 -754 1 712

finansiella intäkter 7 000 -7 000 22 449 -22 449 321 15 449 0 15 449

finansiella kostnader 2 500 2 500 1 395 1 395 56 0 1 105 1 105

KP-avgift 34 584 -34 584 36 379 -36 379 105 1 795 0 1 795

pensionskostnad inklusive löneskatt 56 700 56 700 63 249 63 249 112 0 -6 549 -6 549

internränta 11 500 -11 500 10 629 -10 629 92 -871 0 -871

anslag strategiska åtgärder 3 000 21 043 18 043 12 299 8 675 -3 624 -20 9 299 12 367 21 666

Summa 1 090 240 80 243 1 009 997 1 111 979 74 074 1 037 905 103 21 739 6 169 27 908

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

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

Kommunstyrelsen 10 028 98 470 88 442 14 906 100 280 85 375 97 4 878 -1 810 3 068

Överförmyndarnämnden 600 2 088 1 488 1 441 3 092 1 651 111 841 -1 004 -163

Nämnden för individ och familjeomsorg 71 424 155 816 84 392 71 113 163 101 91 988 109 -311 -7 286 -7 597

Utbildningsnämnden 56 697 537 995 481 298 95 725 594 205 498 481 104 39 028 -56 210 -17 183

Omsorgsnämnden 80 387 378 686 298 299 80 100 394 354 314 254 105 -287 -15 668 -15 955

Nämnden för samhällsplanering (exkl VA) 35 842 80 317 44 475 41 906 85 947 44 041 99 6 064 -5 630 434

Nämnden för myndighetsutövning 0 104 104 0 140 140 135 0 -36 -36

Summa verksamheter (exkl VA) 254 978 1 253 475 998 497 305 190 1 341 120 1 035 930 104 50 212 -87 645 -37 432

Gemensam finansiering 1 090 240 80 243 1 009 997 1 111 979 74 074 1 037 905 103 21 739 6 169 27 908

Summa skattefinansierat 1 345 218 1 333 718 11 500 1 417 169 1 415 194 1 976 17 71 951 -81 476 -9 524
Summa taxefinansierat (VA-verksamhet) 33 100 33 100 0 34 601 34 601 0 1 501 -1 501 0

TOTALT 1 378 318 1 366 818 11 500 1 451 770 1 449 795 1 976 17 73 452 -82 977 -9 524

Nämnden för BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE

SAMMANDRAG BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE

Nämnden för BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE

Gemensam finansiering BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE
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Investeringsprojekt per nämnd  
 
INVESTERINGAR 2015
(tkr)

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

0012 INVENTARIER 2015-2017 KANSLI 0 400 400 0 348 348 87 0 52 52

0013 INVENTARIER 2015-2017 EKONOMI 0 50 50 0 4 4 9 0 46 46

0014 INVENTARIER 2015-2017 IT-AVD 0 50 50 0 0 0 0 0 50 50

0015 INVENTARIER2015-2017 PERSONAL 0 50 50 0 4 4 8 0 46 46

0050 INTEGRATIONSLÖSNING IT/TDU 0 270 270 0 268 268 99 0 3 3

0091 OFÖRDELADE PROJEKTMEDEL 2015 0 500 500 0 0 0 0 0 500 500

0104 UPPGRADERING PA-SYSTEM 0 310 310 0 345 345 111 0 -35 -35

1401 BYTE ARMATUR ISHALLEN 0 500 500 0 396 396 79 0 104 104

1402 RENOVERING AV TENNISHALLEN 0 450 450 150 1 404 1 254 279 150 -954 -804

1403 MOTIONSSPÅR BYTE ARMATUR 0 75 75 0 71 71 94 0 4 4

1404 BYTE AV UTHYRNINGSCYKLAR 0 50 50 0 51 51 101 0 -1 -1

1435 SIMHALL 0 2 000 2 000 0 3 723 3 723 186 0 -1 723 -1 723

Summa 0 4 705 4 705 150 6 614 6 464 137 150 -1 909 -1 759

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

0 0 0 0 0

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

0600 INVENTARIER FÖRVALTNINGSKONTOR 0 3 830 3 830 0 0 0 0 3 830 3 830

0603 INVENTARIER FÖRSKOLA 0 0 0 0 1 182 1 182 0 -1 182 -1 182

0605 INVENTARIER GRUNDSKOLA 0 0 0 0 1 041 1 041 0 -1 041 -1 041

0640 INVENTARIER SÄRSKOLA 0 0 0 0 72 72 0 -72 -72

0651 INVENTARIER ALLBO LÄRCENTER 0 0 0 0 58 58 0 -58 -58

0661 INVENTARIER BIBLIOTEK 0 0 0 0 560 560 0 -560 -560

0673 OMBYGGNAD VISLANDASKOLAN 0 0 0 0 782 782 0 -782 -782

Summa 0 3 830 3 830 0 3 695 3 695 96 0 135 135

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

0810 INVENTARIER IFO 0 0 0 0 287 287 0 -287 -287

Summa 0 0 0 0 287 287 0 -287 -287

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

0713 INVENTARIER FS 0 1 000 1 000 0 69 69 7 0 931 931

0715 INVENTARIER ÄO 0 2 250 2 250 0 500 500 22 0 1 750 1 750

0721 HJÄLPMEDEL 0 1 500 1 500 9 1 371 1 362 91 9 129 138

0730 TRYGGHETSLARM 0 0 0 0 8 8 0 -8 -8

0790 OFÖRDELADE INVENTARIER 0 250 250 0 105 105 42 0 145 145

Summa 0 5 000 5 000 9 2 053 2 044 41 9 2 947 2 956

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

1010 FÖRVÄRV AV MARK 0 2 100 2 100 0 1 496 1 496 71 0 604 604

1193 KOMBITERMINAL 0 0 0 350 0 -350 350 0 350

1198 VISLANDA TÅGSTOPP 0 1 473 1 473 0 1 305 1 305 89 0 168 168

1199 BUSSTERMINAL CENTR ALVESTA 0 400 400 0 0 0 0 0 400 400

1242 STADSFÖRNYEL. V. RÖNNEDAL 0 0 0 0 117 117 0 -117 -117

1243 TINGSBACKEN 0 0 0 0 212 212 0 -212 -212

1261 PORTTELEFON HÖGÅSEN 0 0 0 0 33 33 0 -33 -33

1812 ORRAKULLEN GATA (AT) 0 0 0 0 41 41 0 -41 -41

1813 BYGGRÄTT SJÖPARKEN 0 0 0 0 158 158 0 -158 -158

3050 SPÅNINGSLANDAVÄGEN 0 7 902 7 902 197 5 660 5 463 69 197 2 242 2 439

3130 GC VÄG MOHEDA SJÖANÄS 0 1 600 1 600 0 1 600 1 600 100 0 0 0

3131 MOHEDA GC ÖVERFART BANERS 0 100 100 0 153 153 153 0 -53 -53

3150 TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0 1 047 1 047 863 1 185 323 31 863 -139 724

3210 ÅREDAVÄGEN 0 2 150 2 150 0 2 149 2 149 100 0 1 1

3280 VÄSTREGÅRDSVÄGEN GATA 0 500 500 0 165 165 33 0 335 335

3290 GATUUNDERHÅLL 0 500 500 0 500 500 100 0 0 0

3320 BELYSNING 0 200 200 0 188 188 94 0 12 12

3610 PROMENADSTIG SJÖLYCKAN 0 171 171 0 234 234 137 0 -63 -63

Summa skattefinansierat 0 18 142 18 142 1 410 15 197 13 787 76 1 410 2 945 4 355

BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE 2015Nämnden för samhällsplanering

Nämnden för individ- och familjeomsorg

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Omsorgsnämnden

BUDGET 2015 BOKSLUT 2015

Överförmyndarnämnden BUDGET 2015 BOKSLUT 2015

BUDGETAVVIKELSE 2015

BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE 2015

BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE 2015

BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE 2015

BUDGETAVVIKELSE 2015
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Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

4020 OMBYGG RENS ALVESTA ARV 0 900 900 0 0 0 0 0 900 900

4035 LEKARYD ANSLUTNING VA 0 0 0 -33 29 63 -33 -29 -63

4038 RELINING LEKARYDSVÄGEN 0 1 348 1 348 0 74 74 5 0 1 274 1 274

4039 VA SPÅNINGSLANDA NY 0 0 0 0 40 40 0 -40 -40

4040 OMLÄGGN ÄLDRE VA-LEDN 0 2 157 2 157 0 875 875 41 0 1 282 1 282

4051 RELINING LEKARYDSVÄGEN 0 900 900 0 0 0 0 0 900 900

4052 RELINING MOHEDA KYRKOGÅRD 0 -18 -18 0 1 602 1 602 -9 154 0 -1 619 -1 619

4053 SILKESNÄS VA-UTBYGGNAD 0 4 069 4 069 0 380 380 9 0 3 690 3 690

4061 VA ARBETEN NORRA INFARTEN 0 1 500 1 500 0 96 96 6 0 1 404 1 404

4062 FÅRAKULLEN MOHEDA 0 1 800 1 800 0 141 141 8 0 1 659 1 659

4063 SJÖATORP 0 300 300 0 0 0 0 0 300 300

4070 SANERING ÄNGAGATAN 0 0 0 0 541 541 0 -541 -541

4071 SANERING VA FUXVÄGEN ALV 0 0 0 0 1 978 1 978 0 -1 978 -1 978

4072 RÖRBYTE HULEVIK VATT.VERK 0 0 0 0 136 136 0 -136 -136

4073 TOYOTA 0 0 0 0 130 130 0 -130 -130

4230 VÄSTREGÅRDSV HJORTSBERGA 0 788 788 0 826 826 105 0 -38 -38

4260 ÅREDAVÄG UTBYGG DAGVATTEN 0 217 217 0 217 217 100 0 0 0

4310 VA SJÖATORP RASTPLATS 0 1 000 1 000 1 793 4 145 2 352 235 1 793 -3 145 -1 352

4400 ÖVERVAK.SYSTEM PUMPSTATIO 0 31 31 0 0 0 0 0 31 31

4450 MOHEDA AVLOPPSVERK OMBYGG 0 4 330 4 330 0 1 836 1 836 42 0 2 494 2 494

4455 OMBYGGN GRIMSLÖV PUMPST 0 800 800 0 0 0 0 0 800 800

4461 VISL MEKANISKA SLAMFÖRTJO 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 1 000

4462 MOTTAGNING SLAM ALVESTA 0 500 500 0 0 0 0 0 500 500

4610 TORNE AVLOPPSRENINGSVERK 0 600 600 0 142 142 24 0 458 458

4620 GASFACKLA ALVESTA ARV 0 600 600 0 0 0 0 0 600 600

Summa taxefinansierat (VA-verksamhet) 0 22 822 22 822 1 760 13 187 11 428 50 1 760 9 635 11 394

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

0 0 0 0 0

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

1241 MARKBEREDNING BARACKER HÖGÅSEN 0 0 0 0 1 614 1 614 0 -1 614 -1 614

1244 ÄLDRECENTER VÄ RÖNNEDAL 0 0 0 0 1 048 1 048 0 -1 048 -1 048

1438 UTOMHUSBAD VISLANDA 0 0 0 0 667 667 0 -667 -667

1439 NY SPORTHALL MOHEDA 0 0 0 0 46 46 0 -46 -46

0 0 0 0 3 376 3 376 0 -3 376 -3 376

Förbrukning

jan-dec (+ överskott   - underskott)

nämnd/styrelse inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto

Kommunstyrelsen 0 4 705 4 705 150 6 614 6 464 137 150 -1 909 -1 759

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utbildningsnämnden 0 3 830 3 830 0 3 695 3 695 96 0 135 135

Nämnden för individ- och familjeomsorg 0 0 0 0 287 287 0 -287 -287

Omsorgsnämnden 0 5 000 5 000 9 2 053 2 044 41 9 2 947 2 956

Nämnden för samhällsplanering (exkl VA) 0 18 142 18 142 1 410 15 197 13 787 76 1 410 2 945 4 355

Nämnden för myndighetsfrågor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemensam finansiering 0 0 0 0 3 376 3 376 0 -3 376 -3 376

Summa skattefinansierat 0 31 677 31 677 1 569 31 222 29 653 94 1 569 456 2 024
Summa taxefinansierat (VA-verksamhet) 0 22 822 22 822 1 760 13 187 11 428 50 1 760 9 635 11 394

TOTALT, summa verksamheter 0 54 499 54 499 3 328 44 409 41 081 75 3 328 10 090 13 418

forts. Nämnden för samhällsplanering BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE 2015

Nämnden för myndighetsfrågor

BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE 2015SAMMANDRAG

BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE 2015

Gemensam finansiering BUDGET 2015 BOKSLUT 2015 BUDGETAVVIKELSE 2015
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Alvesta kommun i jämförelse med andra kommuner 

 
Alvesta kommun gör årligen i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL, 
undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv; tillgäng-
lighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. 
Måtten kommer från bland annat SCB, Skolverket, egna mätningar i kommunen, Socialstyrelsen, 
Svenskt Näringsliv, Försäkringskassan och SKL:s undersökningar. 
 
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 vilket resultat som levereras. Ett 
annat viktigt syfte är att underlätta dialogen mellan kommunpolitiker och kommuninvånare. År 2015 
deltog 241 av Sveriges 290 kommuner i Kommunens kvalitet i korthet. 
 
Alvesta kommuns resultat beskrivs nedan i ett treårsperspektiv och i jämförelse med alla deltagande 
kommuner (medelvärde). För att underlätta överblickbarheten hur kommunen ligger till i relation till 
medel för alla deltagande kommuner förutom med mått också svarta, gröna och röda ”gubbar”. Gul 
”gubbe” symboliserar att kommunen ligger i spannet för medel, grön ”gubbe” betyder bättre än medel 
och röd ”gubbe” sämre än medel.  
 
En del av måtten används för att fastställa om kommunfullmäktiges övergripande mål uppfyllts eller 
inte uppfyllts för året. 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.  
 
 
Teckenförklaring: 
 ”gubbar” innebär att Alvesta i jämförelse med andra kommuner i rankingen ligger på 25 procent av 
de bäst placerade.  betyder att kommunen placerar sig i mitten 50 procent och   25 procent sämst 
placering.  
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Alvestas Kvalitet i korthet 2015 – jämförelse med alla kommuner och över tid 
 Din kommuns 

tillgänglighet 
Definition Medel 

Alla 
kommuner 

Alvesta 
2015 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  
 

Jmf 
mellan 
åren 

Alvesta 
2014 

Alvesta 
2013 

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

Andel, %  84 88 
 

 87 78 

2 Hur stor andel av medborgarna 
som tar kontakt med 
kommunen via telefon får ett 
direkt svar på en enkel fråga?  

Andel, % 46 45 
 

 43 65 

3 Hur stor andel av medborgarna 
uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon 
ställt en enkel fråga till 
kommunen? 

Andel, % 94 73 
 

 76 73 

4a Hur många timmar/vecka har 
huvudbiblioteket i kommunen 
öppet utöver tiden 08-17 på 
vardagar? 

Antal 
timmar 

14 11 
 

 11 11 

4b Hur många timmar/vecka har 
kommunen öppet simhallen 
utöver tiden 08-17 på 
vardagar?  

Antal 
timmar 

24 21  
  21 21 

4c Hur många timmar/vecka har 
återvinningscentralen öppet 
utöver tiden 08-17 på 
vardagar? 

Antal 
timmar 

12 10  
  10 10 

5 Hur stor andel av de som 
erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten har fått 
plats på önskat 
placeringsdatum? 

Andel, % 65 33  
  43 86 

6 Hur lång är väntetiden (dagar) 
för dem som inte fått plats för 
sitt barn inom 
förskoleverksamheten på 
önskat placeringsdatum?  

Antal 
dagar 

23 28  
  48 42 

7 Hur lång är väntetiden i snitt 
(dagar) för att få plats på ett 
särskilt boende från ansökan 
till erbjudande om plats?  

Antal 
dagar 

57 120 
 

 83 110 

8 Hur lång är handläggningstiden 
i snitt (dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd vid 
nybesök? 

Antal 
dagar 

16 15 
 

 14 12 
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 Trygghetsaspekter i 

din kommun 
Definition Medel 

Alla 
kommuner 

Alvesta 
2015 

Alvesta bättre  

eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

 

Jmf 
mellan 
åren 

Alvesta 
2014 

Alvesta 
2013 

9 Hur trygga och säkra känner 
sig medborgarna i 
kommunen? 

Index  
1-100  

60 51 
 

 
Mät-
ning ej 
genom-
förd 

46 

10 Hur många olika personer 
besöker en äldre person med 
hemtjänst? 

Under 
en 14-
dagars-
period 
kl 
07.00 – 
22.00 

15 13 
 

 
15 Mät-

ning ej 
genom-
förd 

11 Hur många barn per personal 
är det i kommunens 
förskolor?             
Planerad 
Faktisk 

 
 
Antal 
barn/års 
arbetare 

 
 
 
5,4 
4,3 
 

 
 
 
5,4 
4,4 

 
 

 
 
 
4,6  
4,5  

 
 
 
5,4 
4,1 
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 Din delaktighet  

och kommunens 
information 

Definition Medel 
Alla 
kommuner 

Alvesta 
2015 

Alvesta bättre  

eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jmf 
mellan 
åren 

Alvesta 
2014 

Alvesta 
2013 

12 Hur många av kommunens 
röstberättigade röstade i 
kommunvalet? 

Andel, % 83,2 Ej 
val   83,1 Ej val 

13 Hur god är kommunens 
webbinformation till 
medborgarna? 

Andel av 
max-
poäng, 
100% 
Genom-
snitt för 
alla 
områden 

80 80 
 

 79 81 

14 Hur väl möjliggör kommunen 
för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling? 
 

% av 
max- 
poäng 54 

55 52 
 

 48 40 

15 Hur väl upplever 
medborgarna att de har insyn 
och inflytande över 
kommunens verksamhet? 

Index 
1-100 
 
 

40 34 
 

 
Mät-
ning ej 
genom-
förd 

30 

16 Vad är kostnaden för ett 
inskrivet barn i förskolan? 
 
 

Tusental 
kr per 
barn/år  

131 131 
 

 131 127 

17
a 

Vilket resultat når elever i 
årskurs 6 i kommunen i de 
nationella proven? 
 

% av de 
som nått 
krav-
nivån i 
sv/ma/ 
eng 

93 87 
 

 94 95 

17
b 

Vilket resultat når elever i 
årskurs 3 i kommunen i de 
nationella proven? 

% av de 
som nått 
krav-
nivån i 
sv/ma 

70 62 
 

 62 63 

18 Andel behöriga elever till 
något nationellt program på 
gymnasiet 

Andel %  
Behöriga 
till 
gy.skolan 

85,2 81,4 
 

 86,5 84,1 

19 Elevers syn på skolan och 
undervisningen i  
årskurs 8 

Samman
vägt 
resultat 
av sju 
områden 
(enkät) 

75 --   78 84 
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 forts. Din 
delaktighet  
och kommunens 
information 
 

Definition Medel 
Alla 
kommuner 

Alvesta 
2015 

Alvesta bättre  

eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jmf 
mellan 
åren 

Alvesta 
2014 

Alvesta 
2013 

20 Kostnad per betygspoäng 
(meritvärde) 

Kostnad 
per 
betygs-
poäng 
(merit-
värde) 

375 343 
 

 344 344 

21 Andelen elever som 
fullföljer 
gymnasieutbildningen i 
kommunen  

Inom 4 år 
inkl IM-
program 

78 82,4 
 

 78,5 78 

22 Kostnad för de elever som 
inte fullföljer ett 
gymnasieprogram. Tusental 
kr per elev. 

I förhåll-
ande till 
andel 
som inte 
fullföjer  

26 21 
 

 25 24 

23 Vilka kvalitetsaspekter finns 
inom särskilt boende? 

Olika 
indika-
torer som 
redovisas 
var för 
sig 

66 71 
 

 72 84 



      Jämförelse över tid KKiK           
   
       
 

Årsredovisning 2015                                                                                                                            105 
 

 
 Din kommuns 

effektivitet 
Definition Medel 

Alla 
kommuner 

Alvesta 
2015 

Alvesta bättre  

eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jmf 
mellan 
åren 

Alvesta 
2014 

Alvesta 
2013 

24 Vad kostar en plats i 
kommunens särskilda 
boende? 

Tusental 
kr i snitt 
per 
boende 

808 649 
 

 
549 497 

25 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med 
sitt boende? 
 

Andel, % 83 87 
 

 
85 82 

26 Vilket omsorgs- och 
serviceutbud har 
hemtjänst finansierad av 
kommunen? 

Varje 
enskild 
indikator 
samt 
samman-
lagda 
poäng 
redovisas. 
Och 
typvärdet. 

65 76 
 

 
76 79 

27 Vad är kostnaden per 
vårdtagare inom 
hemtjänsten i kommunen? 

Tusental 
kr i snitt 
per vård-
tagare 

264 289 
 

 
268 204 

28 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst 
 

Andel, % 91 89 
 

 
91 92 

29 Vilka kvalitetsaspekter 
finns inom LSS grupp- 
och serviceboende? 

Serviceutb
ud utifrån 
olika 
indika-
torer, som 
redovisas 
var för sig 

82 96 
 

 
-- 96 

30 Andelen inte 
återaktualiserade 
ungdomar ett år efter 
avslutad insats/utredning? 

Andel 
(%) 
ungdom-
ar i 
åldern 
13-20 år 

78 85 
 

 
83 Mät-

ning ej 
genom-
förd 
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 Din kommuns som 

samhällsutvecklare 
Definition Medel 

Alla 
kommuner 

Alvesta 
2015 

Alvesta bättre  

eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jmf 
mellan 
åren 

Alvesta 
2014 

Alvesta 
2013 

31 Andelen förvärvsarbetare i 
kommunen? 

% av totalt 
antal inv 
mellan 20-64 
år 

78,5 78,8 
 

 
78,8 80,0 

32 Hur stor andel av 
befolkningen får 
försörjningsstöd inkl 
introduktionsersättning? 

Andel 
invånare 
som någon 
gång under 
året fått 
försörjnings-
stöd   

4,2 7,9 
 

 
7,4 6,9 

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

 4,9 2,4 
 

 
2,7 3,6 

34 Vad ger företagarna för 
sammanfattande omdöme 
om kommunens service för 
företagen? 
 

Nöjd-kund-
index  

68 65 
 

 
Mätn 
ej 
geno
mf 

64 

35 
 

Hur högt är 
sjukpenningtalet bland 
kommunens invånare? 
Per person 16-64 år. 
 

Antal utbet 
heldagar, 
socialförsäkr  

10,5 9,9 
 

 
8,7 8,2 

36 Hur effektiv är kommunens 
hantering och återvinning 
av hushållsavfall? 

% återvun. 
material av 
totala 
mängden  

39 38 
 

 
40 39 

37 Hur stor är kommun-
organisationens andel 
miljöbilar av totala antal 
bilar? 
 

Andel, % 33 35 
 

 
35 32 

38 Hur stor är andelen inköpta 
ekologiska livsmedel?  

Andel, % 25 39 
 

 
36 29 

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

Index 
1-100 

60 52 
 

 
Mät-
ning ej 
genom-
förd 

48 

 








