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Bokslut för 2016 i Södra Sveriges mittpunkt  

 
Då var det dags att lägga 2016 till hand-

lingarna, det gör vi genom att summera det 

gångna årets verksamheter och ekonomi. Det 

är tydligt att det arbete vi genomfört och det 

fokus vi haft på att uppnå en ekonomi i balans, 

börjar ge resultat. Vi kan presentera det bästa 

ekonomiska resultatet i kommunen på väldigt 

många år, vilket är både glädjande och viktigt.   

 

Att ha ordning och reda på finanserna är en 

förutsättning för utveckling av vår orga-

nisation och vår kommun, då det skapar 

utrymme och möjligheter för framtida 

investeringar. Nu gäller det att hålla i och inte 

falla tillbaka i gamla mönster. 

 

Tittar man djupare i det goda resultatet blir det 

tydligt att vi haft stora finansiella intäkter till 

följd av omplaceringar av placerade pensions-

medel, men även utan dessa, gör vi ett bra 

resultat. Nämndernas underskott har halverats 

och här vill jag lyfta fram utbildningsnämnden 

som gjort en fantastisk resa. Bra jobbat! 

  

När det gäller våra mål, har vi fortsatt mycket 

att arbeta med. Man kan konstatera att vi under 

2016 inte nådde alla de mål vi hade satt upp. 

Till viss del beror det på, att det ibland kan 

vara svårt att göra uppföljningar och utvär-

deringar, och därför har vi beslutat om nya 

uppföljningsbara mål för 2017. 

  

Om jag ser tillbaka på det gångna året, så finns 

det mycket att glädjas åt och här är bara ett par 

exempel på händelser under 2016; 

 

Den sista industritomten i Björnstorp såldes 

och mycket glädjande kan vi konstatera att det 

finns en vilja att etablera sig i kommunen, men 

också ett behov av ytterligare verksamhets-

mark. 

  

Vislandabadet invigdes till mångas glädje. 

Och det blev ett fantastiskt projekt som höll 

budgeten och nästan den tighta tidsram som vi 

satt upp för att lyckas öppna under säsongen. 

  

Pris för bästa tillväxtkommun i Kronobergs län 

samt en historiskt stor klättring i Svenskt 

näringslivs företagsbarometer tyder på att det 

arbete som vi lägger ner på dessa frågor börjar 

ge effekt. 

  

Och åter igen har köket på Lekbackens 

förskola satt Alvesta på kartan, genom sitt 

imponerande arbete med ”Stora måltidsupp-

levelser för sina små matgäster”. 

  

Vi fortsätter att tillsammans utveckla och 

förbättra hela Alvesta kommun genom lokalt 

och regionalt sammarbete. Vi blickar framåt 

och med tillförsikt tar vi oss an framtiden, med 

de goda möjligheter och förutsättningar vi har. 

 

 

 
 

   Per Ribacke 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
 

Året i korthet 
 

Årets resultat ett överskott men 

negativ budgetavvikelse för nämn-

derna 
Kommunens bokslut för år 2016 visar ett 

överskott på 61 miljoner kronor (2 mnkr 

2015), vilket är 49 miljoner kronor bättre än 

budget. Inkluderas bolagen var resultatet 94 

miljoner kronor för 2016 (6 mnkr 2015).  

 

I kommunens resultat ingår engångsintäkter 

avseende tillfälligt flyktingstatsbidrag med 32 

miljoner och realisationsvinster med 30 

miljoner kronor som uppstått i och med byte 

av kapitalförvaltare för placerade pensions-

medel. Nämndernas utfall är 19 miljoner 

kronor sämre än budget. Negativa budgetav-

vikelser finns inom nämnden för individ- och 

familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom 

utbildningsnämnden. Positiv budgetavvikelse 

för gemensamma nettokostnader och finansi-

ering väger upp nämndernas underskott. 

 

Alvestas befolkning fortsätter öka 
Befolkningen har 2016 ökat med 269 personer 

(78 år 2015) och uppgår vid årsskiftet till 

19 850 invånare. Kommunen har sedan 2010 

ökat sin befolkning med över 1 000 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 

 

Stora utmaningar väntar 
Alvesta kommun har en verksamhet med drygt 

1 500 anställda och en omsättning på cirka 1,4 

miljarder kronor. Kommunens ekonomi ska 

utvecklas så att dagens generation inte överför 

obalanserade kostnader eller skulder till 

kommande generationer. Ekonomin är en 

restriktion för verksamhetens omfattning på 

kort och lång sikt. Kommunen står inför stora 

utmaningar med en ökad befolkning, fortsatt 

obalans i vissa av nämndernas ekonomi för år 

2016 tillsammans med ansträngda budget-

förutsättningar inför 2017 med mycket 

begränsat utrymme för kostnadsökningar.  

 

Målen för god ekonomisk hushåll-

ning uppfylls delvis 
Sammantaget är bedömningen kravet på god 

ekonomisk hushållning delvis uppfylls för år 

2016.  Kommunstyrelsens arbete med att 

utveckla målstyrningen fortsätter. Största 

utmaningen framöver kvarstår som tidigare, 

det vill säga att stärka den ekonomiska ställ-

ningen för att möjliggöra fortsatt långsiktig 

hållbar utveckling inom samtliga målområden. 

 

Spåningslanda fortsätter att växa 
Under året har det nya bostadsområdet 

Spåningslanda fortsatt att växa. 2016 såldes de 

resterande 7 tomterna av totalt 20 i etapp 1. 

Beslut finns att sälja ytterligare 24 tomter i 

etapp 2. Försäljningen startar under 2017. 

Under 2016 såldes en tomt i Hjortsberga och 

ytterligare 5 finns ute till försäljning.   

 

Såld industrimark i Björnstorp 

I Björnstorps industriområde såldes sista 

tomten under 2016. Projekteringen av vatten 

och avlopp till Orrakullens industriområde har 

pågått under året. VA-försörjning krävs för att 

kunna exploatera de 30 hektar planlagd 

industrimark som finns i området. Uppdrag 

finns att planlägga all övrig mark söder om väg 

25 från Orrakullen till Björnstorp.   

 

Vislandabadet invigdes 
Det nya Vislandabadet invigdes den 20 

augusti. Satsningen på badet är en i raden av 

flera upprustningar inom fritidsområdet där 

bland annat Virda bad- och sportcenter och 

Alvesta Tennishall ingår. 

 

Fördjupad översiktsplan för Alvesta 

tätort 
Alvesta kommun har arbetat fram ett förslag 

till fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort. 

Nu ska förslaget ut på samråd. Huvudfrågor är 

att skapa och värna attraktiva boende- och 
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livsmiljöer, skapa förutsättningar för hållbara 

transporter, utveckla ett levande centrum, ta 

tillvara på och utveckla grönstrukturen och 

säkra tillgången till verksamhetsmark. 

 

Invigning av Rönnedalsrondellen 

8 december invigdes Rönnedalsrondellen av 

nämnden för samhällsplanerings ordförande 

och vice ordförande, Hagart Valtersson och 

Anita Lindstedt. Cirkulationsplats Rönnedal är 

klar och Svampvägen får samtidigt en 

trafiksäker anslutning via cirkulationen och 

gatukorsningen Fabriksgatan-Svampvägen 

kommer att stängas. 

 

Politisk överenskommelse om fram-

tidens äldreboende 

Tanken är att en extern part ska bygga och 

förvalta ett nytt kombinerat, särskilt boende 

och trygghetsboende. Sedan ska kommunen bli 

hyresgäst och driva verksamheten. Antalet 

boendeplatser kommer troligtvis att bli 36-48 

stycken, med möjlighet till utbyggnad.   

 

Lekbacken åter årets förskolekök 

För andra året i rad tog Lekbackens förskola 

hem titeln som Årets förskolekök i White 

Guide Juniors årliga prisutdelning. Juryns 

motivering löd: ”För att man med en fantastisk 

frenesi och imponerande inlevelse lyckas 

bjuda sina små matgäster på stora måltids-

upplevelser.” 

 

Alvesta kommun utsågs till bästa 

tillväxtkommun i Kronobergs län 
Priset Bästa Tillväxt tilldelas den kommun i 

varje län där företagen har bäst tillväxt. Priset 

delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget 

Syna, som granskar bokslut från samtliga 

svenska aktiebolag för att utse vinnarna. 

Utmärkelsen går till den kommun som har 

störst andel företag som nyanställer, ökar sin 

omsättning och går med vinst. Kommunen 

klättrade samtidigt 82 placeringar i Svenskt 

Näringslivs företagsranking och hamnade på 

plats 139 av 290. 

 

 

 

 

 
        Invigning av Vislandabadet augusti 2016. 
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Framtiden innebär gemensamma insatser  
 
Framtiden innebär samarbete och gemen-

samma insatser med ökat fokus på att skapa 

förutsättningar för Alvesta som en lockande 

kommun att bo och leva i där tillgänglighet 

och närhet är grundläggande beståndsdelar. 

Arbetet för att öka medborgarnas, företagarnas 

och besökarnas tillgänglighet för att kunna 

hantera sina ärenden och få information via 

webben ökas.  

 

Alvesta kommun erbjuder attraktivt boende 

med goda pendlingsmöjligheter och industri-

mark i skyltläge utmed väg 25. Tydligare 

marknadsförings- och informationsinsatser för 

att visa och öka medvetenheten om fördelarna 

med att bo och verka i kommunen. Ökad 

inflyttning berör så mycket mer än boende.  

 

Arbetet för att skapa en god livsmiljö omfattar 

även frågor som rör kultur- och fritid, 

integration, arbetsmarknad, utbildning/skol-

verksamhet, ökad självförsörjning och att 

minska behovet av försörjningsstöd, trygg och 

kvalitetssäkrad omsorg med mera. Frågor som 

är angelägna både för den nyinflyttade som 

den som redan bor i kommunen. 

 

För att kunna leverera en ändamålsenlig, 

effektiv och bra verksamhet förutsätts kompe-

tenta och stolta medarbetare. Det blir allt vikti-

gare att framstå med ett bra arbetsgivarvaru-

märke för att kunna locka och behålla 

kompetens. Större fokus på ledarskap och 

medarbetarskap för att stärka kommunen som 

en attraktiv arbetsplats. Häri inkluderas bland 

annat frågor som rör värdegrundsarbete, ökad 

sysselsättningsgrad, åtgärder för att minska 

sjukfrånvaron och en god arbetsmiljö som 

främjar välbefinnande och hälsa.  

 

En annan prioriterad uppgift är att skapa 

enhetlighet och helhetstänk inom Alvesta 

kommun. Kommunens styr- och lednings-

system består av många delar; vision, budget, 

mål, strategier, värdegrund, reglementen, 

delegation, planer, policy, lagar, kvalitet, 

rutiner, internkontroll etc. Arbetet inriktas på 

att skapa enkelhet genom strukturer och ska 

tillämpas kommunövergripande. Fortsatt 

arbete med att samordna och genomföra 

effektiviseringar av verksamheterna (”vardags-

rationaliseringar”). 

 

Framtidens arbete innebär också att öka 

användningen av digitala verktyg och ny 

teknik i verksamheterna. 

 

Nämnderna hade 2015 en kraftig netto-

kostnadsökning som mattats av under 2016.  

Budgetförutsättningarna inför 2017
1
 innebär 

fortsatta effektiviseringskrav för nämnderna 

för att få en budget i balans, men även ökade 

resurser för exempelvis ökat antal elever i 

skolan och nytt LSS-boende. Det budgeterade 

resultatet för 2017 är samma som för 2016, 

11,5 miljoner kronor. Resultatkravet för år 

2017 innebär att verksamheternas netto-

kostnader får förbruka max 99,4 procent av 

skatter, generella statsbidrag och kommunal-

ekonomisk utjämning.  

 

Nämndernas ekonomiska obalans med en för 

hög nettokostnadsökning i förhållande till 

budgetförutsättningarna, ställer krav på fort-

satta prioriteringar för att ekonomin långsiktigt 

ska vara i balans. Den stora utmaningen under 

de kommande närmaste åren är att vidta 

åtgärder så att en tillräcklig resultatnivå skapas 

för att kunna möta såväl oförutsedda händelser 

som att skapa utrymme för behovet av 

exempelvis genomförande av större nödvän-

diga investeringar. 

 

Sammanfattningsvis syftar arbetet som helhet 

till att tillhandahålla en god service till 

invånare och företag, öka antalet invånare och 

att bidra till att stärka kommunens attrak-

tionskraft. 

                                                 

 
1
 Budget 2017 med plan för 2018-2019, fastställd 

av kommunfullmäktige § 105, 2016-06-20, med 

kompletterande beslut § 113, 2016-09-27, 
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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 2016 2015 2014 2013 2012 
Antal invånare 31 dec 19 850 19 581 19 503 19 280 19 034 
Antal invånare, årlig förändring 269 78 223 246 117 

Kommunens skattesats 21:42 21:42 21:81 21:81 21:81 

Årets resultat (=förändring eget kapital), mnkr 61 2 2 21 82 
Resultat per invånare, kronor 3 073 101 83 1 078 4 319 

Nettokostnadernas andel av skatt och generella 
bidrag, procent 

 
98,0 

 
102,7 

 
101,2 

 
100,7 

 
102,4 

Likvida medel, mnkr 11 14 21 -12 22 

Investeringar, mnkr 73 41 121 41 52 

Soliditet %, inkl ansvarsförbindelse pensioner 25 19 17 17 18 
Soliditet %, exkl ansvarsförbindelse pensioner 66 66 67 76 75 

Låneskuld, mnkr 127 107 107 22 0 

Totalt pensionsåtagande (inkl löneskatt), mnkr 464 483 500 517 490 

Tillgångar och skulder      
- anläggningstillgångar, kr/inv 33 792 32 449 32 390 28 840 25 700 

- omsättningstillgångar, kr/inv 21 406 18 653 18 880 16 310 19 290 

- långfristiga skulder, kr/inv* 31 030 30 670 31 280 28 090 25 790 

- kortfristiga skulder, kr/inv 11 036 10 690 10 590 9 300 10 740 

Bolagen      

Allbohus Fastighets AB      

Verksamhetsresultat**, mnkr 18 -17 4 6 5 
Soliditet % 10 8 10 9 9 

Alvesta Energi AB. koncernen      

Verksamhetsresultat**, mnkr 12 15 9 7 8 
Soliditet % 24 21 17 15 14 

Alvesta Renhållnings AB      

Verksamhetsresultat**, mnkr 1 3 2 1,5 1 
Soliditet % 37 35 32 26 18 

Alvesta Utveckling AB      

Verksamhetsresultat**, mnkr 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 
Soliditet % 12 11 11 11 10 
*Inklusive totalt pensionsåtagande (avsättning och ansvarsförbindelse). 
** Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 
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Allmänt om kommunen 
 
Sedan kommunalvalet år 2014 styr Social-

demokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i 

minoritet i Alvesta kommun. Skattesatsen har 

varit oförändrad sedan 2015 och uppgår till 

21,42 kronor.  

 

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. 

 

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings, 

SKL, kommunindelning, ingår Alvesta 

kommun i gruppen pendlingskommuner. 

 

Befolkning  
Alvestas befolkning med 19 850 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 därefter. Från 2010 

har det årligen varit en befolkningstillväxt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

År 

 

Invånarantal 

Förändring 

Alvesta 

Förändring 

Länet 

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 

2016 19 850 +269 +3 259 

 

Vid årsskiftet 2016/17 var antalet invånare i 

Alvesta kommun 19 850, en ökning med 269 

personer jämfört med närmast föregående 

årsskifte. Under de senaste tio åren har en 

minskning av befolkningen skett fram till 

2009, därefter har befolkningen ökat. Utöver 

antalet folkbokförda invånare fanns vid 

årsskiftet drygt 700 asylsökande i kommunen.  

 

 
 

Under år 2016 föddes 267 barn (231 barn år 

2015). 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.  
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Höga andelar i befolkningen återfinns i ålders-

gruppen 55-70 år. Denna grupp närmar sig 

eller är i pensionsåldern och kommer under 

2000-talets andra och tredje decennier att öka 

antalet äldre kommuninvånare med behov av 

olika stödinsatser.  

 

 
 
 

Befolkningsökningen under 2016 beror i 

huvudsak på ett positivt flyttningsnetto, +203 

(+42 år 2015). Flyttningsnettot mot utlandet är 

+443 (+341 år 2015), mot länet -108 (-141 år 

2015) och mot riket i övrigt -132 (-158 år 2015). 
 

 

Högt tryck i näringslivet 
År 2016 har varit ett positivt år för näringslivet 

i Alvesta kommun där många företag har ökat 

sin omsättning och nyanställt. Antalet företag 

har ökat med 1,1 procent (nettotillväxt) vilket 

var högre än snittet i länet och antalet kon-

kurser ligger kvar på ungefär samma nivå som 

året innan. Inflyttningen av företag till kom-

munen ökat jämfört med året innan. 

 

All verksamhetsmark på Björnstorp är slut. 

Flera företag har signalerat att de vill expan-

dera men att det kan vara svårt med ända-

målsenliga lokaler och kompetensförsörjning. 

Fler förfrågningar kring etableringar har kom-

mit in till kommunen. Det är fortfarande stor 

efterfrågan hos flera av grannkommunerna på 

lokaler 

 

Tillverkningsindustrin och byggnadsbranschen 

dominerar men både företagstjänster och 

besöksnäring växer om än från små nivåer. 

Besöksnäring hade ett bra år. Handeln i 

Alvesta tätort hade det fortsatt tufft, under året 

har en liten förbättring kunnat konstateras. 

 

Avmattning på arbetsmarknaden 
Under 2016 fortsatte arbetslösheten att minska 

i Kronobergs län. Ungdomsarbetslösheten fort-

sätter att gå ner liksom i de grupper med 

svensk bakgrund och utbildning. Det är däre-

mot ett stort glapp och de med utländsk 

(nyanlända) bakgrund har det svårt att komma 

ut på arbetsmarknaden och där ökar arbetslös-

heten markant.  

 

Arbetslösheten har, totalt sett för Alvesta 

kommun, minskat med 0,2 procent till 9,3 

procent per den sista december 2016 jämfört 

med ett år tidigare. Det är ett stort problem 

med matchning då det gäller företagens 

kompetens med de som står utan jobb idag och 

viktigt att hitta snabbare vägar fram med 

utbildningar för tillgodo se näringslivet med 

arbetskraft. 
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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. Kommun-

fullmäktige har i Mål och budget 2016 beslutat 

planera utifrån tre strategiska inriktningar, 

ekonomi, verksamhet och arbetsgivare/ 

medarbetare. Den strategiska inriktningen för 

verksamhet är i sin tur indelad i sex stycken 

fokusområden. För respektive område finns 

mål och resultatmått.  

 

Fullmäktige har antagit Vision 2027 ”Alvesta 

kommun, södra Sveriges mittpunkt – Inte-

grerar lokalt boende med globala möjligheter”. 

Visionen är utgångspunkten för målarbetet. 

 

Utföra 
Utifrån kommunfullmäktiges budget upprättar 

nämnder och styrelser verksamhetsplaner och 

internbudgetar. Fullmäktiges 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 per sista augusti och 

vid årets slut en årsrapport. Kommunstyrelsen 

sammanställer rapporterna från nämnderna 

samt, vid årets slut, görs en årsredovisning för 

den samlade uppföljningen för hela Alvesta 

kommun.  Kommunens bolag ingår i delårs-

rapporten per augusti och årsredovisningen. 

 

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 2016 
I arbetet med intern kontroll involveras såväl 

politiker som tjänstemän. I samband med 

årsredovisning genomförs utvärdering och rap-

portering avseende intern kontroll. I de 

kontroller som genomförts under 2016 har 

förbättringsområden identifierats. Åtgärder 

vidtas i de fallen.   

 

Påbörjat arbete med att förtydliga delpro-

cesserna i intern kontroll fortsätter. En 

kommunövergripande arbetsgrupp har bildats 

för detta ändamål. Gruppen kommer att perma-

nentas under 2017 och fortsätta jobba med att 

utveckla den interna kontrollprocessen. 

 
Utifrån vad som framkommit av nämndernas 

uppföljningsrapporter som har behandlats poli-

tiskt kring årsskiftet 2016/2017, bedöms den 

interna kontrollen fungera tillfredsställande. 

Av nämndernas kontrollplaner framgår att 

risk- och väsentlighetsbedömningar har gjorts, 

det finns dock en viss utvecklingspotential i 

denna delprocess. 

 

Interna kontrollplaner har upprättats och 

genomförts. I de fall avvikelser konstaterats 

förutsätts att åtgärder vidtagits eller kommer 

att vidtas. Respektive nämnd ansvarar för att 

åtgärder genomförs för att avhjälpa konsta-

terade avvikelser. 

 

Intern kontroll bolag 2016 
Den interna kontrollen i bolagen är en process 

som involverar styrelse, bolagsledning och 

personal. Kommunens insyn i bolagens intern-

kontroll motiveras av den uppsiktsplikt som 

kommunen har enligt kommunallagen samt 
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med anledning av borgensåtaganden och 

utlåning av finansiella medel.  

 

I bolagen finns inte en lika tydlig, gemensam, 

process för intern kontroll som för nämnderna. 

Utifrån bolagens återrapportering gällande år 

2016, bedöms den interna kontrollen fungera 

tillfredsställande. Om avvikelser eller brister 

framkommit i samband med uppföljningen och 

kontrollen förväntas bolagen/förbundet ha 

vidtagit eller komma vidta åtgärder.  
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God ekonomisk hushållning  
 

Mål och resultat 
Enligt kommunallagen ska kommuner i 

budgeten ange mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning, vilket innebär dels 

finansiella mål för ekonomin och dels mål för 

verksamheten. Kommunfullmäktige har i Mål 

och budget 2016 beslutat planera utifrån tre 

strategiska inriktningar, ekonomi, verksamhet 

och arbetsgivare/medarbetare. Den strategiska 

inriktningen för verksamhet är i sin tur indelad 

i sex stycken fokusområden. För respektive 

område finns mål och resultatmått.  

 

I huvudsak används resultatmått som är 

framtagna och sammanställda för att de ska 

kunna jämföras med övriga kommuner i 

landet. Genom Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) deltar Alvesta kommun 

tillsammans med andra kommuner i ett 

riksomfattande 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; 

tillgänglighet, trygghet, delaktighet och 

information, effektivitet och kommunen som 

samhällsutvecklare. 

 

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 nämndernas årsrapporter 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 

2016
2
, inom samtliga tre områden; ekonomi, 

verksamhet och arbetsgivare/medarbetare, ska 

uppfyllas. För år 2016 görs följande bedöm-

ning av måluppfyllelsen: 

 

 Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls. 

 Verksamhetsmålen uppfylls delvis. 

 Det personalpolitiska målet uppfylls 

delvis.  

 

Sammantaget är bedömningen att kravet på 

god ekonomisk hushållning delvis uppfylls för 

år 2016.  Kommunstyrelsens arbete med att 

utveckla målstyrningen fortsätter. Största 

utmaningen framöver kvarstår som tidigare, 

det vill säga att stärka den ekonomiska 

ställningen för att möjliggöra fortsatt lång-

siktig hållbar utveckling inom samtliga 

målområden. 

 

I kommande avsnitt redogörs mer ingående för 

måluppfyllelsen för de olika områdena.  

                                                 

 
2
 Mål & Budget 2016 med plan 2017-2018, fastställt av 

fullmäktige 2015-06-16, § 99. 
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Område 
 

Mål / Fokusområde 
 

Måluppfyllelse 

Ekonomi  Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,4 
procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning 
2016. 

 Uppfyllt 

Verksamhet  Alvesta kommun ska vara attraktiv  Delvis 

 - Bra skolor/goda ungdomsmiljöer Delvis   

 - Attraktivt boende/ökad inflyttning Uppfyllt  

 - God infrastruktur Delvis  

 - Starkt näringsliv Delvis  

 - Ett rikt kulturliv Uppfyllt  

 - God social omsorg och vård Uppfyllt  

Arbetsgivare/ 

medarbetare 

 Attraktiv arbetsgivare/medarbetare  Delvis  
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Finansiellt mål uppfylls  
 

 

Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,4 procent av skatter och 

kommunalekonomisk utjämning 2015. 
 

 

 

Resultatmått enligt Mål och budget 2016 

Prognos  

Måluppfyllelse 

2016 

Resultat 

2015  

Resultat 

2014 

Verksamhetens nettokostnad får år 2016 inte överstiga 

99,4 procent av skatter, kommunal ekonomisk 

utjämning och generella statbidrag. 

 

 98,0 % 

Uppfyllt 

 

102,7 

 

101,2 

 

 
Vid en utvärdering om det ekonomiska resul-

tatet är förenligt med det ekonomiska över-

skottsmålet fullmäktige beslutat, görs bedöm-

ningen att målet uppfylls för år 2016. 

 

 
 
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 99,4 

procent av de gemensamma intäkterna år 2016. 

Nyckeltalet utifrån utfallet 2016 är 98,0 

procent. För 2015 var värdet 102,6 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 

samt generella statsbidrag.  

 

 
 
Utfallet för 2016 visar att intäkterna ökar mer 

än nettokostnaderna
3
. Nettokostnadernas 

ökning år 2016 uppgår till 3,2 procent jämfört 

med intäkternas ökning på 8,1 procent. 

Intäkternas stora ökning beror framförallt på 

att kommunen erhållet tillfälligt flyktingstöd 

under 2016 med 32 miljoner kronor. Om inte 

det generella statsbidraget hade kunnat 

tillföras 2016, hade ökningen av intäkterna 

istället varit 6,1 procent.  

 

Den kraftiga ökningen av de gemensamma 

intäkterna hjälper till att minska gapet till 

nettokostnaderna, men inte tillräckligt för att 

överstiga nettokostnaden. Nettokostnadernas 

kraftiga kostnadsökning har mattats av, vilket 

är positivt. En ytterligare avmattning av 

                                                 

 
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. 
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ökningen är nödvändig för att inrymmas i 

budgetförutsättningarna för åren 2017-2019.  
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Verksamhetsmålen är delvis 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 2016 
Resultat 

 2016 

Resultat 

2015  

Resultat 

2014 

Hur många får förskoleplats när de önskar? 

Bibehålla resultatet från 2014, 43 %. Riket 67 % 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

43% 

 

33 % 

 

43 % 

 

Hur många av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella 

proven i svenska och matematik? 

Förbättra resultatet från 2014, 62 %. Riket 68 %. 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

59% 

 

62 % 

 

62 % 

Andel elever i åk 8 som har positiv syn på skolan. 

Bibehålla resultatet från 2014 med 78%. Riket 2014, 76%. 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

83%  78% 

Andel elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år. Förbättra 

resultatet från 2014, 78,5%. Riket 78,3%. 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

71,9% 

 

82% 78% 

 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
 

 Hur många får förskoleplats när de 

önskar:  

Målet är uppfyllt och förbättrat sedan 

föregående år. Detta beror till stor del på 

att handläggare för placering i förskolan 

informerar om garantitid på 120 dagar och 

att placeringsdatum registreras vid detta 

tillfälle. Ofta är det nyanlända vårdnads-

havare som önskar en snabbare placering, 

vårdnadshavare som bor i kommunen 

sedan tidigare söker vanligtvis placering i 

god tid och får placering när de önskar. 

Andra anledningar till att de inte får 

förskoleplacering när de önskar är att de 

står i omplaceringskö eller flyttat inom 

Alvesta och då önskar placering i ett annat 

område. 

 

 Hur många av eleverna i årskurs 3 

klarar de nationella proven i matematik 

och svenska: 

Målet är inte uppfyllt och trenden för det 

här året är negativ.  I enheternas samman-

ställningar kan man utläsa att hos de 

grupper som har ett lägre resultat många 

gånger finns en koppling till en högre 

personalomsättning än för andra grupper. 

Det här gör att vi ser att kontinuitet bland 

både personal och skolledare påverkar 

elevernas resultat på våra skolor.  

 

Svenska skolors elevsammansättning har 

också blivit alltmer homogen, och man kan 

se en skillnad mellan både skolor och 

enskilda elevgrupper avseende elevernas 

resultat. Skolsegregation med syfte på 

föräldrars utbildningsbakgrund har ökat 

(Skolverket, 2009).  
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 Andel elever i årskurs 8 som har positiv 

syn på skolan: 

Målet är uppfyllt och eleverna i årskurs 8 

som genomförde enkäten har en positiv 

syn på skolan.  

 

 Andel elever som fullföljer gymnasiet 

inom 4 år:  

Målet är inte uppfyllt. Positivt är dock att vi i 

kommunen numera har en person som har 

uppföljningsansvar för det kommunala 

aktivitetsansvaret för ungdomar som av någon 

anledning avbryter 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är delvis uppfyllt.  
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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 2016 
Resultat  

2016 

Resultat 

2015  

Resultat 

2014 

Medborgarna vill rekommendera vänner och bekanta att 

flytta till kommunen Förbättra resultatet från 2013 på 49 

(jämförande kommuner 63) 

SCB:s Medborgarindex NRI, Medborgar-undersökning 

2015. 

- 

(Mätning 

görs 

vartannat 

 år.) 

52 

 

- 

(Mätning 

görs 

vartannat 

 år.) 

 

Hur medborgarna ser på möjligheterna att hitta bra 

boende, olika boendeformer och trivsam bebyggelse. 

Förbättra resultatet från 2013 på 49 (jämförande 

kommuner 63) 

SCB:s Medborgarindex NRI, Medborgar-undersökning 

2015. 

- 

(Mätning 

görs 

vartannat 

 år.) 

49 - 

(Mätning 

görs 

vartannat 

 år.) 

 

 

 

 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
 

 Utveckla samarbetet med regional 

bredbandskoordinator (Region Krono-

berg) och Wexnet: 

Systematiska träffar och erfarenhets-

utbyten har genomförts med både den 

regionala bredbandskoordinatorn och 

Wexnet. Det har lett till snabbare 

kontaktvägar och uppdaterad information 

och ökad kunskap om bredbandsfrågor. 

 

 Utveckla nya samverkansforum med 

föreningsliv, företag och medborgare 

för att möjliggöra bättre dialog i 

aktuella landsbygdsfrågor: 

Ansvarig tjänsteman sitter med som 

representant i Leader Linné Smålands 

tjänstemannagrupp. Har arbetat med att 

bjuda in föreningslivet till utvecklings-

träffar avseende landsbygdsutveckling. 

Medarrangör i Leader linné-projektet 

”Landsbygden rockar”. 

 

 Göra prioriteringar och insatser utifrån 

landsbygdsprogrammet: 

En utredning har genomförts under hösten 

2016 och fortsätter våren 2017 kring 

landsbygdsprogrammets genomförande 

och framtida prioriteringar. 

 

 Spåningslanda 

I bostadsområdet Spångslanda etapp 1 del 

1 är samtliga 24 tomter sålda. I del 2 finns 

ytterligare 24 tomter varav 8 var bokade 

vid utgången av 2016. Totalt i kommunen 

finns ca 90 byggklara tomter. Marknads-

föring av Spåningslanda har skett via 

webb, sociala medier, annonsering, 

visning, mm. Beslut om planläggning av 

etapp 2 Spåningslanda har tagits med 

möjligheter till flerbostadshus och 

ytterligare 25 småhustomter. 

 

 Detaljplan 

En detaljplan för bostäder i kv. Björklövet 

i Alvesta har vunnit laga kraft. Planen ger 

möjligheter till ca 50 lägenheter. 

 

 Detaljplaneprocess 

En detaljplaneprocess för bostäder och 

äldrecenter har tagits fram i Rönnedals-

området. 
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 Utredning stadsförnyelse 

Utredning gällande Västra Rönnedal där 

möjligheter lyfts fram för utveckling av 

området. 

 

 Positiva förhandsbesked 

Fem positiva förhandsbesked har under 

året lämnats för nybyggnation av småhus 

på landsbygden. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. Bedömningen är att de flesta 

av faktorerna som ovan redovisats pekar i 

positiv riktning. 

 

 

 
    Översikt 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 2016 
Resultat 

2016 

Resultat 

2015  

Resultat 

2014 

God tillgång på kommunikationer. 

Bibehålla värdet (63) i jfr med 2013 års 

medborgarundersökning i delfrågan,  

Nöjd Region Index, NRI. Medborgarundersökning. 

Mätning 

görs 

vartannat år 

67 Mätning 

görs 

vartannat 

år.  

 
 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 

 
Dubbelspår till Växjö 

 Alvesta kommun har tillsammans med 

Pågatåg Nordost, Växjö kommun och 

Region Kronoberg utrett möjligheterna att 

öka kapaciteten på järnvägssträckan 

Alvesta-Växjö. Kapacitetsutredningen har 

haft befintlig sträckning som avgränsning 

och föreslår en etappvis utbyggnad med 

partiella dubbelspår. Utredaren gör 

bedömningen att utbyggnad av sträckan 

Alvesta östra till Växjö station kan ge en 

kapacitetsökning på 100 procent, från 4 till 

8 tåg per timme och riktning. 

 

Minskad tung trafik i Alvesta centrum 

 En detaljplan för Norra infarten har 

utarbetats i samarbete med Trafikverket, i 

syfte att öka stadsmässiga karaktären i 

infarten från väg 25 till Alvesta centrum. 

När detaljplanen genomförs kommer 

körfältens bredd att minskas och hastig-

heterna reduceras. Därmed ökar 

incitamenten för tung trafik utan målpunkt 

i Alvesta centrum att köra andra sträckor. 

 

 I arbetet med åtgärdsvalstudie (ÅVS) för 

Alvesta tätort har Alvesta kommun, 

Trafikverket och Region Kronoberg ett 

pågående arbete med målet att utreda 

förutsättningarna för tillskapandet av en 

förbifart. Rådighet över investeringen 

ligger på Region Kronoberg, i arbetet med 

länstransportplan (LTP). 

 

Fler cykelvägar 

 320 meter gång- och cykelväg längs 

Kungsgatan i Vislanda ökar trafiksäker-

heten till och från idrottsplatsen i 

Vislanda. 

 Säkrade cykelöverfarter vid Rönnedals-

rondellen. 

 Kommunen har sökt och blivit beviljade 

externa projektmedel för upprustning av 

banvallsleden som ett led i att utveckla 

cykelturismen i Alvesta kommun. 

 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är delvis 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 2016 
Resultat 

2016 

Resultat 

2015  

Resultat 

2014 

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 

företagsklimatet i kommunen? 

Resultat i medel i jfr med riket 

Ranking KKiK, mätmetod Insikten (SKL) 

 

Resultat 

försenat från 

SKL 

65 - 

 

 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 

 

 Samarbete med Alvesta Handel 

Samarbete med Alvesta Handel har skett 

genom dialog via möten, samråd kring 

fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort 

och genom ekonomiskt stöd till genom-

förande av evenemang som t.ex. Alvesta-

yran, julmarknad och modevisning. 

 

 Inventering av kompetensbehov 

Inventering av kompetensbehov hos 

näringslivet har skett genom dialog vid 

företagsbesök och frukostmöten. Sam-

verkan har gjorts i näringslivschefsnät-

verket (SBR) och med Region Kronoberg 

rörande frågor kring bl.a. den regionala 

kompetensförsörjningsstrategin, arbets-

marknadsutbildningar och ansökningar av 

YH-utbildningar. 

 

 Kommunens arbetsmarknadsenhet 

Nämnden för individ och familjeomsorg 

arbetar för att deltagare i kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet ska slussas ut 

på den reguljära arbetsmarknaden. Under 

2016 uppgick de till 63 personer samtidigt 

som ytterligare utvecklingsarbete pågår i 

ett nära samarbete med avdelningen för 

ekonomiskt bistånd. 

 

 Etableringssamverkan 

Etableringssamverkan i Kronoberg – ESF 

har beviljat nära 22 miljoner kronor till en 

satsning som Kronobergs åtta kommuner 

och Arbetsförmedlingen ska genomföra 

tillsammans med fokus på nyanländas 

etablering. 800 personer i länet kommer 

ingå i projektet som vänder sig till 

nyanlända i alla åldrar som står utanför 

arbetsmarknaden.  

 

 Förvaltningsövergripande arbetsgrupp 

Lokal arbetsmarknad – en förvaltnings-

övergripande arbetsgrupp har bildats för 

att vara samtalspart med Arbetsförmed-

lingen, utgöra styrgrupp för projekt och 

arbeta med samlade insatser från 

kommunens sida. 

 

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 2016 
Resultat 

2016 

Resultat 

2015  

Resultat 

2014 

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i 

kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 

Bibehålla resultatet,  

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

Målet 

uppfyllt. 

11 timmar 

 

11 timmar 

 

11 timmar 

Antal utlån på kommunens bibliotek ska bibehållas jfr 

med föregående år 

Målet delvis 

uppfyllt.  

149 586 st 

 

 

151 978 st 

* 

 

158 168 st 

 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 

 

 Hur många timmar/vecka har 

huvudbiblioteket i kommunen öppet 

utöver tiden 08-17 på vardagar:  

Huvudbibliotekets öppettider mot-

svarar föregående års öppettider, vilket 

innebär samma tillgänglighet i 

öppettider som föregående år. 

 

 Antal utlån på kommunens bibliotek 

ska bibehållas jfr med föregående 

år:  

Även för 2016 ser vi i minskning i 

jämförelse med året innan, dock är den 

betydligt mindre än jämförelsen 

mellan 2015 och 2014. 

 

 Kultur och fritid fortsätter bjuda in 

till föreningsträffar 

Under 2016 har kultur- och 

fritidsavdelningen fortsatt arbetet med 

att bjuda in till föreningsträffar. 

Träffarna arrangerades under våren 

med bra uppslutning. Arbetet med 

nyhetsbrev har även inletts vilket är 

ytterligare en del i att förbättra 

informationen ut till föreningslivet.  

 

 Under 2016 har arbetet med öppna 

kulturarrangemang fortsatt, nedan 

följer en kort sammanställning: 

o Alvesta folkfest. Ett arrangemang 

som i år lockade ca 2000 besökare 

genom samverkan med flera 

föreningar och organisationer. 

Under arrangemanget lyfts mång-

falden inom kulturen som 

berättande, mat, musik, dans, 

bildkonst m.m. 

o Utställningshallen har under året 

arrangerat flera utställningar som 

når ca 20 000 besökare. Bland 

årets utställningar märks ”Sapmi” 

och jubileumsföreställningen 

”Mitt Japan”. 

o Musikriket som är en konsertserie 

som arrangeras i samverkan med 

Musik i Syd. Konserterna har 

arrangerats i Hynnenäs, Blädinge, 

Alvesta och Tyrolen. 

o Bland övriga kulturarrangemang 

märks Sagobygdens olika 

föreställningar, Smålands kultur-

festival med fyra evenemang samt 

Alvestayran. 

 

 Alvesta Folkfest 

Arbetet med Alvesta folkfest bygger 

på samverkan mellan kommun, 

föreningsliv och medborgare och 

arrangemanget är ett lyckat exempel 

på fördjupad samverkan. Andra 
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exempel på samverkan mellan kom-

mun och föreningar är konsertserien 

Musikriket, Smålands Kulturfestrival 

och arbetet i Utställningshallen. 

 

Under 2016 har Kultur- och 

fritidsavdelningen tagit över driften av 

kulturkällaren, en målsättning med 

arbetet är att erbjuda fler samarrange-

mang mellan kommun och kultur-

föreningar.  

 

En planering för att stärka före-

ningarna i arrangörskap och projekt-

ledning finns och detta planeras att 

genomföras i samverkan med studie-

förbund och arrangörsorganisationer 

som exempelvis Musik i Syd. Denna 

insats skjuts dock från 2016 till 2017. 

Arbetet kommer att utgå från Kultur-

källaren. 

 

 Integrationsstöd 

Snabbstöd – ett integrationsstöd 

infördes på prov för föreningslivet i 

Alvesta kommun, genom samverkan 

mellan kommunledningskontoret 

(KLK) och individ- och familjeom-

sorgen (IFO). 

 

 Brukarundersökning 

Genomfört brukarundersökning bland 

besökarna i simhallen med mycket 

positivt resultat. 

 

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 2016 Resultat 2016 Resultat 2015 

Hur många olika omsorgspersonal 

besöker i genomsnitt en äldre person 

med hemtjänst under 14 dagar. Målet är 

att bibehålla resultatet från 2014 (15 för 

Alvesta och riket avseende personer med 

minst 2 besök/dag). 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

Målet uppfyllt. 

Resultatet för Alvesta är 12 och för 

riket 15 

År 2015: 

13 (Alvesta) 

15 (Riket) 

Kommunens hemtjänst ska vara på 

bibehållen nivå. 

Jfr kostnaden per brukare/nöjdhet med 

övriga kommuner i KKiK. 

Målet är inte uppfyllt. 

Kostnad/brukare 285 821 kr (2015) 

Kostnad/brukare i riket: 272 137 kr 

(2015) 

Nöjdhet: Alvesta: 88 % Riket: 91 % 

(2015) 

 

Kommunens omsorg på äldreboendena 

ska vara på bibehållen nivå 

Jfr kostnaden per brukare/nöjdhet med 

övriga kommuner i KKiK 

Målet är uppfyllt. 

Väntetid på plats: Alvesta 66 dgr, 

Riket 58 dgr (2016) 

Kostnaden/brukare: 798 164 kr 

(2015) 

Kostnaden/brukare i riket: 818 348 

kr (2015) 

Nöjdhet: Alvesta: 89 % Riket: 83 % 

(2016) 

 

 

Andel ungdomar som haft 

utredning/insats som inte återkommit till 

socialtjänsten inom ett år efter avslutad 

utredning/insats. 

Bibehålla nivån från 2014 på 83 %. 

Riket 77 %. 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

Målet är uppfyllt, 95 % 

 

85% 

 

Resultat och händelser inom fokusom-

rådet 
 

 Medveten och strukturerad planering 

Beträffande hur många vårdare som i 

genomsnitt besöker en äldre person med 

hemtjänst under 14 dagar så är målet 

uppfyllt. Förvaltningen har en medveten 

och strukturerad planering för att kunna nå 

en kontinuitet i hemtjänsten. 

 

 Hemtjänst i ordinärt boende 

Beträffande hemtjänst i ordinärt boende så 

nås inte målet då kostnaden är något högre 

än i riket och då nöjdheten hos dessa 

brukare är lägre än i riket. Mätningar visar 

bland annat att den enskilde inte har lika 

stor möjlighet att påverka tiderna som i 

riket.  

 

 Äldreboende 

Beträffande äldreboende uppfylls målet. 

Nöjdheten är god och kostnaden per 

brukare är lägre än riket. Förvaltningen har 

satsat på att utveckla det sociala innehållet 

för boende och besökare. Bland annat har 

underhållning skett av Wranbrels från 

Café 21, trubadur Martin Persson, The 

Flowers och Musikskolans ungdomar. 

Väntetiden på plats har avsevärt förbättrats 

och börjar glädjande nog att närma sig 
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rikssnittet. Förvaltningen arbetar aktivt för 

att den enskilde i större utsträckning ska 

kunna bo kvar i sitt hem bland annat 

genom teamet Trygg och säker hemgång.  

 

 Ungdomar som inte har återkommit till 

socialtjänsten 

Anledningarna till en bra måluppfyllese 

gällande ungdomar som inte återkommit 

till socialtjänsten är att en stor del av 

utredningarna har avslutats utan insats och 

har inte återkommit, satsningar på hemma-

planslösningar har fungerat bra och att 

avdelningen haft tillräcklig kompetent 

bemanning för att kunna göra adekvata 

bedömningar. 

 

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 delvis uppfyllt 
 
Strategisk inriktning  

Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 

 

Resultat 2016 Resultat 2015 

- delaktighet 

- kompetensutveckling 

- god hälsa 

- hög sysselsättningsgrad 

- allas lika värde 

Samverkansavtal. 

Alla har en individuell utvecklingsplan 

Minskad sjukfrånvaro 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska öka 

Utöka jämställdheten i lönesättning. 

Se nedan 

Se nedan 

6,3 % 

90,7% 

2 575 kr 

 

 

6,0% 

90,1% 

3 150 kr 

 
Resultat och händelser inom fokusområdet 

 

 Samverkansavtal - under våren 

påbörjades överläggningar med de 

fackliga parterna om möjligheten till 

att införa ett samverkansavtal i 

kommunen.  Kommunal sade under 

våren upp det centrala avtalet FAS 05 

som hanterar samverkansavtal. Avtalet 

är prolongerat men inga nya avtal får 

tecknas. Arbetet med samverkansavtal 

har därför inte kunnat fortsätta. 

 

 Alla har en individuell utvecklings-

plan - ingen kontroll har gjorts för att 

undersöka om anställda har en 

individuell utvecklingsplan. 

 

 Sjukfrånvaron i kommunen har ökat 

med 0,3 procentenheter till 6,3 

procent. Olika insatser har gjorts 

under året för att minska sjukfrån-

varon, bland annat: 

 

o Infört nytt dokumenthanterings-

system för rehabilitering, ADATO 

och utbildat alla chefer i kom-

munen i detta system. 

o Ny rehabiliteringsrutin som gäller 

för hela kommunen. 

o Arbetsmiljöutbildning för chefer 

o Enhetlig sjukstatistik till 

förvaltningar och nämnder 

månadsvis 

o Konsultativt stöd till chefer 

 

 Införandet av rätten till heltid har 

påbörjats under 2016: 

 

 Utökad jämställdhet i lönesätt-

ningen - under 2015 genomfördes en 

lönekartläggning enligt diskrimine-

ringslagen. De osakliga löneskill-

naderna som då upptäcktes har det 

gjorts handlingsplaner för och tagits 

hänsyn till inför årets löneöversyn. 

Efter genomförd löneöversyn 2016 så 

har löneskillnaderna mellan män och 

kvinnor minskat med 575 kronor. 

 

Bedömd måluppfyllelse  

Bedömningen är att det personalpolitiska 

målet delvis är uppfyllt. 
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Finansiell analys 
 

Årets resultat positivt tack vare flyktingstöd och reavinster 

                    
Kommunen, Resultatredovisning 
(mnkr)  

  

Budget 

2016 

Bokslut Avvikelse Bokslut 

2015 

 

Bokslut 

2016 2016 2014 

 
Verksamhetens nettokostnader -1 061,7 -1 065,8 -4,1 -1 024,0 -983,6 

varav AFA-premier*    8,3  
 
Avskrivningar -27,4 -24,9 2,5 -24,3 -19,4 

      

Verksamhetens nettokostnad -1 089,1 -1 090,7 -1,6 -1 048,3 -1 003,0 
 
Skatteintäkter 792,4 775,9 -16,5 745,0 732,0 

Generella statsbidrag och utjämning 309,0 336,9 27,9 284,5 258,9 

varav tillfälligt flyktingstöd 19,0 31,9 12,9 10,6  

RESULTAT FÖRE FINANSNETTO 12,3 22,1 9,8 -18,8 -12,1 
Reavinster byte kapitalförvaltare 
placerade pensionsmedel* 0 29,9 29,9   
 
Övriga finansiella intäkter 7,0 15,9 8,9 22,4 15,3 
 
Finansiella kostnader -7,8 -6,8 1,0 -1,6 -1,6 

      

Årets resultat 11,5 61,1 49,6 2,0 1,6 
 
*Jämförelsestörande poster.

4
      29,9 

 
8,3  

 

 

                                                 

 
4
 Realisationsvinster som uppstått i samband med byte av kapitalförvaltare är att betrakta som jämförelsestörande 

post år 2016. Återbetalning av AFA-premier från år 2004 är jämförelsestörande år 2015. Tillfälligt flyktingstöd 

betraktas inte som jämförelsestörande eftersom bidraget till stora delar ska spegla kommunens ökade kostnader 

beroende på den flyktingsituation som uppstod under år 2015. 

Alvesta kommun redovisar år 2016 ett resultat 

på 22 miljoner kronor före finansnetto, som är 

en resultatnivå som i stora drag kan utryckas 

som att det avser kommunens ordinarie 

verksamhet. I detta resultat ingår 31,9 miljoner 

kronor av det tillfälliga flyktingstatsbidraget 

på totalt 42 miljoner kronor som utbetalades i 

december 2015. 10,6 miljoner kronor 

hänfördes till 2015 varav resterande tillfördes 

2016. Inkluderas finansnettot uppgår årets 

totala resultat till 61,1 miljoner kronor. I 

finansnettot ingår nästan 30 miljoner kronor i 

realisationsvinster som uppstått vid byte av 

kapitalförvaltare för placerade pensionsmedel.  

 

Resultatet på 61,1 miljoner kronor i 

förhållande till budgeterat 11,5 miljoner 

kronor är 49,6 miljoner kronor bättre.  

Nämnderna har ett minus på totalt 18,7 

miljoner kronor som vägs upp av ett plus för 

gemensamma nettokostnader och finansiering 

med 68,3 miljoner kronor. 
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Utfallet för 2016 visar att nettokostnaderna för 

nämndernas verksamheter har varit för höga i 

förhållande till planerad nivå men tack vare 

bland annat ej förbrukade gemensamma 

centrala anslag har nettokostnadsnivån i stort 

sett varit enligt budget. 98,0 procent av 

skatteintäkter och kommunalekonomisk utjäm-

ning användes år 2016 till att finansiera 

verksamheterna. Målet enligt fullmäktige var 

att 99,4 procent (se tidigare avsnitt om mål-

uppfyllelse). 

 
Kommunkoncernens resultat år 2016 blev 94 

miljoner kronor (5,8 mnkr år 2015). 

 

 

Årets resultat, mnkr 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

Alvesta kommun 61,1 2,0 1,6 

    Exkl jämförelsestörande poster 31,2 -6,3  

AllboHus Fastighets AB 12,9 -13,9 1,0 

Alvesta Energi AB 5,4 7,1 4,4 

Alvesta Elnät AB 2,1 3,3 2,1 

Alvesta Renhållnings AB 0,2 1,6 1,2 

Alvesta Utveckling AB 0 0,1 0,1 

Värends Räddningstjänst-

förbund*  
-1,8 -1,7 -2,0 

Kommunkoncern 

inklusive elimineringar** 
94,0 5,8 17,4 

    Exkl jämförelsestörande poster 64,1 -2,5  
Samtliga resultat är efter dispositioner och skatt.  

*Avser förbundet som helhet     

** Ej justerad enlig nya redovisnings- och värderingsprinciper 

2014 (K3). 

 

 

Balanskravet uppfylls  
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 2016. 

Resultatet på 61,6 miljoner kronor för 

kommunen justerat med realiserade vinster vid 

försäljning av anläggningstillgångar ger ett 

resultat enligt balanskravet på 60,6 miljoner 

kronor. Kommunen har inga negativa resultat 

från tidigare år att återställa. 

 

Balanskravsavstämning Utfall

Miljoner kronor 2016

Årets resultat enligt resultaträkningen 61,1

Justeringar

avgår realisationsvinster vid försäljning av 

materiella anläggningstillgångar -0,5

tillkommer realisationsförluster 0,0

Årets balanskravsresultat 60,6  
 

Budgetavvikelser 
En grundläggande förutsättning för god 

ekonomisk hushållning är att nämnder och 

styrelser klarar att hålla sina budgetramar. 

Totalt sett redovisas en budgetavvikelse med 

nästan minus 19 miljoner kronor för den 

skattefinansierade verksamheten. Utfallet för 

den taxefinansierade VA-verksamheten är 

enligt budget. 

 

Utfallet för gemensam finansiering visar en 

positiv budgetavvikelse med 68 miljoner 

kronor, som i huvudsak går att hänföra till 30 

miljoner kronor avseende realisationsvinster 

som uppstått vid byte av kapitalförvaltare för 

placerade pensionsmedel och 13 miljoner 

kronor i budgetavvikelse för det tillfälliga 

flyktingstödet. Under 2016 beslutade 

kommunfullmäktige att använda det tillfälliga 

flyktingstödet på 32 miljoner kronor till 

budgetförstärkning till utbildningsnämnden 

och omsorgsnämnden med 13 respektive 6 

miljoner kronor. Flyktingstödets budget 

motsvarar tillskottet till nämnderna.  

 

Förbrukade medel för särskilda satsningar har 

också varit lägre än budgeterat, vilket bidrar 

till överskottet med 22 miljoner kronor. Tack 

vare att Alvesta kommun i december 206 

erhöll 5,6 miljoner kronor i statlig byggbonus, 

motsvarar den negativa budgetavvikelsen för 

skatteintäkter på 16 miljoner kronor en positiv 

budgetavvikelse för den ekonomiska utjäm-

ningen och generella statsbidrag. Pensions-

kostnaderna har under året varit högre än 

budget, 9 miljoner kronor mer. Motsvarande 

positiva budgetavvikelse finns för finansnettot, 

som bland annat beror på överskottsutdelning 

från Kommuninvest och lägre räntekostnader 

än budgeterat. 
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Nedan kommenteras budgetavvikelse för res-

pektive nämnd översiktligt. I nämndsberättel-

serna längre fram kommenteras årets utfall och 

budgetavvikelse för respektive nämnd mer 

ingående.

 

Nettokostnad, mnkr Budget 

2016 

Bokslut  

2016 

Avvikelse 

2016 

Avvikelse 

2015 

Bokslut  

2015 

Kommunstyrelsen 89,5 86,7 +2,8 +3,1 85,4 

Överförmyndarnämnden 1,5 0,5 1,0 -0,2 1,7 

Utbildningsnämnden 513,2 516,9 -3,7 -17,2 498,5 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 83,5 89,3 -5,8 -7,6 92,0 

Omsorgsnämnden 317,2 330,4 -13,2 -16,0 314,3 

Nämnden för samhällsplanering 44,4 44,1 +0,3 +0,4 44,0 

Nämnden för myndighetsutövning 0,2 0,2 0 0 0,1 

Summa nämnder 1 049,4 1 068,1 -18,7 -37,4 1 036,0 

Gemensam finansiering 1 060,9 1 129,2 +68,3 +27,9 1 037,9 

Summa, årets resultat 11,5 61,1 49,6 -9,5 2,0 

varav skattefinansierat 11,5 61,1 49,6 -9,5 2,0 

varav taxefinansierat (VA) 0 0 0 0 0 

* Ny nämnd från 2015. Överförmyndarverksamhet redovisades till och med år 2014 under kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår 

till 86,7 miljoner kronor vilket är 2,8 

miljoner kronor bättre än budget. 

Budgetavvikelser finns i både positiv och 

negativ riktning inom de olika verksam-

hetsområdena. De större positiva avvikel-

serna finns inom personal (drygt 2 mnkr), 

ekonomi (0,7 mnkr), och kansli (0,5 mnkr) 

medan kultur och fritid redovisar negativ 

budgetavvikelse (-0,4 mnkr).  
 

Överförmyndarnämnden redovisar en 

större bruttovolym än budgeterat för 

verksamheten där både intäkter och 

kostnader är väsentligt högre än budget. 

Nettoutfallet i förhållande till nettobudget 

är dock en positiv budgetavvikelse på 1 

miljon kronor. Avvikelsen beror på högre  

ersättning från Migrationsverket för god 

man och förvaltare än budget samt 

handläggarvakanser och därmed lägre 

personalkostnader än budgeterat. 
 

Utbildningsnämnden redovisar vid årets slut 

ett underskott på 3,7 miljoner kronor, 

vilket motsvarar mindre än en procent av 

nettoomslutningen. Avvikande i uppfölj-

ningen är intäkterna, som var cirka 50 

procent högre en budgeterat, men 

intäkterna har också varit förenade med en 

ökad kostnadssida. I bokslutet är den 

största positiva avvikelsen inom Allbo 

Lärcenters verksamheter, den uppstår 

genom sena statsbidrag och vakanser. De 

negativa avvikelserna har främst koppling 

till lokalkostnader och köp av utbildning.  
 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

redovisar negativ budgetavvikelse på 5,8 

miljoner kronor. Minskad ersättning från 

Migrationsverket genom minskat antal 

platser för de med permanent uppe-

hållstillstånd, så kallade PUT-platser, för 

ensamkommande ungdomar från 25 platser 

till 12, har påverkat det ekonomiska 

resultatet. Beslut om lägre ersättningar per 

dygn under 2017 för asylsökande ensam-

kommande har under hösten 2016 krävt 

anpassningsarbete av organisationen för 

ensamkommande ungdomar. Försörjnings-

stödet har legat på en i stort sett konstant 

hög månadsvis utbetalning sedan slutet av 

2015. 
 

Omsorgsnämnden redovisar för helåret 2016 

en negativ budgetavvikelse på minus 13,2 

miljoner kronor. Förvaltningen har en 

fortsatt negativ avvikelse mot budget trots 

en viss förstärkning av budget. Flera 

åtgärder är inledda och viss effekt av dem 

har synts för 2016. Det som påverkat 

resultatet är en tidigare obalans i ekonomin 

kombinerat med en ökning av antalet 

ärenden inom hemtjänsten och hemsjuk-
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vården, en hög sjukfrånvaro hos personalen 

samt nya åtagande inom LSS
5
. 

 

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. 

 

Prognossäkerhet  
Skillnaden mellan prognosen för avvikelsen 

mot budget per augusti och utfallet på helår är 

en förbättring med över 50 miljoner kronor. 

Förbättringen kan i huvudsak hänföras till 

finansieringen, med närmare 40 miljoner 

kronor, men en del kan också hänföras till 

nämnderna resultat. I prognosen för augusti, 

fanns inte effekten av byte kapitalförvaltare 

med, vilket motsvarar 30 miljoner kronor av de 

40. Resterande 10 miljoner kronor avser bland 

annat erhållen byggbonus med 5,6 miljoner 

kronor i december och i övrigt i stort sett 

förbättrat utfall för ej förbrukade kommun-

övergripande gemensamma anslag jämfört 

med bedömningen i augusti.  

 

För nämnderna är förändringen för helåret 

jämfört med augusti en förbättring med nästan 

13 miljoner. I prognosen för augusti, finns inte 

omsorgsnämnden tillfälliga budgettillskott för 

2016 med 6 miljoner kronor med. Prognos-

säkerheten kan förbättras och det är något som 

är i fokus under 2017. Intäktssidan, exempel-

vis med avseende på specialdestinerade 

statsbidrag, kan vara svårbedömd.  

 

Av den totala nettobudgeten för nämnderna år 

2016, som uppgår till 1 049 miljoner kronor, 

motsvarar den negativa avvikelsen på närmare 

19 miljoner kronor 2 procent, vilket är för högt 

och kräver åtgärder för att säkerställa en stabil 

ekonomi framöver. 

 

 

 

 

                                                 

 
5
 LSS=Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

Prognossäkerhet 
Förvaltning/mnkr Helår 

avvik 

mnkr 

% 

avvik 

Prog

nos 

aug 

mnkr 

Avvi

kelse
6 

mnkr 
Kommunstyrelsen +2,8 +3 % -0,4 +3,2 

     

Överförmyndar-

nämnden 
+1,0 

+67 % 
+0,4 +0,6 

     

Utbildningsnämnden -3,7 -1 % -10,4 +6,7 

     

Nämnden för individ- 

och familjeomsorg -5,8 -7 % -5,6 -0,2 

     

Omsorgsnämnden -13,2 -4 % -15,2 +2,0 

     

Nämnden för 

samhällsplanering +0,3 +1 % -0,1 +0,4 

     

Nämnden för 

myndighetsutövning 0 - 0,0 0,0 

Summa nämnder -18,7 - 2 % -31,3 12,7 

Gemensam finansiering 68,3 

 

     +6 % 

 

28,4 39,9 

Varav effekt byte kapita-

lförvaltare 
        29,9 

 
0  

Totalt kommunen 49,6  -2,9 52,5 

 

Ökningen av verksamhetens netto-

kostnad har dämpats 
Verksamhetens nettokostnad, det vill säga 

verksamhetens intäkter och kostnader samt 

avskrivningar ökade kraftigt under 2015 men 

ökningen har under 2016 dämpats. 

Nettokostnaden har 2016 ökat med 3,2 procent 

eller 34 miljoner kronor jämfört med 2015. 

Ökningen under 2015 var 5,4 procent.  

 

Verksamhetens intäkter uppgår till 344 

miljoner kronor, en ökning med 39 miljoner 

kronor jämfört med 2015 (med hänsyn tagen 

till jämförelsestörande post återbetalning 

AFA-premier år 2015). Ökningen beror 

framförallt på ökade statsbidrag för flyktingar 

samt andra ersättningar. 

 

Verksamhetens kostnader har 2016 totalt ökat 

med 72 miljoner kronor jämfört med 2015 och 

uppgår till 1 410 miljoner kronor. Den största 

enskilda kostnaden är personalen. Lönekost-

naderna har ökat med 61 miljoner kronor och 

                                                 

 
6
 Avvikelse avser mot nettobudget per helår och 

skillnad mellan utfall helår i relation till prognos i 

augusti.  
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uppgår till 809 miljoner kronor. Ökningen 

föregående år var 68 miljononer kronor. Under 

2016 har antalet nettoårsarbetare (motsvarar 

arbetad tid) ökat med 66 st (se särskilt 

medarbetaravsnitt). Pensionskostnaderna 2016 

är något högre än föregående år och uppgår till 

54 miljoner kronor (exklusive löneskatt). 

 

Årets avskrivningar uppgår till 25 miljoner, 

vilket är i samma nivå som 2015.  

 

Skatteintäkter 
Drygt 75 procent av kommunens intäkter 

kommer från skatteintäkter och kommunal-

ekonomisk utjämning. Skatten utgör nästan 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 i Alvesta är drygt 56 000 kronor per 

invånare och år. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (både kommun och landsting) för 

kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad 

sedan 2014 och uppgår för år 2017 till 33,02 

procent. Det är 0,68 procentenheter högre än 

genomsnittet i Kronobergs län och 0,90 

procentenheter högre än rikssnittet. Den 

högsta totala kommunalskatten i riket är 35,15 

procent och den lägsta 29,19 procent. 

 

För 2017 höjer 21 kommuner den kommunala 

skattesatsen och nio kommuner sänker skatten. 

Ett landsting, Västerbotten, höjer skatten. Den 

genomsnittliga kommunalskatten ökar 2017 

med 2 öre, från 32,10 till 32,12 procent.  

 

Det totala kommunala skatteunderlaget i 

landet har ökat med 5,0 procent mellan taxe-

ringsåren 2015 och 2016 (mellan taxeringsåren 

2014 och 2015 var ökningen 3,2 procent). I 

Alvesta ökade skatteunderlaget med 3,9 

procent mellan taxeringsåren 2015 och 2016 

(mellan taxeringsåren 2014 och 2015 var 

ökningen 2,1 procent). 

 

Skatteintäkterna år 2016 är i Alvesta kommun 

776 miljoner kronor, vilket är en förbättring 

med 31 miljoner kronor jämfört med året 

innan. Procentuellt har skatteintäkterna ökat 

med 4,1 procent mellan 2015 och 2016. Årets 

intäkter inkluderar en positiv rättning av förra 

årets prognos på slutavräkning för 2015 med 

0,8 miljoner kronor och en preliminär negativ 

slutavräkning för 2016 med 4 miljoner kronor, 

sammantaget en minskad intäkt med 3,2 

miljoner kronor.  

 

Generella statsbidrag  
De generella statsbidragen består av LSS-

utjämningsbidrag, kommunal fastighetsavgift 

och för år 2016 även en särskild byggbonus
7
.  

Det tillfälliga flyktingstödet som kommunerna 

fick 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 

hänfördes till år 2015 och resterande 31,9 

miljoner kronor tillfördes år 2016. Fördel-

ningen mellan åren utgår ifrån att det var från 

                                                 

 
7
 Boverket beviljade 111 kommuner statsbidraget 

”Byggbonus” för år 2016 i syfte att öka 

bostadsbyggandet i Sverige (Boverket 2016-11-21).  

Bidraget utbetalades i december och bedömningen 

enligt Rådet för kommunal redovisnings riktlinjer, 

är att statsbidraget ska redovisas som intäkt år 2016.  

Skattesats 2017 2016 2015 

Alvesta 33,02 33,02 33,02 

Kommun 21,42 21,42 21,42 

Landsting 11,60 11,60 11,60 

 

Länet 

 

32,34 

 

32,34 

 

32,34 

Kommun 20,74 20,74 20,74 

Landsting 11,60 11,60 11,60 

 

Riket 

 

32,12 

 

32,10 

 

31,99 

Kommun 20,76 20,75 20,70 

Landsting 11,36 11,35 11,29 
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och med september 2015 som den stora ök-

ningen av flyktingar fick stora effekter.  

 

För år 2016 erhöll kommunen 2,1 miljoner 

(2,9 mnkr) i bidrag för utjämning av LLS-

kostnader enligt lagen om stöd och service till 

funktionshindrade. Den kommunala 

fastighetsavgiften gav kommunen nästan 34 

miljoner konor (33 mnkr) och byggbonusen 

uppgick till 5,6 miljoner kronor.  

 

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 

2016 utgick för Alvesta kommun en regle-

ringsavgift med 0,7 miljoner kronor, samma 

nivå som år 2015. Bidraget i kostnads- och 

inkomstutjämningssystemet uppgick totalt till 

264 miljoner kronor år 2016 (238 mnkr). 

 

Finansnetto 
Finansnettot är positivt med 39 miljoner 

kronor (finansiella intäkter 46 mnkr och 

finansiella kostnader 7 mnkr), varv 30 

miljoner kronor är hänförbart till realiserade 

vinster i och med byte till nya kapitalförvaltare 

för placerade pensionsmedel som en effekt av 

genomförd upphandling.  

 

Huvuddelen av kommunens verksamhetslo-

kaler ägs av kommunens bostadsbolag, vilket 

gör att kommunen har en relativt låg upp-

låning.  

 

Förutom räntor på utlåning består finansnettot 

av överskottsutdelning från Kommuninvest 

med 2,9 miljoner kronor, som inte var 

budgeterad. Alvesta kommun betalade under 

2015 in extra insatskapital till Kommuninvest, 

vilket innebär att full insatsnivå uppnåddes 

(900 kr per invånare). Det innebär att erhållen 

återbäring från Kommuninvest tillsvidare inte 

längre behöver användas till årlig insats utan 

istället tillgodoräknas som finansiell intäkt.  

 

Mer borgensavgift från kommunens bolag, 

bättre avkastning från förvaltade pensions-

medel och lägre räntekostnader än budgeterat 

bidrar även till den positiva avvikelsen för 

finansnettot.  

 

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 1-10 år. 

 

Lån har tagits för att finansiera gjorda och 

pågående investeringar. Låneskulden uppgår 

till 127 miljoner kronor och är fördelad på fyra 

lån. Två av lånen har omsatts och 20 miljoner 

kronor har upptagits i nya lån under 2016. 
 

Lån*, miljoner kr 2016 2015 

Ingående låneskuld 1.1*) 107 107  

Nyupplåning 20 0 

Amortering 0 0 

Skuld 127 107  

*) Både lång- och kortfristig del av lån. 

 
Den genomsnittliga låneräntan för kommunens 

fyra lån var 0,45 procent under 2016 (0,7 % år 

2015). Genomsnittlig bindningstid på 

befintliga lån är vid årsskiftet 5,4 (1,3).  

 

Lån 1: 20 mnkr förfaller år 2017 

Lån 2: 22 mnkr förfaller år 2019 

Lån 3: 35 mnkr förfaller år 2021 

Lån 4: 50 mnkr förfaller år 2026 

 

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 2016”.  

Låneskuld kommunkoncern   tkr/invånare 

Markaryd 0-20 

Älmhult 40-59 

Ljungby 40-59 

Tingsryd 60-79 

Alvesta 60-79 

Växjö 80- 

Lessebo 80- 
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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.  
 

Likviditet, miljoner kr 2016 2015 
Kassa och bank

8
 

Skattekonto 
9,2 
1,5 

15,5 
1,1 

Summa likviditet 10,7 16,6 

 
Den positiva likviditeten vid årsskiftet 2015 

berodde bland annat på det statliga tillfälligt 

flyktingstödet med 42 miljoner kronor som 

utbetalades i december 2015. Nyupplåning 

med 20 miljoner kronor i december 2016 och 

statens återbetalning av del av förskotterade 

medel, bidrog till den positiva likviditeten vid 

årsskiftet. Likviditen har försämrats något 

under 2016 jämfört med 2015, se nedan 

beskrivning av kommunens kassaflöde. 

 

Kassaflöde 2016, miljoner kronor
Årets resultat 61

Justering avskrivningar etc 26
(ej rörelsekapita lpåverkande)

Nya placeringar i förvaltade pensionsmedel -36
(byte kapita l förva ltare och löpande återinvesteringar)

Förändring i verksamheten -17
(kortfris tiga  fordringar och skulder)

Summa kassaflöde löpande verksamhet 34

Årets investeringar -73

Återbetald utlåning förskottering staten (tåg) 13

Nya lån 20

Förändring likvida medel 2016 -6

Summa likvida medel 2016-12-31 11  
 

Målet i policyn för förvaltningen av likviditet 

är att genom aktiv förvaltning få en förräntning 

som lägst uppgår till årsgenomsnitt på 

statslåneräntan minus tre procent. För 2016 var 

målet 0 procent på grund av det låga ränteläget 

och statslåneräntan (0,34-3,0 %). Utfallet blev 

                                                 

 
8
 Jämfört med Årsredovisning 2015 är värdet 

justerat med 2,1 mnkr på grund av justering med 

Skogsförvaltning, se not 7 i Ekonomisk 

redovisning. 

en mycket liten ränteintäkt men med ett mål på 

0 procent så uppfylls målet.  

 

Kommunen har ett koncernkonto tillsammans 

med de kommunala bolagen. Totalt för 

”kommunkoncernen” uppgår likviditeten per 

sista december 2016 till 106 miljoner kronor.  

  

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden är i stort sett i 

samma nivå som föregående år och uppgick 

vid utgången av 2016 till 1 254 miljoner 

kronor. Räknat per invånare är borgens-

åtagandet högt jämfört med länets kommuner 

och över genomsnittsnivån för den komm-

ungrupp 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 

verksamhetslokaler (skolor, daghem, vård-

bostäder etc) till kommunens förvaltningar. 

Även produktion och distribution av fjärr-

värme 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 Fastighets 

AB. Motsvarande förhållande gäller för 

kommunens skolor, förskolor med flera 

verksamhetsfastigheter. 47 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 915 miljoner 

kronor, utgör 73 procent. Bolagets ekonomi 

bedöms som stabil. Kommunens borgensåta-

ganden avser närmare 100 procent borgen till 

helägda bolag. Åtagandet medför sammanfatt-

ningsvis en begränsad risk. 
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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 65 miljoner kronor under 2016, 

vilket är något högre än 2015. 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 451 miljoner kronor, en minskning 

med 20 miljoner kronor jämfört med 2015.  

 

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. 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.  

 

Kommunfullmäktige beslutade under 2016 om 

ny placeringspolicy
9
, som bland innebar att 

nytt tillgångsslag – alternativa investeringar – 

införts. I december 2016 har omplaceringar 

gjorts vilket ökat det bokförda värdet vid 

utgången av året genom att latenta 

värdestegringar realiseras. Antalet 

förvaltningsbolag ökade därmed från tre till 

sju stycken.   

 
Målet är en avkastning på realt lägst 3 procent 

per år (konsumentprisindex, KPI; plus 3 

procent). Under 2016 har pensionsmedlens 

marknadsvärde ökat med 5,7 procent eller 17 

miljoner kronor till 310 miljoner kronor. 

Därmed överträffades jämförelseindex med 

                                                 

 
9
Ny finanspolicy fastställdes av kommunfullmäktige 

i juni 2016 (KF § 82) och beslut om byte av 

kapitalförvaltare beslutades av kommunstyrelsen i 

oktober 2016 (KS § 119).  

1,9 procentenheter. Målet för året om lägst 

3,82 procent avkastning har därmed uppnåtts. 

 
Pensionsskuld och ansvarsförbindelser mnkr 

 
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 

    
   13,8 

Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt  450,6 

Summa  464,4 

Pensionsmedlens användning  

Finansiell placering, bokfört värde 264,6 
 

Finansiell placering, marknadsvärde 310,0 
Återlånade medel 154,4   

Summa 464,4 

 
Marknadsvärdet på placerade pensionsmedel 

täcker 67 procent av skulden för pensioner. 

För resterande skuld har kommunen således 

återlånade medel. År 2015 var den täcknings-

graden 60 procent. 

 
”Pensionsfondens” bokförda värde 2016 

uppgår till 265 miljoner kronor och har 

placerats i följande tillgångsslag:  

 
Innehav pensionsplaceringar*, mnkr 2016 2015 

Räntebärande värdepapper 104,0   116,7 
Svenska aktier 81,2     36,4 
Utländska aktier 55,4     75,9 
Alternativa investeringar 24,0 0,0 
Likvidkonto 0,2      0,2 

Summa 264,8   229,2 

*Avser anskaffningsvärdet som är lika med bokfört 

värde. 

 

Vad gäller räntebärande värdepapper är de 

drygt 104 miljoner kronorna placerade enligt 

följande
10

: 

 52 % i korträntefond med en 

modifierad duration på 0,5.  

 24 % i företagsobligationsfond med en 

modifierad duration på 1,5. 

 24 % i långräntefond med en modifi-

erad duration på 4,9 

 

                                                 

 
10

 Modifierad duration visar den procentuella 

värdeförändringen i ett räntebärande värdepapper 

till följd av en enprocentig parallellförskjutning av 

avkastningskurvan. Stiger t.ex. räntan för alla 

löptider med en procentenhet, minskar värdet på 

fonderna en halv procent, en och en halv procent 

respektive 4,9 procent. 
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Inga avvikelser från placeringsregler har 

förekommit under 2016 avseende ränterisk, 

aktierisk, limiter, tillåtna instrument, enhands-

engagemang, derivatinstrument, valutasäkring 

eller belåning. 

 

Ekonomisk ställning 
Kommunens ekonomiska ställning har 

påverkats av ett flertal faktorer. Utvärdering 

har gjorts med hjälp av ett antal strategiska 

nyckeltal avseende kommunens ekonomiska 

ställning. En högre investeringstakt under 

2016 (se eget avsnitt längre fram) jämfört med 

2015 och återinvestering i realiserade 

pensionsmedel som samtidigt bidragit till ett 

stort årsresultat, har bland annat gjort att 

soliditeten i stort sett är oförändrad jämfört 

med föregående år. Årets avkastning på 

pensionskapitalet (se avsnitt ovan) har även 

stärkt täckningsgraden av pensionsskulden. 

Kommunens borgensåtaganden har minskat 

något men har fortfarande en hög nivå. Det 

ekonomiska resultatet är positivt men består 

framförallt av engångsintäkter. Sammantaget 

är bedömningen att kommunens ekonomiska 

ställning år 2016 i stort är oförändrad i 

förhållande till föregående år.   

 

Solditeten visar hur stor del av 

balansräkningens tillgångar som finansierats 

med eget kapital. Soliditeten uppgick vid 

årsskiftet till 66 procent, vilket är i samma 

nivå som föregående år. Både tillgångarna och 

det egna kapitalet har ökat.  
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Soliditeten inklusive den del av pensions-

förpliktelsen som redovisas som ansvarsför-

bindelse uppgår till 25 procent (19 % 2015). 

Ansvarsförbindelsen har minskat mellan år 

2015 och 2016 vilket gör att förhållandet blir 

bättre år 2016.   

 

Kommunens pensionsförpliktelser till anstäl-

lda och före detta anställda uppgår vid års-

skiftet uppgå till sammanlagt 464 miljoner 

kronor Detta är en minskning med 19 miljoner 

kronor sedan föregående årsskifte. Marknads-

värdet på pensionsfonden täcker 67 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 på 66 

miljoner kronor ökar det egna kapitalet så att 

det vid årsskiftet var 725 miljoner kronor. Tas 

hänsyn till pensionsskulden, som till större 

delen ligger utanför balansräkningen som en 

ansvarsförbindelse, ökar det egna kapitalet till 

274 miljoner kronor från 192 miljoner kronor 

år 2015.  
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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. 2016 minskade borgensförbin-

delserna något. Under 2012 ökade borgenså-

taganden kraftigt till följd av den försäljning 

av verksamhetslokaler som skedde mellan 

kommunen till Allbohus.  
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Under 2016 investerade kommunen för 73 

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 bra mycket högre 2016 jämfört 

med 2015. I 2016 års resultat ingår realisa-

tionsvinster som uppstått i och med byte av 

kapitalförvaltare med 30 miljoner kronor och 

det tillfälliga flyktingstödet med 32 miljoner 

kronor.  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 2016 inte går med överskott, utan har en 

obalans på närmare 19 miljoner kronor, se 

exempelvis tidigare avsnitt Budgetavvikelser.  
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Framtiden innebär stora ekono-

miska utmaningar  
Enligt SKL:s bedömning i februari 2017

11
 

kommer tillväxten i svensk ekonomi bli 

fortsatt hög. Det innebär att sysselsättningen 

och skatteunderlaget fortsätter växa i snabb 

takt. Från 2018 och särskilt från 2019 bedöms 

dock utvecklingen bli svagare. För kommun-

sektorns del innebär det en väsentlig svagare 

utveckling av skatteunderlaget än åren innan. 

Enligt SKL, är det också, i reala termer, 

liktydigt med en svagare utveckling än 

normalt. Situationen för kommunsektorns del 

blir särskilt problematisk av att befolkningen 

av behoven av skola, vård och omsorg 

samtidigt växer extra snabbt. 

 

Budgetförutsättningarna år 2017 med plan 

2018-2019
12

 innebär stora ekonomiska utma-

ningar för Alvesta kommun. De innebär bland 

annat att nämndernas kostnadsnivå för de 

kommande åren måste hålla sig på i stort sett 

samma nivå som utfallet för år 2016 (exklusive 

löneökningar), för att kunna finansieras och ge 

utrymme för planerade resultatnivåer (2017:12 

mnkr, 2018:12 mnkr och 2019:7 mnkr).  

 

 
 

 

 

                                                 

 
11

 Cirkulär 17:6, 2017-02-16, Sveriges Kommuner 

och Landsting.  
12

 Kommunfullmäktige, KF § 105, 2016-06-20. 

Förutsättningarna för skatteintäkter, utjämning och 

generella statsbidrag utgår ifrån SKL:s prognos i 

april 2016. 

Den kraftiga ökningen för utfallet 2016 av 

gemensam finansiering jämfört med budgeten, 

beror på poster som inte varit budgeterade, 

exempelvis realisationsvinster som uppstått 

vid byte av kapitalförvaltare för placerade 

pensionsmedel och det tillfälliga flyktingstödet 

samt att förbrukade medel för särskilda 

satsningar har varit lägre än budgeterat, se 

tidigare avsnittet Budgetavvikelser. 

 

De ekonomiska förutsättningarna för åren 

2017-2019 har ytterligare försämrats enligt 

SKL:s senaste skatteunderlagsprognos i 

februari 2017. Prognosen innebär för Alvesta 

kommun en försämring med 6-10 miljoner 

kronor för respektive år i planperioden.  

 

Ekonomin är en restriktion för verksamhetens 

omfattning på kort och lång sikt. För att stärka 

kommunens ekonomiska ställning är det 

viktigt nämnderna håller sin budget. Det finns 

en osäkerhet vad gäller förväntade intäkter, 

exempelvis vad det gäller ersättning från 

Migrationsverket och statens generella stats-

bidrag.  

 

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. 

 

Alvesta kommun står inför stora utmaningar 

med både förväntad befolkningsökning och 

samtidigt en lägre skatteunderlagsutveckling 

än genomsnittet i landet. Det krävs fortsatta 

prioriteringar och 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.  
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Investeringar 
 

Återigen en högre nivå på investe-

ringarna 
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. Det innebär att om-, 

ny- och tillbyggnader av dessa fastigheter 

finns som investeringar hos bolaget. Kom-

munens investeringar avser fritidsan-

läggningar, vatten- och avlopp, gator- och 

vägar, exploatering samt förvaltningarnas 

inventarier. Kommunens investeringsbudget år 

2016 var på 84 miljoner kronor och utfallet 

uppgår till 73 miljoner kronor.  
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Årets avskrivningar på 25 miljoner tillsam-

mans med resultatet på 61 miljoner kronor ger 

ett finansieringsöverskott när det jämförs med 

årets investeringar. I relation till nettoinveste-

ringarna på 73 miljoner kronor blir självfinan-

sieringsgraden drygt 118 procent år 2015 (64 

% år 2015). Ju lägre självfinansieringsgrad 

desto större behov finns det av att 

lånefinansiera till investeringarna.  
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Självfinansieringsgraden för 2016 är hög 

beroende på den höga resultatnivån, som till 

stora delar beror på realisationsvinster som 

uppstått vid byte av kapitalförvaltare av 

placerade pensionsmedel. Realisationsvinst-

erna är återinvesterade i nya placeringar vilket 

innebär att det inte bidragit till en förbättrad 

likviditet, utan det har funnits behov av nya 

lån för att finansiera kommunens investe-

ringar.  

 

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 finns det planer på stora 

investeringsnivåer i kommunen, exempelvis 

investeringar i VA-verk och anläggningar, 

fritidsanläggningar samt behov av insatser i 

och med nya bostadsområden, andra exploa-

teringar och infrastrukturförändringar.  Hänsyn 

måste också tas till de behov av investeringar 

som finns av de verksamhetslokaler som ägs 

av kommunens bostadsbolag, till exempel 

skolar och boenden. Framöver blir det ännu 

viktigare med en helhetssyn av kommun-

koncernens investeringsbehov.  

 

Årets investeringar är brutto 74 miljoner 

kronor (44 mnkr 2015). Investeringsin-

komsterna uppgår till 1 miljoner kronor (3 

mnkr 2015). Inkomsterna avser bland annat 

statligt investeringsbidrag och anslutnings-

avgifter för vatten och avlopp. Utöver 

inventarieinköp, möbler etc, avser årets större 

investeringar ombyggnad av Vislandabadet 

(23,4 mnkr) VA-investeringar (24 mnkr), 

cirkulationsplats Rönnedal (5,7 mnkr), 

Spåningslandavägen (3,7 mnkr), trafiksäker-

hetshöjande åtgärder (1,3 mnkr) samt 

reinvesteringar i Virda Bad- och sportcenter 

(0,9 mnkr). Av årets investeringsbudget har 87 

procent förbrukats. De projekt som inte 

genomförts avser framförallt inventarieinköp 
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inom utbildnings- respektive omsorgs-

nämnden. 

 
Nettoinvesteringar, mnkr 2016 2015 

Kommunstyrelsen 26,6 6,5 

Utbildningsnämnden 1,8 3,7 

Nämnden för individ- och 

familjeomsorg 

 

0,1 

 

0,3 

Omsorgsnämnden 2,2 2,0 

Nämnden för samhällsplanering 39,7 25,2 

Nämnden för myndighetsutövning 0 0 

Gemensam finansiering 2,6 3,4 

Summa 73,0 41,1 

varav skattefinansierat 49,0 29,7 

varav taxefinansierat (VA) 24,0 11,4 
 

 
Nedan kommenteras översiktligt respektive 

nämnds investeringar.   

 

Kommunstyrelsen  
År 2016 gjordes investeringar för 26 miljoner 

kronor inom verksamhet som redovisas under 

kommunstyrelsen.  Den enskilt största investe-

ringen är ombyggnation av utomhusbadet i 

Vislanda med total investeringsutgift på 23 

miljoner kronor. Övriga investeringar finns 

också främst inom verksamhetsområdet kultur 

och fritid, varav större delen avser rein-

vesteringar i fritidsanläggningar.  

 

Utbildningsnämnden  
Utbildningsnämnden investerade totalt för 

knappt 2 miljoner kronor år 2016, vilket är 

betydlig lägre än tidigare års investerings-

volymer. Detta till följd av att en del 

investeringar inte genomfördes för att minska 

driftkostnaden. Nämndens investering avser 

utrustning till enheterna, exempelvis till nya 

förskolavdelningar eller klassrum.  

 

Nämnden för individ- och familje-

omsorg 
Under 2015 gjordes ett stort antal inve-

steringar i inventarier, skrivbord och stolar etc, 

då individ- och familjeomsorgen utökade sin 

personalstyrka, framförallt inom gruppen 

socialsekreterare. Detta gjorde att inga större 

investeringar behövde göras under 2016, 

knappt 0,1 är investeringsutgiften och avser 

inköp av möbler och kontorsinredning 

 

 

 

Omsorgsnämnden  
Av de 6 miljoner kronor som avsattes till 

investeringar 2016 inom omsorgen har nästan 

4 miljoner kronor inte använts. Investe-

ringsnivån på 2 miljoner kronor är i stort sett 

på en oförändad nivå jämfört med föregående 

år. En miljon kronor är avsatta till inventarier 

för nytt LSS-boendet men endast 0,3 miljoner 

kronor har använts. Investeringar för att 

iordningsställa omklädningsrum i och med nya 

lagkrav för arbetskläder (0,4 mnkr) har inte 

genomförtas till följd av införandet, men 

förväntas ske under 2017. Avsatta budget-

medel för trygghetslarm (2 mnkr) och 

hjälpmedelstvätt (1 mnkr) utnyttjades inte 

2016. Trygghetslarmen kommer att leasas 

istället för att köpas. För hjälpmedelstvätten 

pågår utredning om den tjänsten ska köpas 

från annan kommun. I övrigt avser investe-

ringarna taklyft, trappklättrare, nya kontors-

utrymmen, förbättring av innemiljöer med 

mera. 

 

Nämnden för samhällsplanering  
Nettoutgiften för investeringar inom ramen för 

den skattefinansierade verksamheten uppgår 

till drygt 16 miljoner kronor 2016 (14 mnkr 

2015) jämfört med budgeterat 19 miljoner 

kronor. Årets investeringsutgift för projektet 

Spåningslandavägen är närmare 4 miljoner 

kronor. För 2014 och 2015 uppgår investe-

ringsutgiften för Spåningslandavägen till 27 

miljoner kronor. Projektet kommer sannolikt 

avslutas under 2017 och förväntas inte nå upp 

till det totala budgeterade beloppet, utan 

landar på en lägre nettokostnad. Större 

investeringsprojekt under 2016 är även cirku-

lationsplats Rönnedal som har en nettoinve-

steringskostnad på närmare 6 miljoner kronor. 

En intäkt från Trafikverket kommer att minska 

kostnaden till förväntat budgeterat netto på 

drygt 4 miljoner kronor. Övriga projekt är 

exempelvis Vislanda tågstopp, gata Orrakullen 

och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
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Investeringar inom den taxefinansierade 

verksamheten uppgår till drygt 23 miljoner 

kronor, jämfört med 2015 års nivå på drygt 11 

miljoner kronor. Utfallet är i stort sett enligt 

budget. Den största posten här är ombygg-

nationen av Moheda avloppsverk som i år når 

upp till 10,2 miljoner kronor (1,8 mkr 2015), 

Silkesnäs VA-utbyggnad på 4,8 miljoner 

kronor (0,4 mkr 2015) samt sanering VA 

Fuxvägen i Alvesta på 2,4 miljoner kronor (2,0 

mkr 2015). 

 

Gemensam finansiering 
Under gemensam finansiering redovisas i 

huvudsak projekteringskostnader för Äldre-

center Västra Rönnedal. Fortsättning avseende 

Äldrecenter avvaktar ny utredning. 
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Medarbetare 
 

Alvesta kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare. Medarbetarna ska upprätthålla 

hög kompetens inom alla verksamheter med 

medborgarnas behov och intresse i fokus. 

Insatser för att behålla och utveckla 

medarbetarna är en viktig strategisk fråga för 

kommunen. Det är idag mycket svårt att 

rekrytera kompetens personal till i stort sett 

alla tjänster, och det är även svårt att få tag på 

vikarier. Personalförsörjningen är och kommer 

att bli en av de stora utmaningarna. 

  

Personalpolitisk inriktning 
Den strategiska inriktningen med att vara en 

attraktiv arbetsgivare innebär delaktighet, 

kompetensutveckling, god hälsa, hög syssel-

sättning och allas lika värde. Sjukfrånvaron 

fortsätter att öka, och då främst långtidssjuk-

frånvaron. Den genomsnittliga sysselsättnings-

graden ökar. Jämställdheten i lönesättningen 

ökar något. Differensen mellan kvinnor och 

mäns medianlöner inom kommunen har 

minskat med 575 kr jämfört med året innan. 

Målet är delvis uppfyllt.    

 

Policy och riktlinjer 

Förutom ovanstående mål finns följande 

politiskt antagna policy och riktlinjer som styr 

relationen mellan arbetsgivare och arbets-

tagare för hela kommunen: 

 

-Rehabiliteringsplan för att minska sjukfrånvaron 

 PU § 23/16 

-Personalpolitiskt program, Kf § 142/85* 

-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 

-Besök inom hälso- och sjukvård PN § 24/12 

-Riktlinjer för hemarbete, PU §19/13 

-Riktlinjer för användandet av kommunens 

egendom   för privat bruk , PU §26/13 
*revidering ska ske 

 

 

 

Antal anställda 

Under 2016 var antalet nettoårsarbetare 1 521. 

Detta är en ökning med ca 66 nettoårsarbetare 

(avser arbetad tid) jämfört med 2015. Störst 

ökning har skett inom förvaltningen för 

Individ- och familjeomsorg med en ökning av 

ca 36 nettoårsarbetare. En stor rekrytering av 

ungdomspedagoger till HVB
13

 för ensamkom-

mande gjordes under perioden oktober 2015-

februari 2016. Denna rekrytering kan kopplas 

det stora mottagandet av ensamkommande 

ungdomar under hösten 2015.  

Omsorgsförvaltningen har ökat med ca 18 

nettoårsarbetare och det beror främst på start 

av en ny bostad med särskild service våren 

2016 samt att teamet för Trygg och säker 

hemgång utökats som startades hösten 2015 nu 

varit igång helåret och dessutom utökats 

successivt.  

Utbildningsförvaltningen har ökat med 14 

nettoårsarbetare. Antalet tillsvidareanställda 

har minskat med två medan månadsavlönade 

vikarier och timanställda har ökat. Kommun-

ledningskontoret har ökat med knappt fem 

nettoårsarbetare, i stort sett hela ökningen 

beror på fler visstidsanställda.    

Antalet timanställda i kommunen har ökat med 

motsvarande fyra, till 225 nettoårsarbetare, 

varav 51 tillhör anställningar inom Arbets-

marknadsavdelningen. 

Omsorgsförvaltningen har timanställda mot-

svarande 113 nettoårsarbetare, vilket är en 

minskning med 5 nettoårsarbetare jämfört med 

2015. 19 procent av det totala antalet 

nettoårsarbetare inom omsorgsförvaltningen 

bestod av timanställningar. Utbildningsför-

valtningen har timanställda motsvarande 

knappt 38 nettoårsarbetare och förvaltningen 

för Individ- och familjeomsorg har mot-

svarande knappt 18 nettoårsarbetare.  
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 HVB=Hem för Vård eller Boende. 
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Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2016 2015 2014 

Individ o familj 126,0 90,5 79,9 

Kommunledning 55,3 50,6 44,1 

Omsorg 581,7 564,2 545,4 

Samhällsplanering 47,3 46,8 46,1 

Utbildning 659,2 645,0 632,0 

Övrigt arbmarkavd) 51,1 57,8 28,9 

Hela kommunen 1 520,6 1 455,0 1 376,3 

 

Antal tillsvidareanställda – december månad 
 

 2016 2015 2014 

Individ o familj 131 111 87 

Kommunledning 53 52 49 

Omsorg 704 684 664 

Samhällsplanering 53 52 52 

Utbildning 712 714 681 

Hela kommunen 1653 1 613 1 533 

 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 40 

personer jämfört med förra årsskiftet.  

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 

46 år för både kvinnor och män. En sänkning 

med i genomsnitt 2 år. Bland de tillsvidare-

anställda är 45 procent 50 år eller äldre. 

 

Pension 
Under 2016 har 53 medarbetare avgått med 

pension (3 % av de tillsvidareanställda). Kom-

munen 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 227 medarbetare 

respektive 443 medarbetare att uppnå 65 år.  

Beräknad pensionsavgång 

(ant per år)
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Under 2016 var den genomsnittliga åldern för 

pensionsavgång 64,7 år. År 2015 var 

genomsnitts-åldern 64,8 år. 
 

Pension inom 10 år  
(tillsvidareanställda födda 1951-1960) 
 

Förvaltning Antal Andel,% 

Individ o familj 21 16 

Kommunledning 16 30 

Omsorg 191 27 

     - varav vårdbiträde 34 34 

     - varav undersköterska 78 25 

     - varav vårdare 23 26 

     - varav sjuksköt./dsk. 9 20 

Samhällsplanering 16 30 

Utbildning 197 28 

     - varav lärare 45 20 

     - varav förskollärare 19 16 

     - varav barnskötare 37 37 

Totalt kommunen 443 27 

 

Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 

pensionsavgångar inom Kommunlednings-

kontoret och förvaltningen för Samhälls-

planering. 

 

Personalomsättning 
Under 2016 har personalomsättningen fortsatt 

att öka. Totalt har 199 tillsvidareanställda 

medarbetare avslutat sina anställningar i 

kommunen. Detta ger en extern 

personalomsättning på 12,0 procent (2015, 9,4 

%). Av de som slutat sin anställning har 53 

personer avgått med pension. Vid 

nyrekryteringar så har konkurrensen om 

kompetent personal ökat betydligt. Störst 

utmaningar vid nyrekrytering är chefer, 

specialister, lärare och vårdpersonal. 
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Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 

kommunens medarbetare är 90,7 procent, 

vilket är en ökning med 0,6 procent jämfört 

med 2015. 
 

Anställningsform Heltid Deltid 

75-99  

Deltid 

50-74 

Deltid 

-49 

Tillsvid. kvinnor 743 511 119 13 

Tillsvidare män 234 25 7 1 

Visstid kvinnor 46 79 20 1 

Visstid män 24 16 3 1 

 

Av antalet tillsvidareanställda var 84 procent 

kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 

kvinnor 77 procent. Av samtliga anställda var 

17 procent män. 54 procent av de tills-

vidareanställda kvinnorna har en heltids-

anställning, motsvarande siffra bland männen 

var 88 procent. Den genomsnittliga syssel-

sättningsgraden för respektive förvaltning är 

följande:  

 

Individ och familj  99 % 

Kommunledning  96 % 

Omsorg   87 % 

Samhällsplanering   100 % 

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 36 

procent och sjukledigheten för 28 procent av 

frånvaron. Av övrig ledighet är 56 procent av 

frånvaron föräldraledighet/vård av barn, och 

31 procent tjänstledighet utan lön. Frånvaron 

fördelar sig enligt följande: 

 

Frånvaro

Semest

er

Övrig 

ledighet

Sjukledi

ghet

 

 

 

Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medar-

betare ökade med 2,6 procent under 2016 till 

26.400 kronor, motsvarande lön 2015 var 

25.730 kronor. Kvinnornas medianlön 2016 

var 26.050 kronor och männens 28.625 kronor. 

Differensen mellan kvinnor och mäns 

medianlöner har minskat med 575 kronor 

jämfört med året innan.  

 

Medianlöner för hela kommunkoncernen 
 Kvinnor Män Totalt 

Kommunen 26 050 28 625 26 400 

Alvesta Renhållning 27 506 29 062 28 587 

Alvesta Elnät 30 408 30 833 30 600 

AllboHus 24 174 27 158 25 481 

 

Högst medianlön men också mest jämställda 

löner har Alvesta Elnät AB. AllboHus 

Fastighets AB har lägst medianlön. AllboHus 

AB har störst skillnad mellan kvinnor och 

mäns löner.  
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt 

Ungdomspedagoger 23 25 48 
Fritidspedagoger 12 9 21 
Chefer 46 26 72 
Lärare 163 51 214 
Sjuksköterska 35 6 41 
Socialsekreterare 44 9 53 
Undersköterska 297 14 311 
Förskollärare 121 2 123 
Barnskötare  99 0 99 
Bibliotekarier 11 0 11 
Anläggningsarbetare 0 11 11 

 

Könsfördelning inom några yrkesgrupper 

Kommunen är en kvinnodominerad arbets-

plats. Ungdomspedagoger har en helt jämn 

könsfördelning. Av kommunens chefer är 64 

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. Löneskillnaderna 

mellan kvinnor och män har minskat med 575 

kr 2016 jämfört med 2015.  

 

Lönerörelsen 
Lokala löneöversynsförhandlingar har genom-

förts för samtliga förbund under året. Totalt 

för kommunen var löneökningen 3,2 procent. 
 

Lönekostnad inklusive sociala avgifter*, 

mnkr    
 

År Anställda Förtroende-

valda 

Övriga 

arvoden 

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 

2016 814,8 7,8 9,2 

*Exklusive löneskatt pensioner. 

 

Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 

inklusive sociala avgifter ökade med 8 procent 

2016 jämfört med år 2015 då ökningen var 

drygt 10 procent. Ökningen av lönekost-

naderna beror på ökningen av personal inom 

förvaltningen för individ- och familjeomsorg, 

omsorgsförvaltningen och utbildningsförvalt-

ningen. Övriga arvoden har ökat med 50 

procent jämfört med året innan och detta beror 

på mer ersättningar till gode män. 

Total semesterlöneskuld, mnkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 

okompenserad övertid och ej uttagen semester 

är cirka 51 miljoner kronor. Skulden har ökat 

med 1,5 miljoner kronor jämfört med förra 

året. Störst ökning har omsorgsförvaltningen 

med drygt 1 miljon, utbildningsförvaltningen 

0,6 miljoner och individ- och familjeomsorg 

med drygt 0,2 miljoner kronor. 
 

Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 32 procent inte 

haft någon sjukdag under året, det är samma 

nivå som föregående år. Bland medarbetarna 

har 94 procent inte haft någon långtidsfrånvaro 

(sjukfrånvaro längre än 59 dagar).  
 

Sjukfrånvaro 

 

Antal sjukdagar/anställd 
 

 2016 2015 2014 

Individ o familj 25,7 23,0 20,8 

Kommunledning 11,5 12,8 12,5 

Omsorg 31,0 29,0 23,7 

Samhällsplanering 11,8 13,8 9,2 

Utbildning 18,0 14,6 13,1 

Hela kommunen 23,4 20,8 17,8 

 

Antalet sjukdagar per anställd har ökat med 

2,6 dagar under året. Störst ökning under året 

av sjukfrånvaron har Utbildningsförvaltningen. 

Högst sjukfrånvaro har fortfarande 

Omsorgsförvaltningen, där sjukfrånvaron 

motsvarar knappt 59 nettoårsarbetare, en 

ökning av frånvaron motsvarande fem 

nettoårsarbetare. 
 

Sjukfrånvaro, procent 
 

 2016 2015 2014 

Total sjukfrånvaro 6,6 6,0 5,1 

- Kvinnor 7,1 6,5 5,5 

- Män 4,3 3,8 3,7 

- Åldersgrupp - 29 år 4,4 4,6 3,5 

- Åldersgrupp 30-49 år 6,6 5,7 5,0 

- Åldersgrupp 50 år - 7,4 6,8 5,7 

- Längre än 59 dagar 41,5 38,0 38,6 

 

Den totala sjukfrånvaron har ökat kraftigt. 

Antalet frånvarodagar på grund av sjukdom 

har år 2016 ökat med 17 procent. 63 procent 

av sjukdagarna per anställd i kommunen tillhör 

dem som har en sjukperiod på 59 dagar eller 

längre. Den sista december 2016 var 111 

medarbetare långtidssjukskrivna. Detta är en 

ökning med 37 personer jämfört med 2015. 

Antalet frånvarodagar bland de långtidssjuk-

skrivna har ökar med 22 procent. 

 

Omsorgsförvaltningen har 57 medarbetare som 

är långtidssjukskrivna, en ökning med 17 

personer, utbildningsförvaltningen har 40 

långtidssjukskrivna, en ökning med 15 

personer.  Bland de långtidssjukskrivna var 44 

medarbetare sjukskrivna på deltid vilket utgör 

40 procent av de långtidssjuka. 
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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 24 

dagar och männen 15 dagar under 2016. 

Jämfört med 2015 innebär det en ökning med 

2 dagar bland kvinnorna och en dag bland 

männen. 

 

Sjukfrånvaro längre än 59 dagar, antal 

personer 
Procent Omsorg Utbildning Övriga 

25 6 10 3 

50 9 4 4 

75 4 3 1 

100 38 23 6 

 

Antalet långtidssjukskrivna har ökat med 37 

personer jämfört med 2015, ökningen har skett 

inom omsorgs- och utbildningsförvaltningen. 

 

 

Rehabiliteringsarbete 
Fokus i rehabiliteringsarbetet har under året 

varit att arbeta med att förebygga ohälsa och 

förbättra arbetsmiljön i syfte att få ner 

sjukfrånvaron. Personalkonsulternas insatser 

har riktat sig mot de verksamheter som haft 

högst korttidssjukfrånvaro. Trots detta har 

Alvesta kommuns anställda med fem 

korttidssjukfrånvarotillfällen eller fler per år 

ökat med 27 personer till 303 anställda under 

2016. Inom omsorgsförvaltningen har korttids-

sjukfrånvaron sjunkit något. Ökningen av 

korttidssjukfrånvaron har uteslutande skett på 

utbildningsförvaltningen. 

 

Företagshälsovård och friskvård 

Alvesta kommun har en upphandlad 

företagshälsovård via Previa. I friskvårds-

arbetet i Alvesta kommun deltar ca 110 

hälsoinspiratörer fördelade på kommunens 

arbetsplatser. Under våren genomfördes 

friskvårdstävlingen Hälsostegen och under 

vecka 17 en hälsovecka med bland annat 

tipspromenad i Hagaparken. Alla medarbetare 

har erbjudits att ansöka om ett kort så att de 

har kunnat bada och träna på Virda bad & 

sportcenter till rabatterat pris. Personalen har 

också haft möjlighet att ansöka om 

friskvårdspeng. Denna förmån har använts av 

646 anställda.  

 

Strategiska personalfrågor 
Personalutskotten har under året bland annat 

tagit beslut om: 

 Förmån för anställda  

 Ny rehabiliteringsplan 

 

Utbildningar 

Kommunen har fyra deltagare i förberedande 

ledarskapsprogram. Programmet genomförs 

tillsammans med länets kommuner och 

avslutas sommaren 2017. Kommunens chefer 

har fått utbildning i Allmänna bestämmelser, 

arbetsmiljö, anställningsvillkor, organisatorisk 

och social arbetsmiljö, rehabiliteringsverktyget 

ADATO, personaldelen i Visma Window samt 

medbestämmandelagen.  

 

Förvaltningarna har gjort följande större 

utbildningsinsatser under året: 

 

Förvaltningen för individ- och familjeomsorg: 

- Motiverande intervju 

- Samordnad individuell plan (SIP) 

Självförsvar 

- Samtalsmetodik  

 

Omsorgsförvaltningen: 

- Våga fråga, våga se  

- Social dokumentation 

- Steg 1 palliativ vård och omsorg  

 

Utbildningsförvaltningen: 

- Mattelyftet 

- Samverkan för bästa skola 

- Implementering i School-soft 

 

Feriearbete 

Under sommaren 2016 hade Alvesta kommun 

288 ungdomar sysselsatta i feriearbete. 

Ungdomarna var i åldrarna 16-18 år, skrivna i 

kommunen, och hade fullgjord skolplikt De 

arbetade inom kommunens verksamheter, 

AllboHus Fastighets AB, Huseby Bruk AB, 

ideella organisationer samt idrottsföreningar. 

Ungdomarna var nöjda med sina sommarjobb 

och arbetsplatserna ansåg att det hade fungerat 

väl. 
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Miljöredovisning 
 
 

I januari 2008 antog kommunfullmäktige lokala 

miljömål för Alvesta kommun och i oktober 

2015 antogs en ny energi- och klimatstrategi. 

Nedan följer några exempel på vad som skett 

under 2016 för att uppnå miljömålen och 

åtgärderna i handlingsplanen för energi- och 

klimatstrategin. 
 

Begränsad klimatpåverkan 
Kommunens övergripande mål är att den 

direkta användningen av fossila bränslen till år 

2030 i princip har upphört. Ett delmål är att 

koldioxidutsläppen från fossila bränslen år 

2020 ska ha minskat till 1,4 ton/invånare och 

år. Enligt uppgifter från SCB, som avser år 

2014, har detta mål nåtts.  

 

Nedan redovisas några åtgärder som 

genomförts för att minska koldioxidutsläppen. 

 

 Tillsammans med en stor del av världens 

befolkning deltog Alvesta kommun i Earth 

Hour. Den 19 mars mellan klockan 20.30 

och 21.30 släcktes ljuset i en manifestation 

för klimatet. I Alvesta släcktes ljuset på flera 

offentliga platser. 

 

 I Vislanda har en ny cykelväg byggts mellan 

centrum och idrottsplatsen. 

 

 46 anställda har under året gått utbildningen 

Eco Driving. Utbildningen, som innebär ett 

effektivare körsätt och därmed minskad 

bränsleförbrukning, genomfördes av Allbo 

Lärcenter. Resultatet av utbildningen blev 

en besparing av bränslet med 12 procent. 

 

 Kommunen har under 2016 beviljats statligt 

bidrag, Klimatklivet, för att sätta upp 

laddstationer för elfordon i kommunen, två 

vid Allbotorget i Alvesta och två vid 

reseparkeringen i Vislanda. Varje ladd-

station kan ladda två elfordon samtidigt.     

 

 Under året har det blivit klart att slammet 

från reningsverken i Vislanda och Moheda  

 

 

körs till Alvesta reningsverk. Här rötas 

slammet i rötkammare och gasen som 

bildas värmer Alvesta reningsverk. 
 

  

 
Här kan fyra elbilar ladda sin fordon i Vislanda. 

 

  Allbohus Fastighet AB har miljödiplo-

merat hela sin verksamhet. Under en dag 

granskades de administrativa delarna i 

Allbohus miljöledningssystem inkl. miljö-

målen och den operativa tillämpningen. 

Revisionen gjorde platsbesök och stickprov 

och det hela slutade med godkännande och 

även ett stort beröm för deras miljöarbete. 

De fick också en del tips på ytterligare 

förbättringar som de kommer att titta 

närmare på. 

 

 Kommunens IT-avdelning övergår alltmer 

från fysiska servrar till virituella servar 

vilket minskar kylbehovet och därmed även 

elanvändningen.   

 

 Allbohus har bytt en gammal pelletspanna 

mot en ny pelletspanna i närvärmecentralen 

i Björkeryd. Den nya pannan motsvarar 

dagens behov och innebär en effektivare 

förbränning och mindre driftsstörningar, 

vilket också leder till att mindre 

eldningsolja behöver användas till 

reservpannan.  
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 Ett nytt ventilationsaggregat och ett nytt 

värmesystem har installerats i Grönkulla-

skolans flygel A4. Dessutom har ett nytt 

ventilationssystem installerats i Kronan 

Trädet 1.  

 

 Vislandaskolan har fått nya energieffektiva 

fönster. Där är också hela värmesystemet 

ombyggt med flera shuntgrupper och 

injusterat för att spara energi.  

 

 Rening av värmesystem har skett i 

Mohedaskolan, Vislandaskolan, Lunnagårds 

förskola, Aringsås förskola, skolan på 

Hjärtenholmsvägen, Lönashultsskolan och 

Grimsgårdens förskola. Detta innebär att 

systemen blir renade från gaser och att de 

kan driftoptimeras. 

 

 Gamla armaturer har ersatts med ny LED-

belysning på Virdaskolan, Hagaskolan, 

Lunangårds och Grimsgårdens förskolor. 

 

 Allbohus har infört individuell mätning och 

debitering i 46 lägenheter under 2016. 

 

 I Björklövets hyresfastighet har 24 

lägenheter renoverats. Samtliga lägenheter 

har temperaturgivare som styr värmekurvan. 

Fastigheten är numera uppkopplad till 

Allbohus dataprogram för styrning av värme 

och ventilation. 

 

 Resultatet från solfångaranläggningen på ett 

hyreshus i Vislanda gav 101 MWh. Detta är 

12 MWh mer än föregående år. 

 

 Kommunhusets solcellsanläggning produ-

cerade 60 MWh el under 2016. Av dessa 

användes cirka 52 MWh till fastighetsel och 

resterande cirka 8 MWh såldes. I första hand 

används elen till fastighetsel och i andra 

hand säljs elen till ett elhandelsbolag. 

Försäljningen av elen har skett under helger 

soliga dagar.  

 

 Solcellerna på Vislandaskolans nya 

tillbyggnad har producerat 1 260 kWh el. 

Detta är mindre än beräknat.  

 

 Under året blev kommunens första hus 

enligt energikraven för passivhus, SEBY 

12, klart. Det är Allbohus som byggt ett 

nytt LSS-boende i Alvesta i massivt trä. 

Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet 

och energianvändningen är beräknad till 50 

kWh/m
2
 och år.  

 
Det nya LSS-boendet på Taggvägen i Alvesta. 

 Under 2016 har kommunkoncernen köpt 

ursprungsgaranterad förnybar el. 

 

 Informationsmöten om energieffektivi-

seringar och förnybar energi har genom-

förts vid flera tillfällen under året. 

Informationen har vänt sig till allmänheten, 

kommunens företag och personal.  

För att följa om utvecklingen följer målen i 

energi- och klimatstrategin redovisas nedan 

några indikatorer inom området 

Enligt kommunens energi- och klimatstrategi 

ska kommunens resor med personbil och lätta 

lastbilar minska med 5 procent till 2020 

jämfört med 2013. Utvecklingen går åt fel håll 

då resorna ökat från 135 mil/anställd år 2013 

till 138 mil/anställd år 2016.  

 
Fordonsresor * 2016 2015 2014 
Kommunen  

Antal mil 184 720 176 086 174 779 

Mil/anställd 112 109 113 

Hela koncernen 

Antal mil 254 395 244 762 213 187 

Mil/anställd 143 140 128 

*I uppgifterna ovan ingår kommunens fordon inklusive 
lätta och tunga lastblar, men exklusive fordon som 
används i undervisning och arbetsfordon såsom traktorer 
och motorredskap.  
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Tåg och flygresor** 2016 2015 2014 

Kommunen 
Antal mil med tåg 19 301 24 681 19 376 
Antal mil med flyg 900 1 335 789 
Hela koncernen   
Antal mil med tåg 200 478 25 453 20 023 
Antal mil med flyg 900 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 0,533 kg och från flyget till 1 008 
kg. Utöver tågresorna ovan har även resor skett med 
Länstrafikens resekort. Resorna med Länstrafikens 
resekort finns det inte någon statistik på, men dessa resor 
fortsätter att öka. 

 

Kommunkoncernen har totalt 81 personbilar i 

trafik varav 61 är miljöfordon. Detta innebär att 

75,3 procent av personbilarna är miljöfordon. 

År 2015 var andelen miljöfordon 63,4 procent. 

Fördelning på bränsletyper är följande: 10 

bensin, 21 diesel, 18 etanol, 18 biogas, 2 el, 1 

el/bensin (plugginhybrid) och 1 bensin/el 

(elhybrid). 

 

I kommunkoncernen finns 72 lätta lastbilar 

varav tio är miljöfordon, vilket innebär att 13,9 

procent är miljöfordon. Förra året var andelen 

miljöfordon 2,9 procent Fordonsparken består 

av 3 bensinfordon, 59 dieselfordon, 2 elfordon 

och 8 biogasfordon. 
 
Kommunkoncernens köp av drivmedel för transporter, 
angivet i liter med undantag för biogas där anges kg. 1 kg 
biogas motsvarar 1,5 liter bensin.*** 

År Bensin Biogas        E85             Diesel  
2010  55 240 0  43 138   260 801 
2011 49 078       0 41 905 274 946 
2012 44 149 0 41 297 276 413 
2013 32 934 0 30 854 278 572 
2014  31 175 0        31 397             286 518      
2015   37 356 0 25 246 294 865 
2016 41 492 8320 19 914 297 822 
 

***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. Utöver ovan redovisade 
siffror har ARAB köpt 21 179 liter HVO. 

  

Kommunens elanvändning, exklusive gatu-

belysning uppgick under 2016 till 6 875 MWh. 

Gatubelysningen uppgick till 1 774 MWh. För 

hela kommunkoncernen var elanvändningen 22 

425 MWh inklusive gatu-belysning. Detta är en 

minskning med 673 MWh jämfört med 

föregående år.  
 
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 % 

2016 Alvesta 68,7 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 % 

2016 Moheda 14,4 GWh   98,4 % 

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 % 

2016 Vislanda 22,2 GWh 99,8 % 

     

Minskningen av fjärrvärmeproduktionen i 

Moheda och Vislanda beror på att sågverken 

som tidigare köpte fjärrvärme byggt egna 

biobränslepannor. Under året träffades en 

överenskommelse mellan Alvesta Energi och 

Vida i Alvesta om att sälja/köpa värme till 

varandra vid behov.  Detta kommer innebära 

att oljeanvändningen vid fjärrvärmeverket i 

Alvesta minskar ytterligare. 
 
Kommunkoncernens fjärrvärmeanvändning,  
angivet i MWh 
År Kommunen   Kommunkoncernen   
2011  7 960     29 325 
2012  9 015    31 618 
2013  2 387    29 975 
2014  2 231    26 200 
2015  3 089    28 089 
2016  2 895    29 074 
 

Ingen hänsyn är tagen till utetemperaturen. Om 

hänsyn tas till utetemperaturen, energiindex, 

blir det däremot en besparing på 524 MWh då 

2016 var ett kallare år än 2015. 

 

Under 2016 har Alvesta Energi sålt Ohs 

kraftstation.  

 

Giftfri miljö 
Kommunens kostenheter gick över från att 

vara KRAV-certifierad för 15 produkter till att 

vara KRAV-certifierad för att minst 25 procent 

av livsmedelsinköpen ska bestå av ekologiska 

produkter. Kommunens samtliga skolor, 

förskolor, omsorgsenheter och 3 större caféer 

är KRAV-certifierade för 25 procent.  
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Under året genomfördes återigen 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 

vårt ansvar kring bland annat miljö, etik och 

djurskydd i livsmedelskedjan.  

 

Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att 

25 procent av livsmedelsinköpen ska bestå av 

ekologiska produkter har nåtts. Möjligheten att 

upphandla även rättvisemärkta produkter ska 

beaktas. Nedan redovisas resultaten för de 

senaste fyra åren. Bäst resultat hade förskolorna 

i kommunen som nådde upp till 49 procent 

ekologiskt. 
 

År 2016 2015 2014 2013 
Ekologisk
t 

36,6% 36,9 % 38,2 % 31,3% 

Etiskt 3,47 % 2,8 % 2,0 % 1,4 % 

 

Utsläppskraven från kommunens tre större 

reningsverk har även under 2016 klarats med 

god marginal. 
 

Ingen övergödning  
Efter att inventeringen av de små avloppen 

avslutades 2015 har arbetet under 2016 gått 

över till att bedriva tillsyn av dessa istället. 

Under 2016 har drygt 100 objekt fått tillsyn, 

främst minireningsverk och slutna tankar.  

 

Kommunen har slutredovisat LOVA-projektet 

”Norra Salen Etapp 1 – fördjupad undersökning 

och inledande åtgärdsplanering. Projektets 

etapp 1 har lett till ett adekvat planerings- och 

beslutsunderlag för framtida åtgärdsutredningar 

och åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i 

sjön Salen. Focus har legat på norra Salen och 

sjöns nuvarande tillstånd med avseende på 

vattenkemiska och biologiska parametrar. 

Utredningen har presenterat förslag till fortsatt 

inriktning och tolv konkreta lokala 

vattenvårdsåtgärder.  

 

 

 

Under 2016 har 11 fastigheter belägna utanför 

Alvesta kommuns verksamhetsområde för 

vatten och spillavlopp kopplat sig till det 

kommunala avloppsnätet  

 

Ett rikt växt- och djurliv 
Kommunen har med stöd av LONA-bidrag 

arbetat med att ta fram ett grönstrukturprogram 

för Alvesta tätort. Grönstrukturprogrammet 

ska utgöra ett kunskaps- och planerings-

underlag i den fysiska planeringen. Naturen 

runt Alvesta har inventerats under året och 

projektet ska vara genomfört 2017.  

 

Kommunen beviljades LONA-bidrag till att 

göra området kring Kloster tillgängligt för 

natur- och kulturintresserade. Bidrag bevil-

jades även till att restaurera Banvallsleden, 

sträckan Åäng-Vislanda. 

 

 
Klosterområdet. Foto Ingvar Nilsson 

 
Under året har arbetet med att göra västra 

delen av Åsnenområdet till ett blivande 

nationalparksområde fortsatt. Arbetet beräknas 

vara klart 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.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar bland annat 

övergripande för personal-, löne-, ekonomi- 

och inköpsfrågor, kommunikation och IT, 

beredskapssamordning och krisledning, mark-

nadsföring och central informationsverk-

samhet, internationella kontakter, övergri-

pande strategiska samhällsutvecklingsfrågor, 

näringsliv, turism, kultur, fritid och 

landsbygdsutveckling samt räddningstjänst. 

Förvaltningen svarar för administration av och 

utredningsstöd till kommunfullmäktige, kom-

munstyrelsen och överförmyndarnämnd. Inom 

förvaltningen ligger även ansvar för driften av 

fritidsanläggningar och dylikt. 

 
mnkr 2016 2015 2014 

Intäkter 20,1 14,9 11,1 

Kostnader 106,8 100,3 106,4 

Nettokostnader 86,7 85,4 95,3 

Förändring i % 1,6 -10,4 9,2 

Nettoinvesteringar 26,6* 6,5 57,8 

Nettokostnad (kr/inv)** 4 385 4 360 4 885 

*inkl. Investering Vislanda utomhusbad som redovisas under 

KS 

**2016 avser invånarantal per 1november 2016, 19 780st. 
 

 

Driftredovisning 2016 

 

Sammanfattning av året 2016 
 Chefsdagar och ledarskapsfrågor  

 Adato, digitaliserad rehabiliterings-

process 

 Fritidsverksamhet  

 Kulturverksamhet  

 Alvestakarnevalen och sommarlovs-

aktiviteter 

 Enhetliga mallar och processer  

 

Chefsdagar och ledarskapsfrågor 

Samtliga chefer i kommunkoncernen har 

träffats två gånger under året på gemensamma 

chefsdagar. Under våren var temat det lokala 

arbetsmarknadsläget och kommunens möjlig-

heter att förbereda sig för morgondagens 

personalförsörjning. Under hösten 

genomfördes ett internat där temat för ledar-

skapsutbildningen var ”Du som ledare i en 

politiskt styrd organisation”. Kommunens 

chefer har under året erbjudits utbildning i 

bland annat kollektivavtalet Allmänna 

bestämmelser, arbetsmiljöutbildning, Organi-

satorisk och social arbetsmiljö samt MBL-

utbildning. 

 

Adato 

Under året har ett dokumenteringssystem för 

rehabilitering införs i hela kommunen. Alla 

chefer har fått utbildning i detta system. 

 

Fritidsverksamhet  

Under 2016 har nya Vislandabadet invigts och 

en ramp har köpts till badplatsen i Hjortsberga 

för att förbättra tillgängligheten. I Hanaslöv 

har investeringar genomförts i nya rör och 

snökanoner. Svenska Olympiska Kommittén 

valde att återigen förlägga Olympic Day i 

Alvesta. Dagen var lyckad och genomfördes i 

samverkan med Smålandsidrotten och 

föreningslivet i Alvesta kommun. Under året 

togs den nyrenoverade Tennishallen i bruk och 

det har inneburit ett uppsving för Alvesta 

Tennisklubb. Under 2016 har även en ny 

bidragsform möjliggjorts, snabbstöd. Fokus 

har här varit att föreningar ska kunna söka 

medel för att genomföra integrationsfrämjande 

insatser. 

 

 

mnkr Budget Bokslut Avvik. 

Intäkter 11,7 20,1 + 8,3 

Kostnader 101,3 106,8 -5,5 

Netto 89,5 86,7 +2,8 
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Kulturverksamhet 

Arbetet med en ny kulturell mötesplats i 

kommunens regi har pågått under 2016 och 

under våren 2017 invigs Kulturkällaren. 

Alvesta Folkfest genomfördes för andra året i 

rad med Tyrolen som projektledare. 

Samverkan ägde rum mellan kommunen, 

föreningar och organisationer såväl i Alvesta 

som i Växjö. Festivalen bidrog till en 

fantastisk dag såväl som ökad integration och 

stärkt kulturklimat. Arbetet med Utställnings-

hallen fortsätter och bland många utställningar 

märks bland annat Sápmi- Vår del av världen 

och Mitt Japan – en Jubileumsutställning. 

Samverkan med Musik i Syd och Musikriket 

har gett fyra musikkonserter på olika platser i 

kommunen. Genom medverkan i Smålands 

Kulturfestival fick kommunen ytterligare fyra 

evenemang varav två placerades i Moheda och 

två i Alvesta tätort. Sagobygden gav fem 

berättarföreställningar och på Alvestayran 

fanns ett mångkulturellt tält där olika mång-

kulturella föreningar serverade mat, spelade 

musik och kultur i olika former för ca 800 

besökande. 

 

Alvestakarnevalen och sommarlovsaktivi-

teter 

Under sommaren 2016 genomfördes 

Alvestakarnevalen och sommarlovsaktiviteter. 

Aktiviteterna bestod bland annat av brädspel, 

fiske, bollsporter, konstnärliga aktiviteter, 

musik, simning, sommarläger samt förbere-

delse inför karnevalståg med vagnar-musik-

dans. Genom det statliga sommarlovsstödet 

kunde också öppettider på fritidsgårdar utökas. 

Alla barn (målgrupp 6-15 år) erbjöds attraktiva 

sommarlovsaktiviteter som de haft tillgång till 

kostnadsfritt. Kontaktytor erbjöds med 

föreningsliv och med barn från andra 

delar/skolor i kommunen. Karnevalen och 

sommaraktiviteterna genomfördes i samverkan 

mellan kommunledningskontoret, utbildnings-

förvaltningen samt förvaltningen för individ- 

och familjeomsorg. Karnevalen och sommar-

lovsaktiviteterna finansierades via statligt 

sommarlovsstöd. 

 

 

 

 

Enhetliga mallar och processer  

Under året har stort fokus varit på att ta fram 

gemensamma kommunövergripande mallar för 

den ekonomiska uppföljningen och nämnd-

ernas verksamhetsplaner inför år 2017. 

Kommunens internkontrollarbete har fortsatt 

utvecklats bland annat genom införandet av en 

kommunövergripande arbetsgrupp och utbild-

ning för kommunstyrelsen. Kommunfull-

mäktige har också beslutat om en ny inköps- 

och upphandlingspolicy samt kommun-

styrelsen har fastställt kompletterande rutiner. 

 

Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 

Sammantaget för hela kommunlednings-

kontoret redovisas nettokostnader på totalt 

86,7 miljoner kronor för år 2016, vilket är en 

nettokostnadsökning på 1,3 miljoner kronor 

jämfört med 2015. Den största avvikelsen har 

uppstått inom ekonomi- och upphandlings-

avdelningen. Ökningen om 1,6 miljoner kronor 

beror i huvudsak på fler antal anställda och 

därmed ökade personalkostnader. Avseende 

upphandlingsenheten har två tjänster blivit 

fasta tjänster, som under 2015 finansierades 

centralt av projektmedel. De ökade kost-

naderna går också att hänföra till att tjänst som 

budgetansvarig tillsattes vid halvårsskiftet 

samt ökat medlemsbidrag till kommunalför-

bundet Värends Räddningstjänst. 

 

Även Kansli har haft en större kostnadsökning 

jämfört med förregående år. Avvikelsen 

mellan åren går framförallt att hänföra till en 

fördubbling av kostnader för e-arkiv genom 

ökade medlemsavgifter till kommunal-

förbundet Sydarkivera. kultur- och fritids-

avdelningen samt IT och service redovisar 

lägre nettokostnader än året innan. Minskning 

av nettokostnader inom IT och service beror på 

den budgetanpassning som avdelningen har 

genomfört efter ålagt sparbeting för år 2016.  

Kultur- och fritidsavdelningen redovisar lägre 

nettokostnader till följd av minskade kapital-

kostnader och lägre underhållskostnader av 

Virdavallens fritidsanläggning. 
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Större budgetavvikelser 

Årets nettoutfall i jämförelse med årets budget 

resulterar för kommunledningskontoret i en 

positiv budgetavvikelse med 2,8 miljoner 

kronor. Förvaltningens avdelningar redovisar 

ett positivt resultat för 2016, förutom Kultur- 

och fritidsavdelningen som har en negativ 

avvikelse mot budget. 

 

Den största positiva budgetavvikelsen uppvisar 

personalavdelningen med 2,1 miljoner kronor. 

Överskottet går framförallt att hänföra till 

lägre kostnader för nytt avtal avseende PA-

system. Lägre kostnader för chefsutbildningar 

och vakant friskvårdstjänst har också bidragit 

till den positiva budgetavvikelsen. Lägre 

kostnader än budget för minnesgåvor och ännu 

ej påbörjat arbete med hög sysselsättning har 

påverkat resultatet positivt. 

 

Den positiva budgetavvikelsen för kansli-

avdelningen på 0,5 miljoner kronor beror 

främst på lägre kostnader än budgeterat 

avseende beredskap. Årligen tilldelas 

kommunen statliga medel från Myndigheten 

för säkerhetsskydd och beredskap, MSB, för 

att utföra beredskapsuppgifter. Under 2016 har 

personalkostnaderna avseende beredskaps-

samordnare varit lägre än budget på grund av 

vakans på del av tjänsten.  Även kostnaderna 

för partistöd har varit lägre än budget vilket 

har bidragit till det positiva resultatet för 

avdelningen. 

 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens 

positiva budgetavvikelse på 0,7 miljoner 

kronor beror framförallt på tillfälliga 

bonusintäkter, som är ett rabattsystem 

avseende inköp enligt de avtal som har det 

upplägget. Genom att följa upp uteblivna 

bonusintäkter erhöll kommunen intäkter för 

flera år tillbaks i tiden, vilket medförde en 

positiv avvikelse gentemot budget. Systemet 

med bonusintäkter används inte i de nya avtal 

som ingås. 

 

IT- och serviceavdelningen uppvisar ingen 

budgetavvikelse. Dock uppvisar verksamheten 

en betydande ökning av intäkts- och 

kostnadsvolymer i jämförelse med budget, 

vilket innebär ett väsentligt större uppdrag för 

avdelningen än budgeterat. 

 

Kultur- och fritidsavdelningen redovisar en 

negativ budgetavvikelse som uppgår till minus 

0,4 miljoner kronor. Det största underskottet 

som uppgår till ca minus 1 miljon kronor går 

framförallt att hänföra till Virda Bad & 

Sportcentrum, Bowling samt Virdavallen.  De 

kostnader som är väsentligt högre än budget är 

till stor del personal-, samt drift- och 

underhållskostnader. Det negativa resultatet 

påverkas också av uteblivna hyresintäkter för 

outhyrda sporthallar. Den stora negativa 

avvikelsen vägs dock upp av ett överskott som 

har tillfälligt uppstått under verksamhet 

Vislandabadet samt lägre bidragsutbetalningar 

av stöd till fritidsföreningar. 
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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 2016 2015 2014 

Intäkter 5,1 1,4 1,1 

Kostnader 5,6 3,1 2,2 

Nettokostnader 0,5 1,7 1,1 

Förändring i % -68,7 55,7 -24,8 

Nettoinvesteringar 

 

0 0 0 

Nettokostnad (kr/inv)        26 84 54 

Överförmyndarnämnden bildades 1 januari 2015. 

Överförmyndarverksamhet redovisades till och med år 2014  

under kommunstyrelsen.  
 

Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 

Intäkter 0,6 5,1 +4,5 

Kostnader 2,1 5,6 -3,5 

Netto 1,5 0,5 +1,0 

 

Sammanfattning av året 2016 
 Hög personalomsättning 

 Eftersläpning handläggning 

 Inspektion av länsstyrelsen 

 

Hög personalomsättning 

Året har präglats av hög personalomsättning. I 

början av året hade nämnden 1,8 årsarbetare 

handläggare. I juni sade en av handläggarna 

upp sig och tidigare överförmyndare och 

nämndsledamot fick gå in som handläggare. I 

oktober skedde ytterligare en uppsägning och 

rekrytering av ny handläggare kunde slutföras 

i november. För att klara bemanningen i slutet 

på året träffades ett avtal med Växjö kommun 

om köp av handläggartjänster. Dessvärre 

tappade även Växjö överförmyndarhand-

läggare och försäljningen av tjänster kunde 

inte ske i planerad utsträckning. 

 

 

 

 

 

 

Eftersläpning handläggning 

Den höga personalomsättningen har bidragit 

till att handläggningen har blivit eftersläpande. 

Särskilt lidande har granskningen av 

årsräkningar blivit, där det vid utgången av 

2016 fortfarande återstår ett antal ogranskade 

årsräkningar från år 2015. Med anledning av 

svårigheterna i kompetensförsörjningen och 

sårbarheten vid få handläggarresurser, har 

Alvesta kommun initierat ett samarbete med 

Ljungby och Växjö kommuner om en 

eventuell samverkan i en gemensam nämnd för 

överförmyndarfrågor från och med nästa 

mandatperiod. Förhoppningsvis finns även 

intresse i ytterligare fler kommuner i 

Kronobergs län om samverkan. 

 

Inspektion av länsstyrelsen 

I november genomförde länsstyrelsen sin årliga 

inspektion av överförmyndarnämnden i Alvesta 

kommun. Sammanfattningsvis konstaterade 

länsstyrelsen att nämndens ärenden handläggs 

på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med 

reglerna i föräldrabalken och förmynderskaps-

ordningen.  

 

Ekonomi 
 

Utfall jämfört med föregående år 

Till följd av ökat behov av god man och 

förvaltare är kostnadsnivån för år 2016 högre 

än föregående år och uppgår till 5,6 miljoner 

kronor jämfört med 3,1 miljoner kronor år 

2015. Antal aktiva akter per 31 december 2015 

var 343 st och motsvarande period 2016 är 348 

st. Den största kostnadsposten är därmed 

arvoden till gode män och förvaltare.  

 

Det ökade behovet av god man och förvaltare 

återspeglas även i en högre intäktsnivå i 

jämförelse med föregående år. Intäkter för 

2016 uppgår till 5,1 miljoner kronor vilket kan 

jämföras med föregående års 1,4 miljoner 

kronor. Nämndens intäkter består i huvudsak 

av återsökta hos Migrationsverket kostnader 

för gode män i avseende på ensamkommande 

barn. 
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Större budgetavvikelser 

Överförmyndarnämnden redovisar en större 

bruttovolym än budgeterat för verksamheten 

där både intäkter och kostnader är väsentligt 

högre än budget. Nettoutfallet i förhållande till 

nettobudget är dock en positiv budgetavvikelse 

på 0,97 miljon kronor. Avvikelsen beror på att 

ersättning från Migrationsverket för god man 

och förvaltare för kvartal 4 år 2015 är 

redovisad som intäkt under år 2016. Ersättning 

uppgår till 0,4 miljoner kronor. Dessutom 

beror den positiva budgetavvikelsen på 

handläggarvakanser och därmed lägre 

personalkostnader än budgeterat. 
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Utbildningsnämnden 
Ordförande: Lars-Olof Petersson (S) 

Förvaltningschef: Carsten Wulf 

 

Ansvar och uppgifter 
 Förskola (1-5 år) 

 Förskoleklass, grundskola åk 1-9 samt 

skolbarnomsorg 

 Modersmålsundervisning  

(förskola – gymnasium) 

 Särskola och sammanhängande verksam-

het 

 Gymnasieutbildning/gymnasiesärskola 

 Vuxenutbildning/lärvux/ 

uppdragsutbildning 

 Skolhälsovård 

 LSS-verksamhet 

 Musikskola 

 Fritidsgårdar 

 Bibliotek 

 
mnkr 2016 2015* 2014 

Intäkter 100,7 95,7 80,8 

Kostnader 617,6 594,2 552,0 

Nettokostnader 516,9 498,5  471,3 

Förändring i % 3,7 5,8 5,3 

Nettoinvesteringar 1,8 3,7 4,3 

Nettokostnad (kr/inv) 26 107 25 457 28 304 

*Inklusive omförda intäkter och kostnader avseende 

Resursskola från balanskonto till drift, period 2010-2014. 

(Intäkt:10,2 mnkr Kostnad:11,4 mnkr).  

 

Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 

Intäkter 63,8 100,7 +36,9 

Kostnader 577,0 617,6 -40,6 

Netto 513,2  516,9  -3,7  

 

 

Sammanfattning av året 2016 
 Förvaltningschef och rekryteringar 

 Lokaler 

 Fortbildningsinsatser 

 IT 

 Fritidsklubb 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Kostorganisationen 

 Granskningar av Skolinspektionen 

 Samverkan för bästa skola 

 
 

Förvaltningschef och rekryteringar  

Året inleddes med att utbildningsförvaltningen 

hade en tillförordnad förvaltningschef. Under 

våren rekryterades en ny förvaltningschef, 

Carsten Wulf, som tillträdde första maj. En ny 

verksamhetschef har rekryterats till grundskola 

och elevhälsa, vilket är en utökning av antalet 

verksamhetschefer. Ny kostchef har också 

rekryterats under året. 

 

Samtliga enheter har mer eller mindre arbetat 

aktivt med rekryteringar under året som gått. 

Nya rektorer rekryterades till Grönkullaskolan, 

Hagaskolan samt Hjortsbergaskolan och ny 

förskolechef har rekryterats till förskole-

område Vislanda. Nya biträdande rektorer har 

rekryterats till Vislandaskolan, Grönkulla-

skolan, Prästängsskolan samt Allbo lärcenter. 

Det pågår rekrytering av förskolechef till 

förskoleområde Söder.  

 

Lokaler 

Klintaskogens förskola har avvecklats och nya 

paviljonger har satts upp i anslutning till 

Långagårds förskola, som ersättning för dessa 

lokaler. Klintaskogens lokaler har tagits över 

av Mohedaskolan, där matsalsbyggandet kom 

igång under hösten.  

 

Lokalförsörjningen är en angelägen fråga även 

fortsättningsvis. Vi har förmånen att ha stort 

barn- och elevunderlag i hela kommunen i 

nuläget, vilket gör att det är hård belastning på 

lokaler överlag inom både förskola och skola.  

 

Fortbildningsinsatser 

Under 2016 har matematiklyftet fortsatt, om än 

i mindre omfattning än tidigare. Det har i 

övrigt inte genomförts några större 

övergripande fortbildningsinsatser utan detta 

har gjorts på enheterna efter eget behov. 
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IT 

Under året har förvaltningen efter ett lyckat 

pilotprojekt infört Chromebooks i årskurs 7 

och 8 i hela kommunen. Satsningen har slagit 

väl ut och andelen ärenden av skadade 

elevdatorer har minskat kraftigt. En kommun-

övergripande kompetensutvecklingsinsats 

utfördes genom att ge all pedagogisk personal 

på grundskola och gymnasium utbildning i 

Google Apps for Education. En omorga-

nisation av IT-stödet, som nu styrs centralt, 

sjösattes från och med höstterminens början. I 

det nya teamet för IT-stöd ingår fem anställda 

som stöttar förvaltningen och personal inom 

området IT och lärande. Under hösten 

upphandlades en lärplattform där vinnande 

leverantör var Schoolsoft AB. Systemet 

började införas under november och har en 

implementationsplan på cirka ett år. 

 

Fritidsklubb 

Utbildningsnämnden tog under februari 2016 

beslut om att starta en fritidsklubb för 

mellanstadieelever på Grönkullaskolan och 

Prästängsskolan. Målet med fritidsklubben är 

att förbättra trygghet och integration samt att 

skapa positiva sysselsättningar för skolans 

mellanstadielever efter skoltid.  Fritidsklubben 

startade i september 2016 på Alvesta 

fritidsgård, två eftermiddagar i veckan.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

2015 beslutades om en ny modell för det 

systematiska kvalitetsarbetet inom utbildnings-

förvaltningen i Alvesta kommun. Det har 

fortlöpt efter förväntan under året och 

verksamheterna följs upp enligt beslutad 

modell. Arbetet kommer att fortlöpa och 

vidareutvecklas.  

 

Kostorganisationen 

En kostutredning färdigställdes under 2015 

och planen var att ett arbete med inriktning 

mot att samordna utbildningsnämndens kost-

verksamhet skulle starta. Dessa intentioner har 

avstannat under året och ny kostchef 

rekryterades till hösten 2016.  

 

Utbildningsförvaltningen arbetar hela tiden för 

att nå en god nivå kring inköp av ekologiska 

och KRAV-märkta produkter. Målet i 

kommunen är att inköpen ska var 25 procent 

ekologiska produkter, varav inköpta värdet av 

KRAV-produkter utgöra minst 50 procent av 

ekovärdet. Redovisningen av 2016 års tre 

första kvartal visade att utbildningsförvalt-

ningens verksamheter hade 46,4 procent 

ekologiska inköp och 58,8 procent KRAV-

märkta produkter.  

 

Granskningar av och anmälningar till 

Skolinspektionen 

Under våren beslutade Skolinspektionen, efter 

tidigare tillsyn och uppföljning, om 

föreläggande om vite för verksamheten på 

Grönkullaskolan. Brister hade identifierats 

redan 2010 och Skolinspektionen gjorde 

bedömningen att Alvesta kommun fortfarande 

inte uppfyller skollagens krav på vad som 

gäller för att ge samtliga elever i behov av 

särskilt stöd det stöd de behöver.  

 

Under 2016 har det inkommit 23 anmälningar 

till Skolinspektionen för Alvesta kommun 

(enligt SIRIS, 2017-01-11). Dessa anmälningar 

har handlat om  

 särskilt stöd 

 extra anpassningar  

 tillsynsansvar 

 utvecklingssamtal/IUP/betyg 

 samarbete och information skola – 

hem samt 

 övrigt 

 

Enligt statistik som Skolverket tillhandahåller 

via SIRIS, hade Alvesta kommun  

 2015 – 2 st anmälningar 

 2014 – 14 st anmälningar 

 2013 – 6 st anmälningar 

 

Antalet anmälningar mot kommunen ökar.  

Skolinspektionen anger på sin hemsida att 

ökning av antalet anmälningar generellt inte 

behöver spegla faktiska missförhållanden i 

skolan. Det kan vara så, och det är även 

sannolikt, att en ökad medvetenhet i samhället 

att kunna anmäla kan förklara delar av 

ökningen. (Skolinspektionen, 2016). Samtidigt 

är det viktigt för huvudmannen att bevaka 

antalet anmälningar och dess innehåll för att 

identifiera eventuella brister i verksamheten 
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och se till att åtgärda dessa för att 

kvalitetssäkra verksamheterna. 

 

Representant för huvudmannen är alltid 

delaktiga i svar på anmälningar som inkommer 

till huvudmannen. Beroende på utfall av 

svaren och tillhörande utredningar kan även 

delar av uppföljningar göras av representant på 

huvudmannanivå. 

 

Samverkan för bästa skola 

Statens skolverk har fått i uppdrag av 

regeringen att i dialog med huvudmän genom-

föra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten 

och öka likvärdigheten inom och mellan skolor 

(U2015/3357/S, 2015-06-04). Skolverkets 

bedömning av vilka skolor som ska prioriteras 

för deltagande baseras främst på underlag från 

Statens skolinspektion.  

 

Skolverket har i sin bedömning funnit skäl att 

inleda samverkan med Alvesta kommun, 

Grönkullaskolan och Hagaskolan. Vilka 

insatser som ska genomföras har beslutats för 

varje skola och dess huvudman efter en 

noggrann analys av verksamheterna.  

 

Skolverket hade ett inledande möte med 

Alvesta kommun i februari där representanter 

från förvaltning, skolor samt ordförande för 

kommunstyrelsen och utbildningsnämnden 

fanns med. Därefter har det genomförts ett 

uppföljande möte där representanter från 

förvaltning och skolor deltog. Förvaltning och 

skolenheter ser positivt och förväntansfullt 

fram på samarbetet med Skolverket för att 

utveckla bra skolor i Alvesta kommun.  

 

Formerna för genomförandet och tydlig-

görande av Skolverkets respektive huvud-

mannens ansvar regleras i separata överens-

kommelser. Nämnden fattade ett beslut om 

samverkan vid nämndsmöte i april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 

För år 2016 så har 516 miljoner kronor netto 

redovisats. Den allra största delen är 

grundskoleverksamheten som står för ca 43 

procent eller 223,1 miljoner kronor, därefter 

kommer förskoleverksamhet på 22 procent 

(112,2 mnkr) och sedan gymnasieverksamhet, 

vilken till största delen består av köp av 

utbildning, på 15 procent (78,7 mnkr). 

Föregående år så förbrukades 498 miljoner 

kronor netto, även då stod grundskole-

verksamheten för den största delen på 42 

procent eller 210,2 mnkr, förskoleverksam-

heten på 22 procent (110,2 mnkr) och 

gymnasieverksamheten på 15 procent (75,4 

mnkr). Således förekommer inte någon större 

förändring procentuellt sett i relation till 

nettoutfallet. 

 

De ökningar som finns mellan åren härrör till 

stor del av löneökningar på grund av nya 

löneavtal. Även köp av utbildning och 

lokalkostnader är något dyrare i jämförelse 

med 2015, vilket beror på både ökat pris och 

ökad volym. Även andra kostnader såsom 

inköp av läromedel, livsmedel till köken och 

annat material har ökat i jämförelse mellan 

åren, vilket även här beror på höjda priser men 

även på grund av ökade volymer då elev- och 

barnantal ökat. Intäkterna har ökat i jämförelse 

med föregående år, men så även kostnaderna. 

 
Större budgetavvikelser 

Totalt sett är budgetavvikelsen för hela 

utbildningsnämnden negativ med 3,7 miljoner 

kronor eller en avvikelse med 0,73 procent av 

utbildningsnämndens totala budgetanslag. Den 

största positiva budgetavvikelsen är på 2,8 

miljoner kronor och finns inom gymnasie- och 

vuxenutbildning. Övriga verksamheter som har 

positiva budgetavvikelser är skolbarnsomsorg 

och särskola/LSS-verksamhet, båda med en 

positiv avvikelse på vardera 1,4 miljoner 

kronor. Den största negativa avvikelsen 

återfinns inom grundskoleverksamheten med 

4,3 miljoner kronor. Även förskoleverksam-

heten har en negativ avvikelse på 4 miljoner 

kronor liksom gemensam verksamhet vars 

negativa budgetavvikelse hamnar på 1,8 
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miljoner kronor. Den största anledningen till 

de negativa avvikelserna är lokalkostnader och 

köp av utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder för att nå en budget i balans 

Inför 2017 ligger en budget i balans med krav 

på anpassning av verksamheten. Noggranna 

specifikationer av intäkter och kostnader har 

gjorts och uppföljningar av dessa kommer att 

göras kontinuerligt under året i samråd med 

berörda. 
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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 2016 2015 2014 

Intäkter 100,9 71,1 70,4 

Kostnader 190,2 163,1 151,9 

Nettokostnader 89,3 92,0 81,5 

Förändring i % -2,9 12,9 -4,9 

Nettoinvesteringar 

 

0,1 0,3 0,2 

Nettokostnad (kr/inv) 4 515 4 698 4 178 

 

 

 

Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 

Intäkter 87,9 100,9 +12,9 

Kostnader 171,4 190,2 -18,8 

Netto 83,5 89,3 -5,8 

 

Sammanfattning av året 2016 
 Omorganisation av boende för ensam-

kommande 

 Problem kvarstår med bostadsbrist  

 Arbetsmarknadsavdelningen har flyttat till 

större lokaler 

 Samverkansöverenskommelse om personer 

med psykisk funktionsnedsättning 

 Beslut om två integrerade missbruks-

mottagningar i Kronobergs län 

 Uppsökande verksamhet inom missbruks-

området 

 Aktivt arbete för en bättre integration i 

samverkan 

 Brett förebyggande arbete/integration 

 Planerade förebyggande insatser inom 

barn och familj  

 Förslag till förändrad social beredskap  

 

Omorganisering av boende för ensam-

kommande 

Under 2016 har regeringen aviserat minskade 

ersättningsnivåer för ensamkommande barn 

under 2017. En omorganisation har genom-

förts under december månad, vilket innebar att 

HVB hemmet i Grimslöv har stängts och 

ersatts med stödboende. Stödboenden består av 

lägenheter i Alvesta och Vislanda där 

ungdomar 16 år och äldre bedöms kunna bo 

och utvecklas med större eget ansvar.  
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Problem kvarstår med bostadsbrist 

För närvarande finns 100 barn i Alvesta 

kommun som lever trångbott, d.v.s. två 

personer per rum eller fler. Cirka 20 procent 

av de individer som är i behov av ekonomiskt 

bistånd lever med en komplicerad boende-

situation över tid. Detta leder till en daglig 

utmaning att finna boende för kommunens 

utsatta grupper såsom barnfamiljer, personer 

med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. 

Lösningarna blir ofta kostsamma i brist på 

billiga alternativ.  

 

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) har 

flyttat till större lokaler 

Tidigare har AMA funnits på Lillsjögatan i 

Alvesta. I slutet av året flyttades verksamheten 

till större lokaler på Hagavägen 3, Alvesta. Det 

innebär att verksamheten kan breddas och ta 

emot fler personer för att bli arbetstränade. 

 

Samverkansöverenskommelse om personer 

med psykisk funktionsnedsättning 

Under året har också beslut fattats om en 

samverkansöverenskommelse, vars syfte är att 

åstadkomma förbättringar för ovanstående 

målgrupper. Målsättningen är att säkerställa att 

individer som har behov av samordning 

erbjuds det. Samordningen ska bygga på 

delaktighet och samtycke från den enskilde 

och klargöra det samlade behovet av insatser 

och vilken enhet som är ansvarig för 

respektive insats. 

 

Beslut om två integrerade missbruks-

mottagningar i Kronobergs län 

Under året har en projektledningsgrupp, under 

ledning av en projektledare, Region Krono-

berg, i övrigt bestående av representanter från 

länets kommuner och från Navet, 

primärvården och vuxenpsykiatrin inom 

Region Kronoberg, arbetat med den praktiska 

verkställigheten av beslutet att inrätta två 

integrerade missbruksmottagningar i Krono-

bergs län, en i Växjö och en i Ljungby.  

 

Uppsökande verksamhet inom missbruks-

området 

Uppsökande verksamhet på missbruksområdet 

har bedrivits när utredning inte kunnat inledas. 

Den uppsökande verksamheten har ökat den 

enskildes benägenhet att ansöka om insatser 

väsentligt. Dessutom har det skett på ett mer 

systematiskt och rättssäkert sätt än tidigare och 

det går därmed också att följa vad som faktiskt 

sker i ärendet. 

 

Brett förebyggande arbete/integration 

11 olika föreningar i Alvesta kommun har 

beviljats ”snabbstöd” för att göra aktiviteter 

inom integrationsområdet. Alla de mötes-

platser som startade 2015 har fortsatt med sin 

verksamhet. Ledare för dessa träffas 

regelbundet för information och för olika tips. 

Alvesta folkfest som är en multikulturell dag 

upprepades även 2016 med över 2000 

besökare. En utbildningsdag om kulturkrockar 

och om barnuppfostran i olika kulturer hölls 

den 31 maj för 200 anställda inom IFO och 

utbildningsförvaltningen. Ett nätverk för 

integrationssamordnare och utvecklare inom 

länets 8 kommuner har startat upp under året.   

 

Planerade förebyggande insatser inom barn 

och familj 

Ett gemensamt projekt har planerats för att öka 

närvaron i skolan, att tidigt uppmärksamma 

elever som inte är närvarande i skolan. En 

rutin för orosanmälan har tagits fram i syfte att 

dels få likhet inom området i kommunen och 

att också få till trepartssamtal i skolan. 

Dessutom ska de båda förvaltningarna sam-

verka kring framtagande av en familjecentral.  

 

Förslag till förändrad social beredskap  

Social beredskap ska finnas för att utanför 

kontorstid kunna ta ställning till om barn eller 

vuxna behöver stöd eller insatser. Sociala 

beredskapen i sin nuvarande form, dvs som 

tjänstemannaberedskap, har varit i gång sedan 

hösten 2013. Tiden före hade politikerna i 

nämnden beredskap, den så kallade första 

beredskapen, vilket innebar att nämndens 

ordförande/vice ordförande kontaktades i 

första läget. Nämnden ska nu ta ställning till 

om den sociala beredskapen ska vara kvar i 

kommunen i egen regi eller om tjänsten ska 

köpas av en kommunkonstellation med fyra 

kommuner i Jönköpings län, som har 

gemensam social jour. 
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Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 

Förvaltningskontoret, i budgeten lades det 

förväntade överskottet i HVB-hemmet Äpplet 

på förvaltningskontoret som gör att resultatet 

skiljer sig mellan åren. 

 

Barn o familj inkl. Familjeenheten, föränd-

ringen beror till största delen av att man 

kunnat återsöka 4,8 miljoner kronor mer under 

2016, detta på grund av att man haft fler 

ensamkommande barn placerade än under 

2015. 

 

Ensamkommande flyktingbarn, den största 

skillnaden beror på att migrationsverket gjorde 

om avtalet med antal platser som man kunde 

återsöka, detta gjorde att denna avdelning fick 

ungefär 6 miljoner kronor mindre i intäkter än 

vad man skulle haft annars. 

 

Ekonomiskt bistånd, differensen består av två 

delar. Första delen är en minskad budget med 

ca 1,8 miljoner kronor då man ansåg att 

försörjningsstödet borde minska från 2015. 

Den andra delen består av att kostnaderna för 

försörjningsstödet ökade med 0,5 miljoner och 

att försörjningsstödet för nyanlända ökat 

samtidigt som schablonintäkterna minskat. 

 

Missbruk vuxna inkl. Stobe, en ökad budget 

samtidigt som man har kunnat minska 

kostnaden för dyra externa placeringar har 

gjort att denna avdelning har ett bättre resultat 

jämfört med 2015. 

 

Större budgetavvikelser 

Migrationsverket aviserade i början av 2016 

att man önskade omförhandla gällande avtal 

avseende 25 PUT-platser (PUT är permanent 

uppehållstillstånd) till 12. Detta innebär, med 

beräkning att det nya avtalet skulle gälla från 1 

april 2016, att IFO får cirka 6,7 miljoner 

kronor mindre i intäkter (jämfört med 2015) 

inom avd. för Ensamkommande barn. Lägg 

därtill att utbetalt försörjningsstöd per månad 

inom avdelningen för Ekonomiskt bistånd har 

under hela 2016 haft samma nivå som under 

slutet av 2015, som var den högsta man haft 

hitintills. Samtidigt har man kunnat använda 

det budgeterade överskottet från HVB-hemmet 

Äpplet på Förvaltningskontoret på 2,8 

miljoner kronor och att man lyckats minska 

placeringskostnader och öka faktureringen 

inom Missbruk vuxen inkl Stobe med 0,8 

miljoner kronor, detta gör att nämnden för 

individ- och familjeomsorgen har för 2016 ett 

underskott på 5,8 miljoner kronor. 

 

Åtgärder för att nå en budget i balans 

Åtgärder under 2017: 
-Ökat antal praktikplatser inom kommunens   

förvaltningar för AMA    

-Identifiera fler personer med försörjningsstöd 

som anställs via AMA o samverkan med 

Arbetsförmedlingen.   

-Projektfinansiering via externa medel. 

-Omorganisering avd. ensamkommande barn   

-Fortsätta satsning på hemmaplanslösningar 

för barn och familje- samt vuxen/missbruks-

avdelningarna
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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 2016 2015 2014 

Intäkter 83,5 80,1 79,3 

Kostnader 413,9 394,4 366,7 

Nettokostnader 330,4 314,3 287,5 

Förändring i % 5,1 9,3 1,1 

Nettoinvesteringar 2,2 2,0 1,7 

Nettokostnad (kr/inv) 16 704 16 049 14 740 
 

Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 

Intäkter 75,1 83,5 +8,4 

Kostnader 392,3 413,9 -21,6 

Netto 317,2 330,4 -13,2 

 

Sammanfattning av året 2016 
 Boendesituation – äldreomsorg och 

funktionsstöd 

 Bostad med särskild service 

 Behovsanpassad bemanning 

 Organisationsförändringar 

 E-teknik prövas 

 Arbetskläder på gång 

 

Boendesituation – äldreomsorg – ett positivt 

trendbrott 

Under ett flertal år har det funnits behov av 

fler särskilda boendelägenheter i Alvesta 

kommun. Ett positivt trendbrott har kunnat ses 

för 2016. Väntetiden från ansökningsdatumet 

till inflyttning har reducerats från 107 dagar 

2015 till 66 dagar 2016. Väntetiden börjar 

närma sig rikssnittet. Under året beviljades 80 

beslut om särskilt boende och 75 procent av 

dem fick sitt beslut verkställt inom 90 dagar 

(58 % 2015). Vanligtvis är det mellan 10 till 

12 personer som väntar på att få sitt beslut 

verkställt. Den minskande kön och väntetiden 

har varit möjlig tack vare den tidigare 

utökningen på Högåsen med tolv särskilda 

boendelägenheter och genom det 

rehabiliteringsarbete som teamet för Trygg och 

säker hemgång framgångsrikt för. Vad som 

återstår att arbeta med är en anpassning av 

själva den tid en brukare bor på ett särskilt 

boendet då Alvesta har en högre mediantid än 

vad jämförbara kommuner har. 

 

En förbättrad boendesituation har inneburit att 

antal betaldygn till Region Kronoberg för 

utskrivningsklara har reducerats. Hemtjänst i 

ordinärt boende har däremot ökat med cirka 

åtta procent.  
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Bostad med särskild service (LSS) 

I maj kunde tolv brukare flytta in på 

förvaltningens nya bostad med särskild 

service. Bostaden är utformad som en 

servicebostad med ett modernt snitt. En 

servicebostad vänder sig till personer med 

funktionsnedsättning som har behov av 

tillgång till gemensam service i form av 

måltider, personlig service eller omvårdnad. 

Detta är en mellanform av boende mellan ett 

helt självständigt boende i egen lägenhet och 

en gruppbostad.  

 

I samband med att bostadsbeståndet utökades 

möjliggjordes att brukare med behov av mer 

personalstöd kunde erbjudas boende på något 

av förvaltningens mindre boenden med högre 

personalbemanning och de brukare som hade 

behov av ett lägre personalstöd istället kunde 

erbjudas en servicebostad. Denna förändring 

var särskilt framgångsrik ur såväl ett 

brukarperspektiv som ett ekonomiskt 

perspektiv. Genom nytillskottet av de tolv 

lägenheterna kunde nämndens samtliga icke 

verkställda beslut om bostad med särskild 

service verkställas. Under hösten har 

ytterligare en brukare fått beslut om bostad 

med särskild service vilket vid årsskiftet ännu 

inte var verkställt.  

 

Behovsanpassad bemanning 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att nå 

en behovsanpassad bemanning med hjälp av 

Time Cares utbildningsprogram Bemannings-

akademi och deras processtöd. 

 

  

Behovsanpassad bemanning initierades som ett 

strategiskt förslag för att nå en brukarstyrd 

organisation med en effektiv resursanvändning 

(ON § 49/2015). Erfarenheter från andra 

kommuner visar att en behovsanpassad 

bemanning möjliggör en mer optimal 

användning av personalresursen eftersom 

verksamheten då har rätt bemanning vid rätt 

tidpunkt utifrån brukarens behov. Detta 

medför troligtvis även en minskad stress hos 

medarbetaren, vilket på sikt sannolikt även ger 

en högre frisknärvaro. 

 

Under hösten 2016 har fyra enheter påbörjat 

själva införandet av en behovsanpassad 

bemanning. Dessa enheter befinner sig nu vid 

årets slut i olika faser av processen. En enhet 

är klar med arbetet och har kartlagt brukarnas 

behov och utifrån det schemalagt medar-

betarnas tider medan de andra tre enheterna 

befinner sig i kartläggningsfasen. Planeringen 

är att förvaltningens övriga enheter ska ha 

påbörjat arbetssättet under 2017.  

 

Organisationsförändringar 

I oktober månad inrättade förvaltningen ett 

myndighetskontor genom att samtliga 

myndighetshandläggare fysiskt lokaliserades 

till samma arbetsplats på Lillsjögatan i 

Alvesta. Målsättningen med myndighets-

kontoret är att säkerställa en rättsäker hand-

läggning och en enhetlig behovsbedömning 

vilket förväntas leda till en kvalitetssäkring av 

besluten och i förlängningen även till 

ekonomisk vinning. 
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Under året förändrades hemtjänstorganisa-

tionen i centrala Alvesta och ett nytt 

hemtjänstområde, Måsen, startades upp. 

Organisatoriskt tillhör Måsen Bryggarens 

område. 

 

Förvaltningen har under året förstärkt 

chefsorganisationen med fyra biträdande 

enhetschefer för att begränsa antalet direkt 

underställda medarbetare per chef. Cheferna 

ska därigenom ges bättre förutsättningar för ett 

professionellt ledarskap utifrån verksamhet, 

ekonomi och personal. Efter denna 

förstärkning har varje chef cirka 45-60 

ordinarie medarbetare (tillkommer gör 

timvikarier). 

 

Förvaltningskontoret har utökats med en tjänst 

som verksamhetsutvecklare. Uppgiften för 

denne är att planera, samordna och utveckla 

processer och projekt i den operativa 

verksamheten som bidrar till långsiktig 

utveckling utifrån politiska mål och 

förvaltningens strategiska planer.  

 

E-teknik prövas 

Förvaltningen har ett flerårigt uppdrag att 

successivt kartlägga och införa olika 

informations- och kommunikationstekniska 

lösningar i syfte att ge en bra omsorg och vård 

till Alvesta kommuns allt fler äldre. Parallellt 

ökar konkurrensen om de som är tillgängliga 

på arbetsmarknaden och inget talar för att 

kommunernas ekonomiska utrymme förbättras. 

Därför behövs nya arbetssätt hittas och nya 

tekniska möjligheter användas. Detta uppdrag 

har finansierats av projektmedel. 

 

Under 2016 har förvaltningen testat läke-

medelsautomater som påminnelsestöd till 

brukare om att ta sin medicin. Erfarenheten har 

varit positiv för såväl brukare som för 

verksamhet då besök av hemtjänsten inte 

behövt planeras enbart efter brukarens 

medicintider. Genom läkemedelsautomaterna 

vinns även effekten att brukaren tar sin 

medicin vid rätt tidpunkt. För närvarande 

används sju automater och för 2017 finns en 

planering att antalet ska kunna utökas genom 

att nya brukare i första läget erbjuds detta.  

 

Under året har även e-hemtjänst i ordinärt 

boende via kameratillsyn testats i en mindre 

skala. Denna insats är för de brukare som 

enbart behöver tillsyn t ex nattetid. Det har 

varit svårt att testa tekniken i någon större 

skala då de brukare som redan haft tillsyn 

genom fysiskt besök velat ha kvar denna form 

av tillsyn. Detta visar även erfarenheter från 

andra kommuner. Det finns dock en väl belyst 

forskning och erfarenheter i andra kommuner 

är att detta är en trygghetsskapande lösning, 

personal stör inte eller eventuellt väcker 

personen som man kan göra vid en traditionell 

tillsyn. Även minskad restid tas upp som en 

annan fördel. Förvaltningen har som 

målsättning att antalet kameror ska kunna ökas 

och att kameratillsyn ska bli en del av det 

ordinarie utbudet av insatser.  

 

Idag finns 162 digitala medicinskåp i ordinärt 

boende och i särskilt boende är en ombyggnad 

igång av de digitala läkemedelsskåpen och 

kommer att fortsätta under 2017.  

 

Under 2016 har trygghetslarmen bytts ut på de 

särskilda boendena Asken, Björkliden, 

Furuliden, Högåsen, Asken och Torsgården till 

digitala trygghetslarm. Under nästa år kommer 

även samtliga bostäder med särskild service att 

få sina larm utbytta. De nya digitala 

trygghetslarmen medför att wifi finns på 

boendena vilket möjliggör att fler tekniska 

lösningar kan testas. Exempelvis mobil 

dokumentation samt att kunna använda 

läsplattor till brukare för att möjliggöra att de 

kan bli mer självständiga genom exempelvis 

ett bildspel som visar hur man laddar en 

tvättmaskin.  

 

Arbetskläder på gång 

Sedan tidigare finns beslut i nämnden (ON § 

46/2015) att arbetskläder ska tillhandahållas 

omsorgpersonal inom hemtjänst, särskilda 

boende och vissa LSS-boende i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) 

om basal hygien. Det huvudsakliga syftet med 

arbetskläder är att förhindra smittspridning 

mellan arbetsplatsen och hemmet. Det tidigare 

beslutet har därefter kompletteras med att 

arbetskläder även ska tillhandahållas omsorgs-

personal på korttidsboendet Ugglan, daglig 
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verksamhet enligt lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade samt för personlig 

assistans (ON § 65/2016).  

 

Förvaltningen och upphandlingsenheten har 

tillsammans med Ljungby och Uppvidinge 

kommun upphandlat hyra av arbetskläder, 

efterbehandling av dessa (s.k. cirkulations-

tvätt) samt hämtning och leverens av tvätt. För 

personlig assistans kommer dock inköp av 

arbetskläder att ske.  

 

Det företag som vann upphandlingen 

tilldelades anbudet i maj. I september så 

genomfördes utprovning inklusive val av 

modell av arbetskläder. Den första leverensen 

beräknas till våren 2017. Den årliga kostnaden 

är till fullo kompenserad av kommunfull-

mäktige.  

 

Ekonomi 
 
Utfall jämfört med föregående år 

Årets första ekonomiska bedömning visade på 

en negativ avvikelse mot budget på 23,6 

miljoner kronor. Bedömningen hade sin grund 

i 2015 års bokslut och för 2016 kända 

kostnads- och intäktsökningar respektive 

minskningar. Under hösten 2016 tilldelades 

förvaltningen en tilläggsbudget på 6 miljoner 

kronor och det slutliga resultatet för 2016 blev 

således -13,2 miljoner kronor. Årets resultat 

visar på att en förbättring om 4,4 miljoner 

kronor är genomförd i förhållande till årets 

första ekonomiska bedömning. Jämfört med 

2015, då den negativa budgetavvikelsen var 16 

miljoner kronor, visar årets ekonomiska utfall 

en förbättring på 2,8 miljoner kronor. 

 

Till största delen beror den negativa 

avvikelsen på att de effektiviseringar som 

måste göras för att få budgeten i balans inte 

har kunnat verkställas fullt ut under året. 

Åtgärder är inledda och har börjat ge effekt 

under senare delen av 2016 samt förväntas ge 

full effekt under 2017.  

 

 

 

 

Hög sjukfrånvaro, personalkrävande enskilda 

ärenden, introduktion av extrapersonal, vak 

med mera har lett till högre lönekostnader än 

budgeterat. Sommarperioden 2016 har däremot 

varit lugnare jämfört med 2015. Ökningen av 

semesterlöneskulden blev 1 miljon kronor 

lägre 2016 jämfört med 2015. Även kostnaden 

för utskrivningsklara blev 1 miljon kronor 

lägre än 2015. 

 
Större budgetavvikelser 

Omsorgsförvaltningen har 2016 en samlad 

negativ budgetavvikelse på 13,2 miljoner 

kronor, vilket är en minskning av underskottet 

med 2,8 miljoner kronor jämfört med 2015 

men en ökning jämfört med 2014 och 2013. 

Staben har en positiv budgetavvikelse på 1,2 

miljoner kronor vilket beror till större del på 

lägre personalkostnader än budgeterat till följd 

av en vakant tjänst samt sjukfrånvaro som inte 

har ersatts under året.  

Äldreomsorgen har en negativ budgetavvikelse 

på 12,2 miljoner kronor och Funktionsstöd har 

en negativ avvikelse från budget med 2,1 

miljoner kronor. För äldreomsorgen är det i 

huvudsak den tidigare budgetminskningen som 

inte kunnat verkställas fullt ut som står till 

grund för den negativa budgetavvikelsen. För 

äldreomsorgen handlar det om en ökning av 

antalet hemtjänstärenden, hemsjukvård, hög 

sjukfrånvaro, upplärning av ny personal, 

förändringsarbetet för att sänka kostnaderna 

med mera. För funktionsstöd beror den 

negativa budgetavvikelsen på att en 

budgetreglering inte genomförts för de brukare 

som går över till omsorgsförvaltningen från 

utbildningsförvaltningen vid 20 års ålder 

istället för 21 år som tidigare (1,7 mnkr). I 

samband med dessa oklarheter har 

förvaltningen även debiterats för inackorde-

ringskostnader för elever med kombinerat 

boende och skolgång (1,3 mnkr).  
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Åtgärder för att nå en budget i balans 

Med utgångspunkt i 2016 års utfall, de 

budgetjusteringar som föreligger i 

internbudget 2017 samt kända kostnads- och 

intäktsökningar har omsorgsnämnden vidtagit 

åtgärder för att framöver undvika negativa 

budgetavvikelser. Följande åtgärder är inledda 

för att nå en långsiktig ekonomisk balans: 

 

• Behovsanapassad bemanning. Detta är ett 

systematiskt arbetssätt för att kunna ha rätt 

bemanning av personalresursen vid rätt tillfälle 

utefter brukarens behov. Det handlar vidare 

om att optimalt kunna hantera såväl 

överkapacitet som underkapacitet i 

personalresursen samt att möjliggöra önskad 

sysselsättningsgrad/rätt till heltid för 

personalen.  

 

• Minskad sjukfrånvaro. Omsorgsnämndens 

mål är att sjukfrånvaron ska minska med tre 

sjukdagar per anställd och år. Den inledda 

åtgärden med behovsanpassad bemanning 

förväntas kunna bidra till en lägre 

sjukfrånvaro. Detta genom att en ökad 

kontinuitet kan erhållas, vilket i sin tur gagnar 

en god arbetsmiljö. Förvaltningen har även 

förstärkt enhetschefsorganisationen för att 

kunna minska antalet medarbetare per chef så 

att chefernas arbetsbelastning och ansvars-

områden blir mer hanterbart. För att kunna 

förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron 

behövs ett nära ledarskap. Kommunen har 

även infört en förtydligande rutin av chefernas 

rehabiliteringsansvar. Rutinen förväntas kunna 

bidra till en lägre sjukfrånvaro.  

 

 

 

• Förvaltningen arbetar aktivt med olika 

tekniska lösningar för att kunna möjligöra en 

effektiv verksamhet, så att resurserna används 

där de bäst behövs. Förvaltningen har påbörjat 

förberedelserna för att personalen digitalt ska 

signera den dagliga läkemedelshanteringen. 

Erfarenheter från andra kommuner visar att 

systemet sparar tid och att antalet avvikelser 

minskar.  
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Nämnden för samhällsplanering 
Ordförande: Hagart Valtersson (C) 

Förvaltningschef: Stefan Karlsson 

 

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 2016 2015 2014 

Intäkter 80,3 76,5 70,3 

Kostnader 124,4 120,5 114,5 

Nettokostnader 44,1 44,0 44,2 

Förändring i % 0,1 -0,3 4,0 

Nettoinvesteringar 42,4 25,2 50,2 

Nettokostnad kr/inv 2 228 2 249 2 266 

 
 

Driftredovisning 2016 
mnkr Budget Bokslut Avvik. 

Intäkter 70,5 80,3 +9,9 

Kostnader 114,8 124,4 -9,6 

Netto 44,4 44,1 +0,3 

Beloppen i tabellerna ovan är inklusive vatten och avlopp (VA). 

 

Sammanfattning av året 2016 
 VA-ledningar 

 Datoriserad driftstyrning och 

övervakning 

 Dricksvatten 

 Avlopp 

 Nya områden 

 Planläggning 

 Bostäder och byggnation 

 Industrimark  

 Markreserv 

 

VA-ledningar 

På Fuxvägen i Alvesta har bytet av 

huvudvattenledning samt servisledningar 

färdigställts. Inkoppling av den nya 

huvudvattenledningen och bytet av samtliga 

servisledningar, dag, spill och vatten ca 50 st, 

ca 300 m, följdes av en relining på drygt 100 

m. 

 

Den sista etappen av saneringsarbetet av äldre 

galvaniserade ledningar på Engagatan, Alvesta 

färdigställdes i slutet på året. Där renoverades 

de djupaste serviserna med relining. 

 

Projekt Fårakullen i Moheda påbörjades med 

en inledande etapp på Ådalsvägen, där byte av 

spillvattenledning och förläggning av ny 

dagvattenledning, ca.100 m har färdigställts. 

På Växjövägen i Moheda byttes en äldre 

huvudvattenledning ut ca 200 m.I slutet på året 

påbörjades också saneringsarbetet och bytet av 

huvudvattenledning i Allbogatan i Alvesta. 

Äldre galvaniserade ledningar byttes ut och ny 

huvudledning för dagvatten har lagts ner, ca 

100 m. Totalt byttes ca 300 vattenmätare under 

året.  

 
Datoriserad driftstyrning och övervakning 

Datorisering och anslutning till Växjös 

driftövervakningssystem Cactus fortskrider, 

om än inte i högsta tempo. Serverbytet i 

Växjö, som inleddes efter sommaren, påverkar 

möjligheten att ansluta nya enheter. Två 

befintliga pumpstationer i Grimslöv och en ny 

i Hjortsberga har emellertid anslutits under 

året. Arbetet med att datorisera Moheda 

reningsverk pågår också och är i stort sett 

klart. Många anläggningar i kommunen 

återstår fortfarande att modernisera och 

ansluta. 

 

Dricksvatten 

Kvaliteten på dricksvattnet i kommunen har 

under året varit tämligen bra. Inga otjänliga 

prover har rapporterats, men en allvarlig 

störning inträffade i Moheda under sommaren. 

Värends räddningstjänst lyckades i samband 

med släckningen av branden på ATA trycka ut 

åvatten i vattenledningsnätet. Abonnenter 

klagade på att vattnet luktade och smakade rök 

och var missfärgat. Då förhöjda halter av 

bakterier kunde konstateras, utfärdades 



   Nämnden för samhällsplanering 
 

Årsredovisning 2016 Sida 66 
 

kokrekommendation under en knapp vecka. 

Trots klorering och omfattande spolning på 

nätet inklusive tömning av högreservoaren i 

Torpsbruk tog det 1½ månad innan 

vattenkvaliteten var helt utan anmärkning.

 

 
Bild. Brandsläckning ATA Moheda 2016-06-27. Källa: SVT Nyheter foto Carl Carlert. 

 

Avlopp 

Ombyggnaden för att datorisera och rusta upp 

Moheda reningsverk startade efter semestern 

och kommer att var helt färdigställd under 

våren 2017. Till följd av ombyggnaden har 

under fjärde kvartalet gräns- och riktvärden 

överskridits. Denna konsekvens av åtgärderna 

på verket har anmälts av VA-verket och 

godkänts av nämnden för myndighetsutövning 

i förväg. 

 

I övrigt har inga överskridande av gräns- och 

riktvärden skett under året. Glädjande är att 

nitrifikationen vid Alvesta reningsverk 

fortsatte att vara hög årsmedel 74 procent 

(riktvärde 60%). Till följd av reparationer och 

underhållsarbeten på verket var utsläpps-

halterna för samtliga parameterar inte lika 

utmärkta som vanligt.  

 

I Alvesta reningsverk har, för att säkerställa 

förmågan att kunna avvattna slammet, 

kammarfilterpressen genomgått en omfattande 

renovering. Vidare har under året båda 

biobäddspumparna och en av två spolpumpar 

till sandfiltren samt en av flockningsomrörarna 

bytts. Samtliga är exempel på kostsamma men 

nödvändiga reparationer. Det börjar märkas att 

avloppsanläggningarna är ålderstigna och 

slitna. 

 

Vid Alvesta reningsverk har ett förfrågnings-

underlag för tillbyggnad med nya renssilar och 

sandfång tagits fram. Det är absolut 

nödvändigt att ersätta de åldersstigna 

spaltsilarna. Sedan tidigare finns ett 

förfrågningsunderlag för en mindre 

ombyggnad av rötgasanläggningen och 

anläggande av en rötgasfackla för 

överskottsgas. Arbetet är tänkt att starta 

vintern 2017/2018. 

 

Det långsiktiga arbetet med att certifiera 

slammet enligt Revaq för jordbruksanvändning 

har inväntat processförändringar på 

reningsverken. Under året har utrustning 

installerats i Alvesta för att kunna ta emot 

förtjockat blötslam från externa verk för 

rötning och avvattning. En mekanisk 

slamförtjockare och utrustning för utpumpning 



   Nämnden för samhällsplanering 
 

Årsredovisning 2016 Sida 67 
 

har installerats i Vislanda och i början av år 

2017 även i Moheda. Slutmålet att transportera 

slammet från Moheda och Vislanda till 

Alvesta och erhålla endast en slutprodukt har 

därmed uppnåtts. 

 

Under året har en projektering av 

överföringsledningar för vatten och avloppet 

mellan Torne och Grimslöv startat.  För att 

förstärka överföringskapaciteten till Vislanda 

reningsverk, ingår i projektet även en 

ombyggnad av Grimslövs pumpstation och en 

ny pumpstation på sträckan. Anslutning av 

Torsåsby ligger däremot i en senare etapp. 

 
Nya områden 

Utbyggnaden av VA-ledningar till det nya 

verksamhetsområdet Silkesnäs i Torne har i 

stort sett färdigställts under året. Under 2017 

kommer VA-ledningar byggas ut i en mindre 

utvidgning av verksamhetsområdet i södra 

delen av Lönashult. Förfrågningsunderlag för 

VA-ledningar till de nya verksamhetsområden 

Sjöatorp i Hjortsberga och Aplamon i 

Vislanda har tagits fram under året. Dessa 

utbyggnader är planerade till vintern 

2017/2018.  

Utbyggnad av kommunal VA-försörjning till 

industriområdet Orrakullen, vid västra infarten 

till Alvesta, har projekterats klart under året. 

 

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 bl.a. handlingsplanen till bostadsförsörj-

ningsprogrammet och ge förutsättningar för 

verksamhetsutövning. Flera detaljplane-

processer är startade som kommer ge en god 

planberedskap för boende och verksam-

hetsutövning. 

 

Bostäder och byggnation 

Ett koncept för bostadsbyggande i mindre 
flerbostadshus har tagits fram och upp-

handlats. Konceptet benämns Basstandard-

bostäder (BasBo-hus). Syftet med upphand-

lingen har varit att få fram nya bostäder med 

så låga produktionskostnader, och därmed 

hyreskostnader, som möjligt. Anledningen är 

en stor bostadsbrist i kommunen och där en del 

av de som behöver bostäder inte kan eller vill 

betala de vanligtvis relativt höga hyrorna som 

råder på nya bostadsmarknader idag. 

Upphandlingen satte som skall-krav att 

produktionskostnaden inte fick överstiga 

12 000 kronor/m2 exkl. moms, inte ha högre 

standard än Boverkets byggregler och 

försäkringsbranschens krav med undantag för 

energikraven i kommunens egna klimat- och 

energiplan. Byggnaderna skulle uppföras som 

en- eller tvåbostadshus med maximalt 4 

lägenheter per plan och fördelas mellan två 

och tre rum och kök. Anledningen till detta var 

att få möjlighet att kunna använda 

byggnaderna flexibelt oberoende av hur 

tomterna såg ut samt att kunna använda sig av 

småhusbyggnadsteknik för att få ett större 

underlag av leverantörer. Upphandlingen blev 

klar före jul. De första BasBo-husen börjar 

byggas under våren 2017 i kommunen. Tanken 

är att även kunna bygga i områden som 

domineras av villabebyggelse för att inte få en 

bostadssegregation i kommunen. 

I Spåningslanda fortsätter byggnationen av 

småhus.  I etapp 1 del 2 har ytterligare 24 

tomter släpps till tomtkön varav 8 st. var 

tecknade vid årsskiftet. En tomt för 

flerbostadshus har sålts till en privat exploatör 

med plats för 24 lägenheter. Byggstart 

planeras under våren 2017. Totalt finns ca 50 

tomter i etapp 1 varav 35 idag är tecknade. I 

dagsläget finns ca 40 intressenter som står i 

tomtkön för återstående och kommande 

tomter. 

 

En ny digital karta över kommunens lediga 

tomter har lagts ut på hemsidan där man 

genom att klicka på tomten kan få information 

om tomten, t ex areal. Förvaltningen arbetar 

fortlöpande med att skapa attraktiva 

villatomter i olika delar kommunen men även 

att få till stånd andra typer av bostads-

bebyggelse såsom traditionella hyresrätter, 

bostadsrätter i form av marklägenheter, 

trygghetsboenden mm. 

 
Industrimark 

I Björnstorps industriområde såldes sista 

tomten under 2016. Projektering av vatten och 

avlopp till Orrakullens industriområde har 
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pågått under året. VA-försörjningen krävs för 

att kunna exploatera de 30 hektar planlagd 

industrimark som finns i området. Uppdrag 

finns på planlägga all övrig mark söder om väg 

25 från Orrakullen till Björnstorp.  

 

Markreserv 

Alvesta kommuns skogsinnehav består av ca 

1080 ha produktiv skogsmark. Genom 

upphandling 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 har ökat jämfört med föregående år, 

det är intäkter från skog, exploatering och 

Förvaltningsavtalet som utgör de högre 

intäkterna. 

 

Kostnaderna för Parkförvaltning, bostadsan-

passning, beläggningsunderhåll för kör/gång-

banor samt personalkostnader har ökat från 

föregående år. 

 

Totalt sett har budgeten hållits och man lämnar 

ett positivt resultat med 0,3 miljoner kronor 

per 2016-12-31 

 

Större budgetavvikelser 

De större budgetavvikelserna är på kostnads-

sidan. Markreserv går bättre än förväntad 

budget med 1,6 miljoner kronor, främst tack 

vare utfakturering av nyttjanderätt och 

anläggningsarrenden samt försäljning av 

skogsprodukter. Miljökontoret har fakturerat 

ut knappt 0,8 miljoner kronor mer än förväntat 

och har på grund av sjukskrivningar minskat 

sina totala kostnader med 0,6 miljoner kronor. 

Förvaltningsavtalet går bättre än förväntat då 

de flesta underhåll under året istället blivit 

investeringar, då de uppnått kriterierna för 

dessa. 

 

Vinterväghållningen är dyrare än förra året, 

men avviker mest mot budget tack vare att 

utfallet för kostnaderna är 0,7 miljoner kronor, 

vilket är lägre än förväntat. Utfallet är 

väderstyrt och kan variera stort mellan åren 

och mot budget. Totala kostnaden för 2016 att 

iordningställa parkeringsautomaten för pend-

larparkeringen är 0,1 miljoner kronor och 

hittills har parkeringsavgifterna genererat 

intäkter på 0,3 miljoner kronor. Övriga 

verksamheter visar besparingar och åtgärder 

som gjorts för att kunna hålla en budget i 

balans. 

 

VA-kollektivet redovisar ett negativt resultat 

på 0,2 miljoner kronor som balanseras vidare. 

 
Åtgärder för att nå en budget i balans 

Utfallet för nämnden för samhällsplane-

ringen är en budget i balans.  

 

Förvaltningen för samhällsplaneringen 

strävar efter att i så stor mån, och så kost-

nadseffektivt som möjligt leverera en god 

insats för budgeterade medel. I den mån 

någon verksamhet där kostnader kan 

uppstå plötsligt och oanat (som bostads-

anpassning, färdtjänst och vinterväghåll-

ning), kan intäkter på andra verksamheter 

hjälpa till att bära de samhällsgemen-

samma kostnaderna, till exempel försälj-

ning av tomter och skog. På det viset har 

man under många år levererat en budget i 

balans. 
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Vatten och avlopp 
 
mnkr 2016 2015 2014 

Intäkter 37,1 34,7 33,6 

Kostn. centr. adm. 1,6 1,5 1,5 

Arbetsledn. deb. 2,4 2,1 2,8 

Avloppsreningsverk 10,0 8,9 7,6 

Spillvattenledning 3,8 3,4 3,3 

Dagvattenledning 1,0 0,8 0,6 

Vattenverk1 4,2 3,8 4,3 

Vattenledningar 5,5 5,5 5,7 

Kapitalkostnader 8,3 8,0 8,0 

Övrigt 0,7 0,6 0,8 

Kostnader 37,3 34,6 34,6 

Täckningsgrad % 99,4 100,4 97,2 
1 kostnad för köp av vatten ingår med 1,2 mkr för 2016 

samt  volymreglering för 2015 med 0,2 mkr, 

 0,8 mkr för 2015 och 1,4 mkr för 2014.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning, mnkr 
 

mkr Not 2016 2015 

Verksamhetens intäkter 1 37,1 34,7 

Verksamhetens 

kostnader 
2 

-29,0 -26,6 

Avskrivningar 3 -5,7 -5,4 

Verksamhetens 

nettokostnad 
 

2,3 2,8 

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader 4 -2,6 -2,6 

Årets resultat  -0,2 0,1 

 

Balansräkning, mnkr 
 

mkr Not 2016 2015 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 5   

Mark, byggnader, 

tekn.anl 
 

78,9 81,3 

Pågående investeringar  33,6 11,8 

Maskiner, inventarier, 

bilar 
 

5,6 3,8 

Immateriella tillgångar  30,7 32,0 

Finansiella 

anläggningstillgångar 
 

0,0 0,0 

Summa 

anläggningstillgångar 
 

148,8 128,9 

 

Omsättningstillgångar 
   

Kortfristiga fordringar 6 5,1 4,9 

Summa 

omsättningstillgångar 
 

5,1 4,9 

Summa tillgångar  153,9 133,8 

    

 

Eget kapital, 

avsättningar och 

skulder 

   

Eget kapital 7 -0,3 -0,1 

Därav årets resultat 8 -0,2 0,1 

Avsättningar  0,0 0,0 

Långfristiga skulder 9 154,2 133,8 

Kortfristiga skulder 10 -0,3 -0,1 

Summa eget kapital, 

avsättningar och 

skulder 

 153,9 133,8 
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mnkr  2016 2015 

Not 1.  

Verksamhetens intäkter 
   

Anslutningsavgifter  1,2 0,9 

Fast avgift VA  14,1 13,5 

Rörlig avgift VA  21,3 20,1 

Övriga VA-avgifter  0,0 0,1 

Övriga intäkter  0,4 0,1 

Summa  37,1 34,7 

    

Not 2.  

Verksamhetens kostnader* 
   

Lön inkl sociala avgifter  5,3 4,5 

Entreprenad och köp av 

verksamhet 
 

4,2 4,9 

Bränsle, energi och vatten  3,8 2,9 

Inköp underhålls och 

förbrukningsmaterial 
 

5,8 3,4 

Hyra maskiner och bilar  0,6 2,4 

Köp av tjänster  4,7 4,6 

Övriga kostnader  4,8 3,9 

Summa  29,0 26,6 

    

*I verksamhetens kostnader ingår 

40 % (40 %) av kostnader för FSP 

teknik.  
   

    

Not 3.nkr  2016 2015 

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, pump)  

Inventarier, fordon  

Summa  
 

 

 

 

 

3,2 

0,7 

1,3 

0,1 

0,4 

5,7 

 

 

 

3,0 

0,7 

1,3 

0,1 

0,4 

5,4 

 

Not 4.  

Finansiella kostnader 

   

Internränta, 2,5 % 16, 2,5 % 15  2,6 2,6 

Summa    

    

Not 5.  

Anläggningstillgångar 
   

Ack anskaffningsvärde    

Fastighet för affärsverksamhet  207,1 203,8 

Immateriella tillgångar  40,0 40,0 

Pågående investeringar  33,6 11,8 

Maskiner  1,2 1,2 

Inventarier  3,9 3,9 

Bilar 

Utrangering 
 

0,1 

0,0 

0,1 

-0,1 

Summa  285,9 260,7 

mnkr  2016 2015 

Not 5. (forts)    

Ack avskrivningar    

Fastighet för affärsverksamhet  124,6 120,8 

Immateriella tillgångar  8,0 6,8 

Maskiner  0,8 0,7 

Inventarier  0,7 0,4 

Bilar 

Utrangering 
 

0,0 

0,0 

0,1 

-0,1 

Summa  134,1 128,6 

    

Årets avskrivningar    

Fastighet för affärsverksamhet  3,9 3,7 

Immaterilla tillgångar  1,3 1,3 

Maskiner  0,1 0,1 

Inventarier  0,4 0,4 

Bilar  0,0 0,0 

Summa  5,7 5,4 

    

Årets investeringar    

Fastighet för affärsverksamhet  0,3 2,1 

Immateriella tillgångar  0,0 0,0 

Maskiner  2,4 0,0 

Inventarier  0,0 0,0 

Bilar  0,0 0,1 

Summa  2,7 2,2 

    

Pågående investeringar 

Ack pågående 
 

 

11,8 

 

11,3 

Årets avslutade  0,0 -10,4 

Årets pågående 

Just värde 
 

21,7 

0,0 

11,0 

0,0 

Summa  33,6 11,8 

    

Utrangeringar  0,0 0,0 

Försäljningar  0,0 0,0 

    

Not 6.  

Kortfristiga fordringar 
   

Kundfordringar 

Övrig fordran 
 

1,5 

3,6 

1,6 

3,3 

Summa  5,1 4,9 

    

Not 7.  

Eget kapital 
   

Ingående eget kapital  -0,1 -0,2 

Årets resultat  -0,2 0,1 

Summa  -0,3 -0,1 

    

Not 8.  

Årets resultat 
   

Årets resultat  -0,2 0,1 

    

Not 9.  

Långfristiga skulder 
   

Anslutningsavgifter 2010-2015  5,4 4,9 

Skuld anläggningstillgångar   149,0 128,9 

Summa  154,4 133 827 

    

Not 10.  

Kortfristiga skulder 
   

Leverantörsskulder  0,0 0,0 

Summa  0,0 0,0 
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Nämnden för myndighetsutövning 
Ordförande: Lisbeth Holmqvist (S)  

Förvaltningschef: Stefan Karlsson 

 

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 2016 

 Tillsyn avlopp 

 Strandskyddsdispenser 

 Tillsynsprojekt 

 Nedskräpning 

 
Tillsyn av avlopp 

Efter att inventeringen av de små avloppen 

avslutades 2015 har arbetet så succesivt under 

2016 gått över mot att vi bedriver tillsyn av 

dessa istället. 2016 har drygt 100 objekt fått 

tillsyn, främst minireningsverk och slutna 

tankar. Arbetet kommer att bedrivas liknande 

som vid inventeringen, område efter område 

kommer att besökas. 

 

Strandskyddsdispenser 

Under 2016 har det handlagts 17 st ärenden 

gällande strandskyddsdispenser. Dispenserna 

har rört allt från tillbyggnader och handi-

kappramper till bryggor och båthus. 

 

Tillsynsprojekt 

Ett mindre tillsynsprojekt genomfördes under 

hösten på miljösidan med inriktning på de fem 

brandstationerna i kommunen. Vid inspek-

tionerna fokuserades det på kemikalie-

hantering, avfallshantering, tvätt av fordon och 

på egenkontrollen. Uppföljning av projektet 

kommer att ske under 2017. 

 

Nedskräpning 

Under 2016 har nämnden för myndig-

hetsutövning tagit ett större grepp gällande 

nedskräpningsärenden. I första hand har en 

inventering gjorts, av de av nämnden redan 

kända fastigheter, för att få en bättre 

uppfattning över hur det ser ut i hela 

kommunen. När det gäller nedskräpnings-

ärenden kommer det alltid att behövas olika 

tillvägagångssätt för att komma tillrätta med 

problemen och man ska vara medveten om att 

dessa ärenden tar mycket tid i anspråk. 

 

Ekonomi 
Budget för Nämnden för Myndighetsutövning 

avser endast nämndens egna kostnader för tio 

ledamöter (fem ordinarie och fem ersättare) 

och åtta sammanträden per år (total nettoram 

är 0,2 mnkr). Kostnaden innefattar arvoden, 

reseersättningar, kompetensutveckling och 

övriga administrativa kostnader som upp-

kommer. Utfall är i balans med budget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
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Alvesta Kommunföretag AB 
Ordförande: Per Ribacke  

VD: Stefan Karlsson 
 

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 2015 2014 

Nettoomsättning 0 0 0 

Resultat före 

bokslutsdispositioner 

och skatt 

-0,8 -0,3 -0,3 

Årets resultat 0,1 0,1 0,1 

Balansomslutning 121,7 116,4 116,3 

 

 

Alvesta kommunföretag, koncernen 

 

 mnkr 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 311,2 321,2 315,0 

Resultat före 

bokslutsdispositioner 

och skatt 28,0 -1,4 13,6 

Årets resultat 23,6 -1,0 11,4 

Balansomslutning 1 513,7 1 503,0 1 459,8 

Nettoinvestering 74,2 106,7 56,3 

Antal anställda 0,1 0,1 0,1 

 

 

Sammanfattning av året 2016 
Bolaget har inte haft någon egen verksamhet 

under året utöver att äga och förvalta 

dotterbolagen. 

 

Grund för ekonomin är ägandet/köpet av 

dotterbolagen, vilket finansierats med lån. 

Bolagets kostnader täcks 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 om t ex 

utredning om AllboHus Fastighets AB, 

bredband och utveckling av bostadsbyggande.  

 

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 dotterbo-

lagen 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 foku-

seringen på att ytterligare samordna våra 

gemensamma resurser för att utveckla Alvesta. 

 

Nyckeltal 
Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 9,9 

procent (8,1 procent år 2015). 

mnkr 2016 2015 2014 

Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 

Bundna reserver -- -- -- 

Fritt eget kapital 54,2 48,8 48,7 

mnkr 2016 2015 2014 

Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 

Bundna reserver 0,1 0 0 

Fritt eget kapital 150,1 121,3 122,4 
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Allbohus Fastighets AB 
Ordförande: Tommy Mases  

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 2016 2015 2014 

Aktiekapital 25,0  25,0  25,0 

Reservfond 7,2 7,2 7,2 

Fritt eget kapital 65,4 

 

52,5 66,4 

 
mnkr 2016 2014 2013 

Nettoomsättning 241,8 238,2 233,5 

Resultat före 

bokslutsdispositioner 

och skatt 

 

 

 17,8 

 

 

-17,5 

 

 

4,2 

Årets resultat 12,9 -13,9 1,0 

Balansomslutning 1 093,7 1 096,8 1 052,8 

Nettoinvestering 55,0 92,4 42,4 

Antal anställda 96 95 94 

Antal årsarbetare 93 92 91 

Antal bostäder 1854 1 830 1 835 

 

Sammanfattning av året 2016 
 Uthyrningsläget 

 Integration 

 Ny-, om- och tillbyggnad 

 Köp och försäljning av fastigheter 

 Organisation och personal 
 

 

Uthyrningsläget  

Under år 2016 har bostadsbeståndet i princip 

varit fullt uthyrt. De vakanser som förekommit 

har, dels uppstått i samband med byte av 

hyresgäster, dels i samband med renovering av 

lägenheter. 

 

 

 

På lokalsidan är bilden mer splittrad även om 

vakanserna legat på en relativt låg nivå. 

Framförallt vad det gäller kommersiella 

affärslokaler är efterfrågan relativt svag, vilket 

torde bero på att förutsättningarna för mindre 

affärsverksamheter blivit tuffare med hänsyn 

till en allt snabbare utbyggnad av stora 

shoppingcentra i intilliggande kommuner och 

en växande näthandel. 

Efterfrågan på lokaler för skolor, förskolor och 

andra kommunala förvaltningsfastigheter har 

varit stor.  
 
 

Integration   

AllboHus har lång erfarenhet av att arbeta med 

integration av flyktingar då Sveriges första 

flyktingförläggning var lokaliserad i Alvesta. 

Arbetet har under året bland annat bedrivits 

genom de sedan några år etablerade 

integrationscaféerna i Alvesta och Torpsbruk. 

Under året har bidrag erhållits från Boverket 

för att förbättra den yttre miljön i 

bostadsområdet Rönnedal. Arbetet kommer att 

ske i nära samarbete med hyresgästerna i 

området. Ett av de viktigaste syftena med detta 

arbete är att öka trivseln i området och bidra 

till en förbättrad integration. 

Utmaningarna i integrationsarbetet har under 

år 2016 har varit stora. Problemen med 

trångboddhet och därmed sammanhängande 

frågor har accentuerats genom den stora 

flyktinginvandringen.  
 

Ny-, om- och tillbyggnad  
 

Högåsängen 

På Högåsängen i Alvesta har byggts totalt 36 

nya lägenheter. 24 stod klara för inflyttning 

under maj månad och resterande under 

december. Området består av tre huskroppar 

om vardera 12 lgh. Alla lägenheterna har två 

separata uteplatser där lägenheterna i markplan 

har terrass på fram och baksidan medan plan 2 

har uteplats i form av balkong samt en stor 

terrass. Utemiljön är bilfri med plats för 

parkering nära bostäderna. 
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LSS 

I april stod 12 LSS lägenheter klara för 

inflyttning på Taggvägen i Alvesta. Bygg-

naden är byggd enligt passivhusstandard och 

stommen är av massivträ. Byggnaden vann 

Alvesta Kommuns Byggpris 2016.    

 

Renovering kv Björklövet 

24 lägenheter på Övre Björklövet i Alvesta har 

renoverats under året. Vid renoveringen 

installerades nya vatten och värmeledningar, 

relining av avloppsstammar genomfördes och 

badrummen fick nya ytskikt. Renoveringen 

utfördes utan hyreshöjning.    

 

Mohedaskolan 

Om - och tillbyggnad av Mohedaskolans 

matsal påbörjades under hösten 2016. Matsal 

och kök ska byggas ut för att anpassas till 

dagens elevantal på skolan. Projektering av en 

tillbyggnad för hela skolan påbörjades också.  

 

Köp och försäljning av fastigheter   
Under året har fastigheten Moheda 4:185 

(Ages Hus) i Moheda med 16 marklägenheter 

avyttrats genom försäljning av aktier i 

dotterbolag, så kallad paketering. Dessutom 

har två tomter i Torne avyttrats, fastigheterna 

Sundet 1:37 och Sundet 1:38.  
 

Organisation och personal  
2016 har präglats av vår ägares funderingar på 

vår framtid. Redan under 2015 valde Alvesta 

Kommun att säga upp avtalet om parkskötsel. 

Detta faktum har skapat oro i organisationen 

samtidigt som de praktiska förberedelserna för 

en verksamhetsövergång per den 1 april 2017 

har varit resurskrävande. Under försommaren 

fick AllboHus moderbolagets uppdrag att 

presentera en utredning som skulle ge svar på 

frågeställningar kring möjligheter och 

konsekvenser vid eventuellt beslut om olika 

omfattande försäljningsalternativ. Detta 

följdes inom Alvesta kommun av en intern 

utredning som påbörjades under senare delen 

av hösten med syfte att belysa olika alternativ 

för hur verksamhetsfastigheterna kan och bör 

organiseras. Denna utredning skall enligt 

uppgift vara klar under första delen av 2017. 

Ovanstående frågor har präglat 2016.  

 

Vi har inlett en förändring av lednings-

strukturen för att anpassa organisationen och 

för att klara kompetensförsörjning för 

framtiden. En tjänst som personalchef har 

tillsatts för att samordna personalfrågorna på 

företaget i en personalavdelning som arbetar 

övergripande med personalfrågorna. Under 

året har vi som ett led i arbetet med vårt 

kvalitetsledningssystem publicerat ett intranät 

med chefs- och personalhandbok. Samtliga 

medarbetare har under våren fått utbildning 

med anledning av den nya föreskriften om 

social och organisatorisk arbetsmiljö. Under 

hösten har vi utbildat ca en tredjedel av 

medarbetarna i DHLR och även investerat i en 

hjärtstartare till kontoret.  

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har minskat till 3,63 (5,01) % 

av den ordinarie arbetstiden, vilket är 9,43 

(13,02) dagar per årsanställd. Andelen av den 

totala sjukfrånvaron som avser 60 dagar eller 

mer är 14,03 (40,13) %.  

 

Ekonomi   
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 

uppgår till 17,8 (-17,5) miljoner kronor. Årets 

resultat efter skatt uppgår till 12,9 (-13,9) 

miljoner kronor. 

 

Nettoomsättningen uppgår till 241,8 (238,2) 

mkr varav hyresintäkter 220,5 (214,7) mkr och 

övriga intäkter 21,2 (23,5) mkr. Förändringen 

av hyresintäkterna beror främst på nytillkomna 

lokalhyresobjekt samt nyproduktion av 

bostäder men även minskad kostnad för 

outhyrda objekt. 

 

Till följd av ett klimatmässigt milt år har 

resultatet påverkats positivt av lägre kostnader 

för elförbrukning, uppvärmning och snö-

röjning. Fortsatt låga räntenivåer samt om-

placering av ränteswapar har minskat årets 

kapitalkostnader. Engångsintäkt vid försälj-

ning av ett fastighetsbestånd har också 

påverkat resultatet positivt. Årets resultat har 

belastats med nedskrivning av fastigheter med 

6,7 (34,4) mkr till följd av att beräknat verkligt 

värde understiger bokfört värde. 
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Finansiella kostnader uppgår till 21,8 (25,5) 

mkr, varav borgensavgift 4,6 (4,3) mkr. 

Kommunal borgen finns för hela låneskulden 

som är 915 (927) mkr. Genomsnittlig ränta, 

inklusive borgensavgift på 0,5 %, uppgår till 

2,36 (2,85) %. 

 

Framtid  
För AllboHus har 2016 varit ett år med fortsatt 

mycket hög efterfrågan på bostäder. Under året 

har vi nyproducerat totalt 48 nya lägenheter på 

Taggvägen och Högåsängen i Alvesta. Utöver 

dessa har även en handfull nya lägenheter 

tillskapats genom ombyggnad av ytor som 

tidigare används på andra sätt. Samtliga nya 

lägenheter har varit uthyrda samma dag som 

de färdigställts. 

 

Vår erfarenhet är dock att efterfrågan på äldre 

lägenheter med förhållandevis låg hyra är 

betydligt större än för motsvarande 

nyproducerad lägenhet med den hyresnivå som 

med det följer. Det finns ett stort behov av 

hyreslägenheter med rimliga hyresnivåer för 

alla som inte kan, eller vill betala 

nyproduktionshyror. 

 

En av AllboHus absolut största utmaningar är 

att med bibehållen lönsamhet, löpande 

renovera de fastigheter som är i behov av 

upprustning. Detta utan att samtidigt tvingas 

höja hyrorna på ett sätt som gör att de 

nyrenoverade fastigheterna tappar sin 

attraktionskraft med ökande vakanser som 

följd.   

 

Under 2016 har ett pilotprojekt genomförts 

inom kv Björklövet i Alvesta där 24 lägenheter 

renoverats på ett för AllboHus helt nytt sätt. 

Målet har varit att säkra fastighetens 

långsiktiga funktion, säkerhet och värde utan 

att behöva höja hyrorna. Pilotprojektet har 

fallit mycket väl ut vilket innebär att vi 

förhoppningsvis har funnit en metod som kan 

appliceras på merparten av kommande 

renoveringsprojekt.  

 

Under året har planeringen för framtida 

nyproduktioner intensifierats. Bland annat har 

en upphandling av två punkthus om 6 våningar 

vardera i Kv Björklövet påbörjats. Den 

konkurrenssituation och prisbild som råder 

inom byggbranschen idag gör det extra svårt 

att lyckas bygga nya bostäder med rimliga 

hyresnivåer. Marginalerna i nyproduktions-

projekt är oerhört knappa vilket i princip inte 

medger några vakanser alls för att inte riskera 

nedskrivningar.  

 

Alvesta kommun har tagit initiativ till en 

mycket intressant upphandling av prisvärda 

lägenheter med enkel standard. Under 2017 

kommer AllboHus sannolikt avropa flera hus 

på detta avtal. Förhoppningen är att kunna 

bygga prisvärda lägenheter även utanför 

Alvesta tätort på detta avtal. 

  

Nyckeltal 
 

 2016 2015 2014 

Soliditet % 9,6 8,2 9,9 

Avkastning på totalt 

kapital % 

 

3,6 

 

0,7 

 

3,2 

Låneränta inkl 

borgensavgift % 

 

2,4 

 

2,9 

 

3,4 

Vakansgrad bostäder 

% 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,5 
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Alvesta Energi AB 
Ordförande: Sven-Åke Berggren  

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 2016 2015 2014 

Aktiekapital 3,0 3,0 3,0 

Bundna reserver 2,2 2,3 3,7 

Fritt eget kapital 73,2 64,9 56,4 

 

  mnkr 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 96,9 110,7 106,1 

Resultat före 

bokslutsdispositioner och skatt 11,9 15,4 9,2 

Årets resultat 8,2 10,8 7,0 

Balansomslutning 341,5 330,1 337,8 

Nettoinvestering 10,2 10,8 12,6 

Antal anställda 19 19 19 

 
Alvesta Energikoncern ägs till 100 procent av 

det kommunala bolaget Alvesta Kommun-

företag AB. 

 

Alvesta Energi AB 

  mnkr 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 56,0 69,6 65,4 

Resultat före 

bokslutsdispositioner och skatt 8,4 10,6 4,7 

Årets resultat 5,4 7,1 4,4 

Balansomslutning 237,6 229,3 232,0 

Nettoinvestering 3,1 2,4 5,4 

Antal anställda 0 0 0  

 

Alvesta Elnät AB 

mnkr 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 42,2 43,3 42,8 

Resultat före 

bokslutsdispositioner och skatt 2,8 4,2 3,7 

Årets resultat 2,1 3,3 2,1 

Balansomslutning 96,2 94,2 94,5 

Nettoinvestering 7,1 8,4 7,1 

Antal anställda 19 19 19  

Varav kvinnor 3 3 4 

Bredband i Värend AB 

mnkr 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 0 0 0 

Resultat före 

bokslutsdispositioner 

och skatt 0,7 0,5 0,8 

Årets resultat 0,6 1,8 0,5 

Balansomslutning 39,1 39,2 39,4 

Antal anställda 0 0 0 

 

Sammanfattning av året 2016 
 Låg Miljöpåverkan 

 Större projekt 

 Intern kontroll 

 Nätreglering 2016-2019 

 Försäljning av Ohs Kraftstation 
 

Låg miljöpåverkan 
Produktionen av fjärrvärme vid produktions-

anläggningarna i Alvesta, Moheda och 

Vislanda har varit effektiva under året. 99,5 % 

av värmen har producerats med biobränslen 

och den totala producerade volymen uppgick 

till 105,3(157,9) GWh. Bolaget har med 

anledning av att sågverken i Alvesta och 

Moheda byggt egna värmeanläggningar slutat 

leverera processvärme till dessa, därav den 

minskade produktionen. Bolaget har dock ökat 

produktionen till fjärrvärmenäten i samtliga 

orter.  

 

Större projekt 
Under året har elnät förstärkts och 

moderniserats på flera ställen. I Moheda har 

luftlinjer byggts bort och ersatts med 

jordkabel. I Alvesta har nya kablar ersatt ett 

viktigt kabelförband under stambanan och 

Lekarydsån vid Tallvägen. Ett helt nytt elnät 

med nya transformatorer och ersättning av 

luftledningar med markkabel samt rör för 

bredband har startat i området Forsa-Vret. På 

fjärrvärmenätet har förtätning med nya kunder 

skett i alla tätortsnäten. 

 

Det ombyggda utebadet i Vislanda har försetts 

med fjärrvärme för uppvärmning. En ny 

pumpstation och tryckstegring öster om 
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järnvägen i Alvesta är under byggnation och 

kommer att inkopplas under 2017. 

 

Intern kontroll 
Aktiebolagslagen reglerar styrelsens ansvar för 

organisationen och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Löpande säkerställs att de 

interna reglerna för riskhantering och 

riskkontroll görs. Den interna kontrollen 

involverar samtliga medarbetare. Genom att en 

god intern styrning och kontroll fortlöpande 

görs ger detta ledningen förutsättningar för att 

driva verksamheten på ett effektivt och säkerts 

sätt. 

 

Nätreglering 
Elnätsbolagets intäkter bestäms i s.k. 

nätreglering av Energimarknadsinspektionen 

(Ei) för en 4 årsperiod. Bolaget lämnade in en 

ansökan i mars och beslut lämnades i juni av 

Ei om att bolaget ges rätt att ta ut 187 Mkr från 

sina kunder i nätavgifter för perioden 2016-

2019. Bolaget har överklagat beslutet 

tillsammans med ett 80-tal andra elnätsbolag 

då man anser att räntan på kapitalkostnaderna 

är för lågt satt av Ei vid deras beslut om 

intäktsram. Beslut väntas under 2017. 

 

Ekonomi 
Moderbolaget Alvesta Energi AB redovisar ett 

positivt resultat före bokslutsdispositioner och 

skatt på 8,4 miljoner kronor. Dotterbolaget 

Alvesta Elnät AB redovisar ett positivt resultat 

före bokslutsdispositioner på 2,8 miljoner 

kronor, och Bredband i Värend AB (BIVA) 

redovisar ett positivt resultat före 

bokslutsdispositioner på 0,7 miljoner kronor. 

Koncernens nettoinvesteringar uppgår till 10,1 

miljoner kronor för 2016. 

 

Framtid 
Utbyggnaden för fjärrvärme bedömer vi under 

de närmaste åren endast vara aktuell vid 

förtätningar inom redan utbyggda 

fjärrvärmenät. Detta då konkurrensen av 

alternativa uppvärmningsformer är hård och 

värmebehovet bland nybyggnation är lågt 

vilket gör att utbyggnad av fjärrvärmenäten till 

nya områden ofta saknar lönsamhet. 

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 

ersätt 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. 

 

Våra produktionsanläggningar för fjärrvärme 

är i dagsläget väl anpassade för den volym 

fjärrvärme som försäljs. Det finns ett utrymme 

för ökad fjärrvärmeförsäljning företrädesvis i 

Moheda men även till viss del i Alvesta. Vi 

tror att ny inkoppling av fjärrvärme under en 5 

årsperiod motsvarar den energieffektivisering 

som sker i befintligt bestånd. Vår bedömning 

är att Alvesta Energis bränsleförbrukning även 

fortsättningsvis kommer att bestå av 99,5-99,8 

% biobränsle och att användning av olja i 

produktionen endast behöver tillgripas vid 

underhåll av biobränslepannorna eller vid 

extremt kall väderlek. På längre sikt kommer 

frågan om vad som skall ske med produktions-

anläggningen i Alvesta att behöva diskuteras. 

 

Nyckeltal 
 

 2016 2015 2014 

Producerad värme GWh 105 158 149 

Levererad el GWh 127,5 126,0 120,9 

Soliditet, % 

Avkastning på tot kapital 

24,5 

5,2 

21,3 

6,6 

17,8 

4,6 
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Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande: Johnny Lundberg  

VD: Conny Pettersson. 

 

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 2016 2015 2014 

Aktiekapital 0,5 0,5 0,5 

Reservfond 0,1 0,1 0,1 

Fritt eget kapital 7,3 5,8 4,6 

 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt 

dotterbolag till Alvesta Kommunföretag AB. 

Moderbolaget ägs i sin helhet av Alvesta 

kommun. 

 

mnkr 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 22,7 23,3 22,7 

Resultat före 

bokslutsdispositioner 

och skatt 

 

 

0,6 

 

 

2,8 

 

 

2,1 

Årets resultat 0,2 1,6 1,2 

Balansomslutning 28,2  28,2 24,6 

Nettoinvestering 2,2 0,9 0,1 

Antal anställda 16 15 15 

 

Sammanfattning av året 2016 
 Konsolidering 

 Stabilt med avfallsmängder 

 Övrigt 

 

 

 

 

Konsolidering 
Alvesta kommunfullmäktige har den 3/5 2016 

tagit beslut på att införa Optisk sortering som 

insamlingssystem för hushållsavfall i Alvesta 

kommun. Det är i linje med vad Alvesta 

Renhållnings styrelse förordade. Det innebär 

att man kommer använda gröna soppåsar till 

matavfall och röda soppåsar till övrigt 

restavfall, dessa kommer Alvesta Renhållnings 

att dela ut. Detta kommer att träda ikraft vid 

årsskiftet 2017-2018. 

Bolaget har under våren 2016 utfört ett större 

anläggningsjobb på Grimslöv ÅVC för att 

hårdgöra en upplagsyta samt sätta upp 

betongelement som avgränsning vid 

trädgårdsavfall/kompostyta. 

 

Stabila avfallsmängder 
Besöksfrekvensen vid de bemannade 

återvinningscentralerna, Alvesta, Vislanda, 

Moheda och Grimslöv är fortsatt hög. 

Bolaget har under året samlat in och behandlat 

ungefär lika mycket avfall som tidigare år och 

antalet kunder såväl hushåll som verksamheter 

är fortsatt stabilt. 

 

Övrigt 
Inom upphandlingsområdet har bolaget bl.a. 

genomfört upphandling av ”Behandling av 

hushållsavfall” för åren 2017 t.o.m. 2019. 

Bolaget har under året handlat upp en ny 

sopbil, hjullastare samt en gasdriven pic-up 

som ersätter äldre och uttjänta fordon. 

 

Bolaget har totalt 16 fast anställda 

medarbetare varav 3 kvinnor och 13 män. Till 

detta kommer 3-4 timanställda för att täcka 

upp semestrar och sjukdom. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete sker enligt fastställda 

rutiner, under 2016 har man tagit hjälp av en 

arbetsmiljöingenjör från Previa. 

 

Sjukfrånvaron var under 2016, 2,75 procent. 
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Bolagets internkontroll har skett enligt 

framtagen internkontrollplan. Under 2016 

kontrollerades uppfyllelsen av ägardirektiven 

och den ekonomiska redovisningen. Internkon-

trollen visar att rutiner fungerar på ett bra 

och ändamålsenligt sätt. 

  

Ekonomi 
Alvesta Renhållnings redovisar för år 2016 ett 

positivt resultat på 150 tkr efter boksluts-

dispositioner och skatt. Resultatet ligger lite 

under nivå med ägardirektivet. 

 

Bolaget bedömer att de sedan tidigare avsatta 

medlen för återställningen kan ligga kvar på 

samma nivå under 2017 som det gjorde för 

2016. 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 2016 har Alvesta kommun påbörjat 

arbetet med en ny renhållningsordning som 

ska staka ut riktlinjerna framåt. 

 

Den stora utmaningen framöver är att sjösätta 

det nya insamlingssystemet för hushållsavfall 

med Optisk sortering. Genomförandet inleds 

med informationsinsatser under våren 2017 

och som fortsätter under hösten med utdelning 

av gröna och röda soppåsar. 

 

Vår bedömning är att bolaget står väl rustat att 

möta dessa utmaningar och man anpassar 

införandet utifrån bolagets kapacitet 

Vår bedömning är att bolaget står väl rustat att 

möta dessa utmaningar och man anpassar 

införandet utifrån bolagets kapacitet. 

 

Bolaget förfogar i dagsläget över en modern 

fordonsflotta där medelåldern ligger runt 6 år, 

och det är viktigt att fortsätta med förnyelsen 

av våra fordon, nya sopbilar innebär 

förbättringar både i miljöhänseende (fossila 

fria drivmedel) och arbetsmiljön för 

personalen. 

 

 

 

Bolaget kommer även att fortsätta med att 

köpa in nya containrar och lastväxlarflak i 

olika storlekar för att ersätta äldre, uttjänta och 

trasiga. 

 

Nyckeltal  
 

 2016 2015 2014 

Soliditet, % 37 35 32 

    

Hushållsavfall till 

deponering, ton. 

 

342 322 300 

Hushållsavfall till 

energiutvinning, 

ton. 

 

5 086 5 051 5 015 

Hushållsavfall/inv. 

kg. 

 

Farligt avfall, ton. 

274 

 

 

59 

274 

 

 

64 

273 

 

 

68 
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Alvesta Utveckling AB 
Ordförande: Roland Axelzon  

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 2016 2015 2014 

Aktiekapital 0,1 0,1 0,1 

Reservfond 0,5 0,5 0,5 

Fritt eget kapital 4,1 4,1 4,0 

 
mnkr 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 3,0 3,0 3,2 

Resultat före 

bokslutsdispositioner 

och skatt 0,1 0,1 0,1 

Årets resultat 0,04 0,1 0,1 

Balansomslutning 39,7 41,7 41,7 

Nettoinvestering 0 0,1 0 

Antal anställda 0 0 0 

Antal årsarbetare 0 0 0 

 

Sammanfattning av året 2016 
 Normal fastighetsdrift 

 Ett bolag för kommunens utveckling 

 

Normal fastighetsdrift 
Bolagets fyra industrifastigheter har under året 

varit uthyrda och det har varit en normal 

fastighetsdrift både fastighetstekniskt och 

ekonomiskt. Alvesta Utveckling kan därför 

redovisa vinst.  

 

Den fastighet som stärkt Alvestas roll som 

transportnav, omlastningscentralen/logistik-

hallen, arrenderas av företaget Alwex 

Intermodal AB. Det bolaget hanterar också 

driften på den av kommunen ägda intermodala 

terminalen i Alvesta (kombiterminalen). En 

kraftig uppgång av antalet inkommande och 

lossade järnvägsvagnar vid omlastnings-

centralen har skett 2016. Dock är antalet 

lossade järnvägsvagnar lägre än både 2013 och 

2014. Konkurrens från relativt billiga 

landsvägstransporter kombinerat med 

svårigheter med godstransporter på järnväg 

med ledtider, växlingstjänster m m, försvårar 

överföring av mer gods på järnväg med 

omlastning i Alvesta. 

 

Ett bolag för kommunens utveckling 
Direktiven från ägaren Alvesta Kommun-

företag AB med inriktning mot olika 

utvecklingsåtgärder för kommunen (se punkter 

ovan under rubriken Alvesta Utvecklings 

uppdrag) har inneburit att bolaget bland annat 

har arbetat med: 

• Genomgång av fastigheters brandskydd och  

 status/byggnadsskick. 

•  Företagsbesök i samband med styrelse- 

     möten. 

•  Nätverksbyggande, studiebesök. 

•  Följa och bevaka bredbandsutvecklingen i  

 kommunen. 

•  Informationsträffar för allmänhet och 

     företagare om solceller och solfångare. 

•  Arbetsgrupp om möjligheter och hot med 

     godsterminaler i Alvesta. 

•  Planering för Framtidsdag riktat till  

     Beslutsfattare i näringsliv och samhälle. 

•  Förstudie om byggande av småhus med god  

 komfort, enligt standard passivhus eller  

      plus-energihus. 

•  Frågor om försäljning alternativt uthyrning 

     av större industrifastighet 

 

Ekonomi 
Alvesta Utveckling AB redovisar en vinst på 

41 tkr (109 tkr år 2015), vilket ligger i linje 

med de prognoser som gjorts under året. 

Hyresintäkterna har ökat marginellt jämfört 

med föregående år. Rörelsekostnaderna har 

ökat 230 tkr främst beroende på mer insatser 

för underhåll och brandskyddsåtgärder 
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Framtid 
Bolagsstyrelsen har baserat på ägardirektiven 

tagit fram en verksamhetsplan för 2017. Den 

innehåller bland annat arrangemang av 

framtidsdag för beslutsfattare inom näringsliv 

och samhälle, försäljning eller uthyrning av 

större industrifastighet (Brånan 1:43 i 

Vislanda), medverkan i FoU-verksamhet till 

exempel eventuellt byggande av ett 

demonstrationshus, som småhus enligt 

standard passivhus eller plusenergihus. 

En fråga som kommer bearbetas vidare i 

bolaget i samråd med ägaren är det långsiktiga 

syftet och målet med innehavet av nuvarande 

ägda fastigheter. 

 

Nyckeltal 
 

 2015 2014 2013 

Soliditet % 12,0 11,3 11,0 

Avkastning på totalt 

kapital % 1,3 1,7 2,3 

Låneränta 

fastigheter, brutto % 1,3 1,6 2,4 
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Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande: Sigvard Jakopson 

Förbundschef: Jörgen Gertsson 

 

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 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 82,3 80,0 74,8 

Årets resultat -1,8 -1,7 -2,0 

Balansomslutning 44,9 45,1 43,4 

Nettoinvestering 6,1 1,9 1,1 

 

Antal anställda 268 268  

 

Sammanfattning av året 2016 
 Nytt ekonomisystem 

 Personal 

 Länsprojektet Räddsam 

 FIP projekt 

 Insatser 

 Ny basbil 

 Införande av dynamisk resurshantering 

 Sågverksbrand i Moheda 

 Brand i byggavfall 

 Tillsyn 

 Brandskyddskontroller 

 Samverkan 

 Insiktsmätning 

 

Nytt ekonomisystem 

Den första januari 2016 driftsattes ett nytt 

ekonomisystem, Raindance tillsammans med 

förbundets nya ekonomimodell. Efter 2016 är 

uppfattningen att det nya ekonomisystemet i 

stort sätt fungerar som utlovats. Förbundets 

ekonomimodell har till syfte att tydliggöra och 

om möjligt förenkla ekonomistyrning samt 

möjliggöra flödet från budget till uppföljning 

tydligare. 

 

Personal 

Inom personalsidan är personalomsättningen 

bland heltidspersonal låg. Inom deltidsorga-

nisationen har förbundet ca 10 % årlig 

personalomsättning. Kostnader för rekrytering, 

marknadsföring och inte minst 

utbildningskostnader är kännbara för 

förbundet. 

 

Länsprojektet Räddsam 

Länsprojektet Räddsam Kronoberg tillsam-

mans med övriga räddningstjänster i länet har 

kommit i gång på ett positivt sätt. Centrala 

projektmedel bekostar vissa delar under åren 

2015-2017. Inom nuvarande projekt och 

framtida drift räknar länets förbund och 

kommuner med positiva effekter inom såväl 

verksamhet, effektivitet och ekonomi. 

Räddsam Kronoberg formaliserades som 

ekonomisk förening vid föreningsstämma 

september 2016. 

 

FIP projekt 

Det uppstartade FIP projektet där samtliga 

deltidsstationer skall ha FIP förmåga är klart. 

De två återstående stationerna i Rottne och 

Moheda genomförde utbildning och fick 

fordonen levererade för driftsättning under 

slutet på maj 2016. 

 

Insatser 

Totalt hade förbundet 1390 st. insatser 2016 

(1399 st 2015) 

 

Ny basbil 

Ny basbil (1010) med utökad förmåga 

(skärsläckare) driftsattes i maj 2016. 

Upphandlingsarbetet med ny tankresurs (5040) 

till Alvesta är klart och fordonet är levererat 

och driftsätts i början av 2017. 

 

Införande av dynamisk resurshantering 

Införande av DRH (Dynamisk Resurs 

Hantering) startade i april 2016 och bedöms på 

sikt påverka responstider positivt. Den nya 

utalarmering genom DRH har inneburit en stor 

omställning för hela räddningstjänstens 
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utryckande verksamhet. Förändringen som 

gjorts är den största på 30 år och det har krävt 

mycket kraft för att få ett väl fungerande 

system. Numera sker samarbete med gränslös 

utalarmering i hela länet för både styrkor och 

befäl under Räddsam Kronobergs paraply. 

 

Sågverksbrand i Moheda 

Sågverksbrand på ATA Timber i Moheda, där 

en lastmaskin orsakade brand i en spånlada. 

Stor nytta konstaterades av det nya sättet att 

larma ut (DRH) då vi snabbt fick hjälp med 

både resurser och ledning. Tyvärr fick 

händelsen ett annat efterspel då insatsen på ett 

olyckligt sätt tryckte in vatten från Moheda ån 

in i Mohedas dricksvatten. Förbundet har 

därefter införskaffat brandposthuvud med 

backventil till förbundets samtliga 

släckfordon, då det var ett brandposthuvud 

utan backventil som förorsakade skadan. 

Information kring händelse och åtgärd har 

meddelats medlemskommunerna. 

 

Brand i byggavfall 

I augusti fick förbundet en större brand i 

osorterat byggavfall på Alwex anläggning i 

Gottåsa. Denna insats drog mycket resurser 

och vi fick god hjälp av våra grannar. Insatsen 

hade föregåtts av ett antal mindre händelser (8 

st.) innan det kulminerade den 15 augusti 

 

Tillsyn 

Tillsyn har utförts enligt den tillsynsplan 

direktionen beslutat och omfattar skolor, 

samlingslokaler och tillfälliga asylboenden. 

Tillsyn har utförts vid i stort sett alla 

skolverksamheter, även förskolor, och 

redovisas i separat rapport. Det kan nämnas att 

den mest förekommande anmärkningen 

riktades mot personalens tillgång till 

utbildning i brandskyddsfrågor. 

 

Brandskyddskontroller 

Av 5 200 planerade brandskyddskontroller har 

i Växjö genomförts 3 150 och i Alvesta har 2 

070 av planerade 1 925 genomförts. Antalet 

noterade brister i eldningsanläggningarna 

uppgår i Växjö till 748 och i Alvesta till 325. I 

sammanhanget kan noteras att brister i 

eldstäder är den vanligaste kända orsaken till 

bränder i småhus. 

Samverkan 

I april inbjöd förbundet politiker och 

tjänstemän till en studieresa till Varberg och 

Räddningstjänsten Väst. Syftet med resan var 

att på plats studera hur Räddningstjänsten Väst 

har arbetet med det så kallade ”breddade 

uppdraget”, eller samutnyttjande av 

kommunala resurser. På vilket sätt kan 

räddningstjänst och medlemskommunerna 

samverka i olika frågor? Se över möjligheten 

att samverka och få mest nytta för medborgare 

av skattemedel. Inom Räddningstjänsten Väst 

arbetar de med natthemtjänst, säkerhet, 

beredskap, folkhälsa och larmmottagning som 

några exempel. Efter studieresan bokades ett 

möte mellan tjänstemän för att diskutera 

erfarenhet och eventuella områden att arbeta 

vidare med. Var och en ska eller har lyft 

frågan i politisk dialog och ett ytterligare 

uppföljningsmöte tillsammans med i första 

hand omsorgsförvaltningarna är genomförande 

och arbetet beräknas fortsätta under 2017. 

 

Insiktsmätning 

Förbundet har under 2016 deltagit i Sveriges 

Kommuner och Landstings insiktsmätning som 

leder till ett nöjd-kund-index. Mätningen avser 

myndighetsutövning i tillsyns- och tillstånds-

ärenden inom kommuner. Värends 

räddningstjänst når för årets första tre kvartal 

de högsta värdena inom våra medlems-

kommuner och näst högst på riksnivå. 

 

Ekonomi  
Direktionen valde för 2016 att satsa 1 miljon 

kronor ur eget kapital för strategiska 

satsningar. Det gällde Införande FIP, ”Upp i 

rök, Inre befäl, beklädnad samt kostnader för 

överanställning. Förbundet har använt 0,7 

miljoner kronor. Största anledningen är att 

projekt Inre Befäl inte kommit i gång under 

året.  

 

Trots flera större insatser under året har 

förbundet genom god ekonomisk hushållning 

lyckats hålla tilldelade medel på en rimlig 

nivå. 
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Investeringstakten har ökat 2016 i syfte att 

bl.a. nå inget fordon äldre än 20 år, 2019.  

Utbyte har även skett enligt plan; värme-

kameror, larmställ, hydraulslangar, slang, 

personsökare och brandposthuvud med 

backventil. Med pågående investeringar menas 

inköp men inte driftsatt material, (ej 

anläggning). Ny tankbil (5040) inköpt men 

inte driftsatt (2,4 miljoner kr). 

 

Framtid 
Möte med företagare i företagarföreningar 

pågår. Det är viktigt att framhålla nyttan, 

kostnader och vad en deltidspersonal också 

kan tillföra företagen för viktig kompetens och 

erfarenhet. Sedan drygt ett år sker 

kontinuerliga möten med personalcheferna i de 

båda medlemskommunerna i syfte att utbyta 

erfarenhet och se vilka möjligheter vi tillsam-

mans kan skapa för framtida rekryteringar 

inom främst deltidsorganisationen. 

 

Den befolkningsökning som finns inom de 

båda medlemskommunerna bedöms ha stor 

påverkan för Värends Räddningstjänst. En 

årlig ökning av befolkningen med ca 1 500 

personer påverkar framkomlighet, ytor, tider 

för att nå olyckor m.m. Träbaserad 

nyproduktion kommer med stor sannolikhet att 

påverka insatserna mot brand i byggnad. Det 

är viktigt att Värends Räddningstjänst finns 

med i den samhällsplanering som sker för att 

med strategiskt tänkande ges möjlighet att 

analysera och planera för de förhållanden som 

detta innebär. 

 

I öppna jämförelser 2015 under rubriken 

”Andel kvinnor som arbetar som 

brandpersonal i utryckningstjänst” ligger nu 

förbundet på ”gula siffror” efter många år av 

”röda siffror”. Detta är en viktig markering 

som också ger riktning mot framtiden. 

 

Fortsatta satsningar på god service och 

bemötande vid kontakt med Värends 

Räddningstjänst. Arbetet med att öka andelen 

kvinnor och anställda med utländsk bakgrund 

fortsätter. 
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Ekonomisk redovisning 
 

Driftredovisning  
 
Miljoner kronor Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

2016 2016 2016 2015

Kommunstyrelse         Intäkter 11,8 20,1 8,3 14,9

        Kostnader 101,3 106,8 -5,5 100,3

        Nettokostnader 89,5 86,7 2,8 85,4

Överförmyndarnämnden         Intäkter 0,6 5,1 4,5 1,4

        Kostnader 2,1 5,6 -3,5 3,1

        Nettokostnader 1,5 0,5 1,0 1,7

Utbildningsnämnden         Intäkter 63,8 100,7 36,9 95,7

        Kostnader 577,0 617,6 -40,6 594,2

        Nettokostnader 513,2 516,9 -3,7 498,5

Nämnden för individ och familj         Intäkter 87,9 100,9 13,0 71,1

        Kostnader 171,4 190,2 -18,8 163,1

        Nettokostnader 83,5 89,3 -5,8 92,0

Omsorgsnämnden         Intäkter 75,1 83,5 8,4 80,1

        Kostnader 392,3 413,9 -21,6 394,4

        Nettokostnader 317,2 330,4 -13,2 314,3

Nämnden för samhällsplanering        Intäkter 70,4 80,3 9,9 76,5

        Kostnader 114,8 124,4 -9,6 120,5

        Nettokostnader 44,4 44,1 0,3 44,0

Myndighetsnämnden         Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

        Kostnader 0,2 0,2 0,0 0,1

        Nettokostnader 0,2 0,2 0,0 0,1

SUMMA NÄMNDER         Intäkter 309,6 390,6 81,0 339,8

        Kostnader 1 359,0 1 458,7 -99,6 1 375,7

        Nettokostnader 1 049,4 1 068,1 -18,7 1 035,9

Gemensam finansiering         Intäkter 1 159,2 1 211,2 52,0 1 112,0 *

        Kostnader 98,3 82,0 16,3 74,1

        Nettokostnader -1 060,9 -1 129,2 68,3 -1 037,9

TOTALT         Intäkter 1 468,8 1 601,8 133,0 1 451,8

        Kostnader 1 457,3 1 540,7 -83,4 1 449,8

        Nettokostnader 11,5 61,1 49,6 2,0

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

Miljoner kronor Budget Bokslut Avvikelse Bokslut

2016 2016 2016 2015

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

Utgifter 30,4 26,6 3,8 6,6

Netto 30,4 26,6 3,8 6,4

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

Utgifter 5,0 1,8 3,2 3,7

Netto 5,0 1,8 3,2 3,7

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

Utgifter 0,1 0,1 0,0 0,3

Netto 0,1 0,1 0,0 0,3

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

Utgifter 5,9 2,2 3,7 2,0

Netto 5,9 2,2 3,7 2,0

Nämnden för samhällsplanering Inkomster 3,7 1,2 2,5 3,1

Utgifter 46,0 40,9 5,1 28,4

Netto 42,3 39,7 2,6 25,3

Nämnden för myndighetsfrågor Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0

Netto 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA NÄMNDER Inkomster 3,7 1,2 2,5 3,3

Utgifter 87,4 71,6 15,8 41,0

Netto 83,7 70,4 13,3 37,7

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

Utgifter 0,0 2,6 -2,6 3,4

Netto 0,0 2,6 -2,6 3,4

TOTALT Inkomster 3,7 1,2 1) 2,5 3,3 1)

Utgifter 87,4 74,2 13,2 44,4

Netto 83,7 73,0 10,7 41,1

1) Varav investeringsbidrag 0,0 1,2

Varav anslutningsavgift VA 0,6 1,7

Varav pågående markförsäljning 0,6 0,4

1,2 3,3  
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Resultaträkning 
 

Koncern

2016 2015 2015

Verksamhetens intäkter 1 545,0 531,0 343,9 313,1

    varav jämförelsestörande post* 8,3 8,3

Verksamhetens kostnader 2 -1 498,5 -1 433,4 -1 409,7 -1 337,2

Avskrivningar 8,9 -83,3 -109,5 -24,9 -24,3

Verksamhetens nettokostnad -1 036,8 -1 011,9 -1 090,7 -1 048,4

    varav jämförelsestörande post* 8,3 8,3

Skatteintäkter 3 775,9 745,0 775,9 745,0

Generella statsbidrag och utjämning 4 336,9 284,5 336,9 284,5

    varav tillfälligt flyktingstöd 31,9 10,6 31,9 10,6

Finansiella intäkter 5 47,0 18,2 45,7 22,5

    varav jämförelsestörande post* 29,9 29,9

Finansiella kostnader 6 -24,6 -30,3 -6,7 -1,6

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

Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd -1,8 2,9 0,0 0,0

Årets resultat 7 94,0 5,8 61,1 2,0

* Jämförelsestörande post avser år 2015 återbetalning AFA-premier (verksamhetens intäkter) och år 2016

realisationsvinster vid byte kapitalförvaltare placerade pensionsmedel (finansiella intäkter).

Jämförelsestörande poster

Verksamhetens intäkter

Realisationsvinster byte kapitalförvaltare 29,9 29,9

Återbetalning AFA-premier 8,3 8,3

Summa 29,9 8,3 29,9 8,3

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 64,1 -2,5 31,2 -6,3

Miljoner kronor

N o t

Kommun 

2016
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Kassaflödesanalys 
 
Miljoner kronor Not Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015

 Löpande verksamhet

 Årets resultat 7 94,0 5,8 61,1 2,0

 Justering för ej likvidpåverkande poster 87,8 109,1 25,5 28,2

 -varav avskrivningar och nedskrivningar 83,5 109,5 24,9 24,3

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

 -varav reavinst m.AT -4,7 -3,2 -0,5 -1,5

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

 -varav utrangering 0,2 0,8 0,2 0,8

 -varav resultat intresseförening 6,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

- varav nedskrivning omsättningstillgång 0,5 0,0 0,5 0,0

- varav dirketbokning eget kapital -0,4 2,0 -0,4 2,0

- varav skatt på årets resultat 1,9 -2,7 0,0 0,0

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

 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 13 -36,5 11,2 -28,7 3,4

 Ökning/minskning av kortfr. plac. 14 -36,1 -10,6 -36,1 -10,6

 Ökning/minskning av kortfr. skulder 20 3,9 4,4 9,6 5,2

 Ökning/minskning av pensionsskuld 16 1,5 2,0 1,5 2,0

 Ökning/minskning övr. avsättningar 18 -1,0 1,0 -0,3 0,2

 I. Verksamhetsnetto 114,7 121,9 33,5 29,8

 Investeringar

 Inköp materiella tillgångar* 9 -149,0 -158,0 -73,7 -44,4

 Investeringsbidrag materiella tillgångar 19 0,8 1,2 0,8 1,2

 Anslutningsavgifter 19 0,4 1,7 0,4 1,7

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

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

 Försäljning materiella tillgångar 9 0,5 4,7 0,5 1,6

 Inköp immateriella tillgångar* -0,5 0,0 -0,5 0,0

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

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

 II. Investeringsnetto -147,8 -151,2 -72,5 -40,7

Finansiering

Minskning långfristig fordran 10 0,0 1,5 0,0 0,0

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

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

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

Återbeald utlåning 13,8 7,8 13,1 6,4

Ökning långfristig skuld 19 20,0 42,9 20,0 0,0

Minskning långfristig skuld 19 -12,0 0,0 0,0 0,0

 III. Finansieringsnetto 21,8 52,1 33,1 6,3

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 18 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring likvida medel 15 -11,3 22,8 -5,9 -4,6

Likvida medel vid årets början 117,7 94,8 16,6 21,2

Likvida medel vid årets slut 106,4 117,7 10,7 16,6

Inköp anläggningstillgångar brutto enl. investeringsredov. 74,2 44,4

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 74,2 44,4

(materiella och immateriella)  
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Balansräkning 
 
Miljoner kronor Koncern Kommun

Not 2016 2015 2016 2015

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar 8 32,0 32,7 32,0 32,7

 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 9 1 702,7 1 640,1 485,2 438,0

 Maskiner och inventarier 9 60,5 57,4 28,5 26,8

 Finansiella anläggningstillgångar 10 108,6 122,5 105,6 118,7

Bidrag statlig infrastruktur 11 19,5 20,5 19,5 20,5

 Summa anläggningstillgångar 1 923,3 1 873,2 670,8 636,7

 Omsättningstillgångar

 Förråd m.m. 12 7,4 8,4 3,9 4,8

 Fordringar 13 151,7 115,2 145,6 116,9

 Kortfristiga placeringar 14 264,6 229,0 264,6 229,0

 Kassa och bank 15 106,4 117,6 10,7 16,6

 Summa omsättningstillgångar 530,1 470,2 424,8 367,3

 Summa tillgångar 2 453,4 2 343,4 1 095,6 1 004,0

    

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital 7 752,8 659,2 725,1 664,4

   Därav årets resultat (94) (5,8) (61,1) (2,0)

 Avsättningar för pensioner 16 19,0 17,3 13,8 12,4

 Andra avsättningar 18 11,6 9,8 0,0 0,3

 Långfristiga skulder 19 1 378,9 1 370,9 137,7 117,5

 Kortfristiga skulder 20 291,1 286,2 219,0 209,4
 Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 2 453,4 2 343,4 1 095,6 1 004,0

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2016 2015 2016 2015

- Pensionsskuld inklusive löneskatt 16 450,6 470,6 450,6 470,6

   Därav visstidförordnanden 16 0 (0,6) 0 (0,6)

- Borgensåtaganden: 17 1 254,1 1 258,8 1 254,1 1 258,8

    Därav kommunala företag 17 (1249,2) (1253,2) (1249,2) (1253,2)

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

    Därav föreningar o organisationer 17 (4,9) (5,5) (4,9) (5,5)

- Operationell leasing 932,6 1 003,4 932,6 1 003,4

    Därav hyror med förfallotid inom 1 år (91,4) (92,4) (91,4) (92,4)

    Därav hyror med förfallotid 2-5 år (278,6) (290,2) (278,6) (290,2)

    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år (562,6) (620,8) (562,6) (620,8)

  Summa 2 637,3 2 732,8 2 637,3 2 732,6  
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Noter  
 
Miljoner kronor Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015

Not 1. Verksamhetens intäkter

Statsbidrag och andra bidrag 194,7 156,3 194,7 156,3

Hyror, arrenden 142,8 142,6 34,9 32,2

Försäljningsintäkter 77,1 104,4 24,6 22,5

Taxor, avgifter, ersättningar 76,4 93,4 75,8 80,2

Reavinster 0,6 4,2 0,5 1,5

Övriga intäkter* 53,4 30,1 13,4 20,4

Summa 545,0 531,0 343,9 313,1

0,0 8,3

Not 2. Verksamhetens kostnader

Hyror 11,1 11,2 123,1 115,4

Lönekostnader inkl soc.avg 889,9 825,0 809,1 748,0

Pensionskostnader (exkl löneskatt) 58,8 56,3 54,0 51,1

Bidrag 70,6 69,5 73,5 72,4

Entreprenad och köp av verksamhet 215,4 233,7 164,4 168,6

Övriga kostnader 252,5 247,7 185,6 181,7

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

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

Summa 1 498,3 1 443,4 1 409,7 1 337,2

Not 3. Skatteintäkter

Kommunalskatt preliminär 779,1 745,7 779,1 745,7

Korr slutavräkning 2014 0,0 -1,5 0,0 -1,5

Slutavräkning 2015 0,8 0,8 0,8 0,8

Prognos slutavräkning 2016 -4,0 0,0 -4,0 0,0

Summa 775,9 745,0 775,9 745,0

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 228,6 213,7 228,6 213,7

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

Tillfälligt f lyktingstöd* 31,9 10,6 31,9 10,6

Byggbonus (Boverket) 5,6 0,0 5,6 0,0

Regleringsavgift -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Kostnadsutjämningsbidrag 35,8 23,0 35,8 23,0

LSS-utjämning, bidrag 2,1 2,9 2,1 2,9

Kommunal fastighetsavgift prel 33,6 33,0 33,6 33,0

Summa 336,9 284,5 336,9 284,5

*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 bedömde att det

fanns en stark påverkan fr.o.m. september 2015.

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

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

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

2016 2015 2016 2015

Not 5. Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 1,1 1,3 0,0 0,1

Ränta likvida medel 0,1 0,1 0,0 0,0

Dröjsmålsränta 0,0 0,1 0,0 0,1

Aktieutdelning 0,1 1,5 0,1 1,5

Reavinster 34,1 8,2 34,1 8,2

Ränta räntepapper 2,2 0,6 2,2 0,6

Borgensavgifter 0,1 0,2 6,3 6,1

Överskottsutdelning Kommuninvest 2,9 0,0 2,9 0,0

Resultat från andelar i koncernföretag 6,0 0,0 0,0 0,0

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

Återbetalning eget kapital Regionförb/Länstrafiken 0,0 5,5 0,0 5,5

Summa 47,0 18,2 45,7 22,5

Not 6. Finansiella kostnader

Räntekostnader för lån 22,6 30,0 0,5 1,3

Aktieägartillskott till Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 5,3 0,0

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

Reaförluster 0,1 0,0 0,1 0,0

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

Nedskrivning aktier 0,5 0,0 0,5 0,0

Övriga f inansiella kostnader 1,1 0,0 0,0 0,0

Summa 24,6 30,3 6,7 1,6

Not 7. Årets resultat / Eget Kapital

Ingående eget kapital 659,2 651,4 664,4 660,4

Justering 2015 Skogsförvaltning * 0,0 2,0 0,0 2,0

Direktbokning mot eget kapital ** -0,4 0,0 -0,4 0,0

Årets Resultat 94,0 5,8 61,1 2,0

Utgående Eget Kapital 752,8 659,2 725,1 664,4

* korrigering skogsbruk t o m 151231

** korrigering momsrättelse skogsbruk 2010-2015

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar*

Licenser

Nyttjandeperiod 5-7 år

Ingående anskaffningsvärde 1,90 1,80 1,90 1,80

Inköp/förvärv 0,50 0,00 0,50 0,00

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

Omklassif icering 0,30 0,00 0,30 0,00

Justering värde 0,00 0,10 0,00 0,10

Utgående anskaffningsvärde 2,70 1,90 2,70 1,90

Ingående avskrivningar -1,10 -0,80 -1,10 -0,80

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

Utgående ack avskrivningar -1,40 -1,10 -1,40 -1,10

Utgående planenligt restvärde 1,3 0,8 1,3 0,8

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 -8,10 -6,80 -8,10 -6,80

Årets avskrivningar -1,20 -1,30 -1,20 -1,30

Utgående ack avskrivningar -9,30 -8,10 -9,30 -8,10

Utgående planenligt restvärde 30,7 31,9 30,7 31,9

Delsumma 32,0 32,7 32,0 32,7

* Samtliga immateriella tillgångar är externt förvärvade.  
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Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015

Not 9. Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekn. anl

M ark

Ingående anskaffningsvärde 1 804,2 1 724,3 45,9 44,2

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Justering K3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Omklassif icering 97,7 55,3 0,0 0,3

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

Inköp/förvärv 19,9 27,5 0,6 1,5

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

Utgående ack anskaffningsvärden 1 913,8 1 804,2 46,5 45,9

Ingående avskrivningar -543,3 -461,3 -0,4 -0,4

Justering K3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Årets avskrivningar -48,6 -47,3 0,0 0,0

Årets nedskrivningar -6,8 -34,4 0,0 0,0

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

Återförd avskrivning försäljning/utrangering 0,5 -0,1 0,0 0,0

Försäljning/utrangering 3,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -595,4 -543,3 -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 1 318,8 1 261,3 42,1 41,5

Verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 180,3 168,9 248,2 236,7

Justering värde 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Inköp/förvärv 25,3 7,1 25,3 7,1

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

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

Omklassif icering 0,7 6,4 0,7 6,4

Utgående ack anskaffningsvärden 206,3 180,3 274,1 248,2

Ingående avskrivningar -58,4 -52,8 -65,0 -57,2

Justering värde 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Årets avskrivningar -6,5 -6,7 -8,7 -8,9

Försäljning/Utrangering 0,0 1,6 0,0 1,6

Utgående ack avskrivningar -64,9 -58,4 -73,7 -65,0

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

Justering värde 0,0 0,5 0,0 0,5

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6

Utgående planenligt restvärde 131,8 112,3 190,8 173,6

Fastighet för affärsverksamhet

Ingående anskaffningsvärde 211,4 197,6 211,4 197,6

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 0,3 2,1 0,3 2,1

Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Utgående ack anskaffningsvärden 211,7 211,4 211,7 211,4

Ingående avskrivningar -125,1 -121,1 -125,1 -121,1

Justering värde 0,1 -0,1 0,1 -0,1

Årets avskrivningar -4,1 -3,9 -4,1 -3,9

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

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

Utgående ack avskrivningar -129,1 -125,1 -129,1 -125,1

Utgående planenligt restvärde 82,6 86,3 82,6 86,3  
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2016 2015 2016 2015

Publika fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 165,2 160,3 165,4 160,5

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 0,0 4,1 0,0 4,1

Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Omklassif icering 0,0 0,8 0,0 0,8

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

Utgående ack anskaffningsvärden 165,2 165,2 165,4 165,4

Ingående avskrivningar -81,2 -77,4 -81,2 -77,4

Justering värde 0,0 0,0 -0,1 0,0

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

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

Utgående ack avskrivningar -85,2 -81,2 -85,3 -81,2

Utgående planenligt restvärde 80,0 84,0 80,1 84,2

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 -39,9 -38,9 2,0 3,0

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning/utrangering -0,6 -0,7 -0,6 -0,7

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

Utgående ack anskaffningsvärden -40,5 -39,9 1,4 2,0

Ingående avskrivningar 27,5 24,7 -0,7 -0,9

Justering värde 0,0 0,1 0,1 0,1

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

Årets avskrivningar 2,0 2,5 0,0 -0,1

Försäljning/utrangering 0,3 0,2 0,3 0,2

Utgående ack avskrivningar 29,8 27,5 -0,3 -0,7

Utgående planenligt restvärde -10,7 -12,4 1,1 1,3

Pågående investeringar

Ingående pågående investeringar 106,8 80,3 49,3 47,1

Justering värde 0,0 1,2 0,0 1,2

Under året nedlagda kostnader 53,4 79,3 0,0 0,0

Omklassif icering -100,2 -76,4 -1,0 -21,4

-varav till omsättningstillgång 0,0 (-1,5) 0,0 (-1,5)

Årets investeringar 39,2 22,6 39,2 22,6

Årets investeringsinkomster -0,8 -0,2 -0,8 -0,2

Utgående pågående investeringar 98,4 106,8 86,7 49,3

Delsumma 1 702,7 1 640,1 485,2 438,0  
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2016 2015 2016 2015

Summa ingående anskaffningsvärde 2 429,9 2 294,4 724,1 691,0

Summa justerat värde 0,0 1,1 -0,1 1,2

Summa inköp/förvärv 138,1 142,7 65,4 37,4

Summa investeringsinkomst -0,8 -1,1 -0,8 -0,4

Summa försäljning/utrangering -8,6 -4,7 -0,6 -2,6

Summa omklassif icering -1,8 -2,5 -0,3 -2,5

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

Summa utgående ack anskaffningsvärde 2 556,8 2 429,9 787,7 724,1

Summa ingående avskrivningar -780,6 -688,0 -272,5 -257,1

Summa justerat värde 0,1 -0,5 0,1 -0,5

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

Summa årets avskrivningar -68,2 -93,8 -16,8 -16,7

Summa försäljning/utrangering 3,8 1,7 0,3 1,8

Summa utgående ack avskrivningar -844,9 -780,6 -288,9 -272,5

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

Summa justerat värde 0,0 0,5 0,0 0,5

Summa årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa utgående ack nedskrivningar -9,2 -9,2 -13,6 -13,6

Summa mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 702,7 1 640,1 485,2 438,0

Maskiner och inventarier

M askiner

Ingående anskaffningsvärde 101,5 98,4 10,0 12,4

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 9,5 8,5 2,6 0,0

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

Omklassif icering 1,5 -1,5 0,0 0,0

Försäljning/utrangering -1,4 -3,7 0,0 -2,4

Utgående ack anskaffningsvärden 111,1 101,5 12,6 10,0

Ingående avskrivningar -69,8 -67,1 -8,9 -11,0

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

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

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

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

Återförd avskrivning försäljning/utrangering 0,5 1,2 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -75,7 -69,8 -9,2 -8,9

Utgående planenligt restvärde 35,4 31,7 3,4 1,1

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 149,5 146,7 149,5 146,7

Justering värde 0,0 -1,6 0,0 -1,6

Inköp/förvärv 5,7 6,8 5,7 6,8

Försäljning/utrangering 0,0 -2,5 0,0 -2,5

Omklassif icering 0,0 0,1 0,0 0,1

Utgående ack anskaffningsvärden 155,2 149,5 155,2 149,5

Ingående avskrivningar -124,6 -123,1 -124,6 -123,1

Justering värde 0,0 1,6 0,0 1,6

Årets avskrivningar -6,1 -5,6 -6,1 -5,6

Försäljning/utrangering 0,0 2,5 0,0 2,5

Utgående ack avskrivningar -130,7 -124,6 -130,7 -124,6

Utgående planenligt restvärde 24,5 24,9 24,5 24,9

Bilar

Ingående anskaffningsvärde 2,6 3,6 2,6 3,6

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 0,0 0,2 0,0 0,2

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

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

Ingående avskrivningar -1,8 -2,9 -1,8 -2,9

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

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

Utgående ack avskrivningar -2,0 -1,8 -2,0 -1,8

Utgående planenligt restvärde 0,6 0,8 0,6 0,8

Delsumma 60,5 57,4 28,5 26,8  
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Summa ingående anskaffningsvärde 253,6 248,7 162,1 162,7

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

Summa inköp/förvärv 15,2 15,5 8,3 7,0

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

Summa försäljning/utrangering -1,4 -7,4 0,0 -6,1

Summa omklassif icering 1,5 -1,4 0,0 0,1

Summa utgående ack anskaffningsvärde 268,9 253,6 170,4 162,1

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

Summa justerat värde 0,0 1,6 0,0 1,6

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

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

Summa försäljning/utrangering 1,4 8,8 0,0 6,1

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

Summa utgående ack avskrivningar -208,4 -196,2 -141,9 -135,3

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 60,5 57,4 28,5 26,8

Summa M ateriella Anläggningstillgångar 1 763,2 1 697,5 513,7 464,8

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 10,0 10,0 10,0

Delsumma 12,5 12,5 60,6 60,6

Utlämnade lån 96,1 110,0 45,0 58,1

Delsumma 96,1 110,0 45,0 58,1

Summa Finansiella anläggningstillgångar 108,6 122,5 105,6 118,7

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 -2,3 -1,8 -2,3 -1,8

Årets upplösning -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Utgående värde 8,5 9,0 8,5 9,0

Resecentrum (TUSS)

Ack avsättning 5,5 5,5 5,5 5,5

Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ack upplösning -1,1 -0,9 -1,1 -0,9

Årets upplösning -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Utgående värde 4,2 4,4 4,2 4,4

Pågatåg Nordost

Ack avsättning 8,0 7,4 8,0 7,4

Årets avsättning 0,0 0,6 0,0 0,6

Ack upplösning -1,5 -1,2 -1,5 -1,2

Årets upplösning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Utgående värde 6,2 6,5 6,2 6,5

Mötesspår Räppe

Ack avsättning 0,7 0,0 0,7 0,7

Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ack upplösning -0,1 0,0 -0,1 -0,1

Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående värde 0,6 0,0 0,6 0,6

Summa bidrag statlig infrastruktur 19,5 19,9 19,5 20,5  
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Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015

Not 12. Förråd mm

Ingående anskaffningsvärde 29,8 26,7 26,2 23,4

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

Årets nedlagda kostnader -1,0 3,1 0,7 0,4

Utgående ack anskaffningsvärde 28,8 29,8 26,9 26,2

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 -16,7 -18,9 -16,7

Årets sålda tomter -2,2 -2,2 -1,6 -2,2

Utgående ack värde sålda tomter -18,9 -18,9 -20,5 -18,9

Summa Förråd 7,4 8,4 3,9 4,8

Not 13. Fordringar

Debiterade avgifter 20,5 14,4 10,2 9,4

Moms 0,1 0,2 0,1 0,2

Upplupna intäkter 47,8 39,7 76,0 53,1

Förutbetalda kostnader 44,1 27,2 41,4 36,5

Upplupen aktieutdelning 0,1 0,2 0,1 0,2

Upplupna skatteintäkter 1,7 0,8 1,7 0,8

Upplupen fastighetsavgift 15,4 14,4 15,4 14,4

Övriga fordringar 22,0 18,3 0,7 2,3

Summa kortfristiga fordringar 151,7 115,2 145,6 116,9

Not 14. Kortfristiga placeringar

Ingående Placerade pensionmedel 229,0 218,4 229,0 218,4

Årets Placerade pensionsmedel 36,1 10,6 36,1 10,6

Värdereglering aktier -0,5 0,0 -0,5 0,0

Summa kortfristiga placeringar 264,6 229,0 264,6 229,0

Not 15. Kassa och Bank

Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0

Banker 106,4 115,5 10,7 14,5

Justering 2015 Skogsförvaltning *(se not 7) 0,0 2,1 0,0 2,1

Summa kassa och bank 106,4 117,6 10,7 16,6

Not 16. Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning 17,3 15,0 12,4 10,4

Pensionsutbetalningar -0,6 -0,7 -0,6 -0,7

Nyintjänad pension 4,0 2,8 3,7 2,5

Personalförändringar 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

Övrigt -2,0 -0,3 -2,0 -0,3

Summa avsättningar för pensioner 19,0 17,3 13,8 12,4

Specifikation - avsatt till pensioner  kommunen :

Särskild avtals/visstidspension 9,4 7,3 9,4 7,3

Förmånsbestämd pension 1,5 2,2 1,5 2,2

Pension till efterlevande 0,2 0,5 0,2 0,5

Löneskatt 2,7 2,4 2,7 2,4

13,8 12,4 13,8 12,4

Förpliktelsen minskad genom försäkring 36,9 36,0 36,9 36,0

Överskottsmedel i försäkringen 2,3 1,8 2,3 1,8

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

Ansvarsförbindelser:

Pensionsskuld 362,6 378,8 362,6 378,8

(varav visstidsförordnande, 1 pers 2015) (0,0) (0,5) (0,0) (0,5)

Skuld löneskatt 88,0 91,9 88,0 91,9

Summa 450,6 470,7 450,6 470,7

P-medlens användning

Finansiella placeringar, marknadsvärde 310,0 291,9 310,0 291,9

Återlån 154,4 191,2 154,4 191,2

Summa avsättning och ansvarsförbindelse 464,4 483,1 464,4 483,1  
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Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015

Not 17. Borgensåtaganden kommunen*

Del av bostadslån 0,0 0,1 0,0 0,1

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

AllboHus Fastighets AB 915,0 927,0 915,0 927,0

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

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

Alvesta Elnät AB 64,0 58,0 64,0 58,0

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

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

Föreningar/organisationer 4,9 5,5 4,9 5,5

Summa borgensåtaganden 1 254,1 1 258,8 1 254,1 1 258,8

Not 18. Andra avsättningar

Skatt obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Övriga avsättningar 0,8 1,2 0,0 0,0

Avsättning bidrag statlig infrastruktur

Pågatåg Nordost 0,3 0,1 0,3 0,1

Årets avsättning 0,0 2,8 0,0 0,3

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

Årets utbetalning -0,3 0,0 -0,3 0,0

Utgående värde 0,0 2,8 0,0 0,3

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 0,0 2,8 0,0 0,3

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

*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 286 kommuner och landsting/regioner som

per 2016-12-31 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 medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på

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

finansiella effekten av Alvesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-

12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091,3 miljoner kronor och totala tillgångar

till 338 153,3 miljoner kronor. Alvesta kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 592,9 miljoner

kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 554,7  miljoner kronor.
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Koncern Kommun

2016 2015 2016 2015

Not 19. Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 1 360,4 1 317,5 107,0 107,0

Skuld anslutningsavgift 5,3 4,9 5,3 4,9

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

Nyupplåning under året 22,0 60,0 20,0 0,0

Årets amorteringar    -14,2 -17,1 0,0 0,0

Summa 1 378,9 1 370,9 137,7 117,5

Kreditgivare 

Kommuninvest 1 368,0 1 360,1 127,0 107,0

Växjö kommun 0,2 0,3 0,0 0,0

Summa 1 368,2 1 360,4 127,0 107,0

Genomsnittlig ränta 1,61% 2,03% 0,45% 0,70%

Genomsnittlig räntebindningstid 3,48 år 3,06 år 3,79 år 0,54 år

Lån som förfaller inom:

1 år 290,0 359,2 20,0 85,0

1-5 år 1 028,2 1 001,2 57,0 22,0

5-10 år 50,0 0,0 50,0 0,0

Summa 1 368,2 1 360,4 254,0 107,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Ack investeringsbidrag 5,9 4,7 5,9 4,7

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

Summa investeringsbidrag 5,9 5,9 5,9 5,9

Ack periodisering -0,3 -0,1 -0,3 -0,2

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

Summa periodisering -0,4 -0,3 -0,4 -0,3

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

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

Ack anslutningsavgifter 5,2 2,2 5,2 2,2

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

Årets anslutningsavgifter 0,4 1,7 0,4 1,7

Summa anslutningsavgifter 5,6 5,2 5,6 5,2

Ack periodisering -0,3 -0,2 -0,3 -0,2

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

Summa periodisering -0,4 -0,3 -0,4 -0,3

Delsumma 5,2 4,9 5,2 4,9

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

Summa 10,7 10,5 10,7 10,5

Summa långfristiga skulder 1 378,9 1 370,9 137,7 117,5

Not 20. Kortfristiga skulder

Moms 1,2 1,8 1,2 1,8

Personalskatter 12,3 11,3 12,3 11,3

Arbetsgivaravgifter 15,3 14,1 15,3 14,1

Semesterlöneskuld månadsanställda 46,8 45,6 41,7 39,8

Semesterlöneskuld timanställda 0,7 1,3 0,7 1,3

Ferielöneskuld 8,3 7,9 8,3 7,9

Uppehållslöneskuld 0,1 0,2 0,1 0,2

Leverantörsskuld 31,8 13,0 47,7 29,4

Skatt 5,9 6,3 5,9 6,3

Upplupna kostnader 31,4 22,7 17,5 14,6

Förutbetalda intäkter 24,0 52,4 20,1 44,3

Upplupen pensionskostnad 27,3 25,1 27,3 25,1

Förutbetald skatteintäkt 4,0 1,3 4,0 1,3

Övriga kortfristiga skulder 82,0 83,2 16,9 11,9

Justering 2015 Skogsförvaltning *(se not 7) 0,0 0,1 0,0 0,1

Summa kortfristiga skulder 291,1 286,3 219,0 209,4  
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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 tillgångar 7, 5 

Markreserv -- 

Verksamhetsfastigheter 50, 40, 33, 20 

Fastigheter affärsverksamhet 33, 25, 20 

Publika fastigheter 33, 20 

Fastigheter annan verksamhet 33, 25, 20 

Övriga fastigheter 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 att fortsätta 

under år 2017. 

 

Lånekostnader  

Lånekostnaderna för 2016 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 2016. Timlön för 

december bokförs enligt kontantmetoden. 
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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 

2016 års kommunalskatt. 

 

Statsbidrag Migrationsverket 

Sökta statsbidrag från Migrationsverket, bland 

annat schablonersättning nyanlända, upptas som 

fordran till 85-90 procent av ansökt belopp, utifrån 

vad kommun historiskt har erhållit.  

 

 

 

Sammanställd redovisning 

Koncernen Alvesta kommun omfattar de bolag som 

kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 

inflytande över. I den sammanställda redovisningen 

för 2016 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 2016 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% 0,60 0,00 0,33 0,06 0,02 15,30 5,30

Allbohus 100% 3,27 120,10 4,63 24,70 0,89

Auab 100% 0,19 0,00 0,18 0,10

Arab 100% 0,48 2,42 0,01 0,21 0,31

A. Energi 100% 0,69 3,85 0,72 0,33 0,77

A. Elnät 100% 0,57 0,69 0,29 0,11 0,41

Värends Rdtj Förbund 20% 3,02 0,05

Förvaltningsavtalet 100% 0,01 11,66 4,68 2,90 1,00

Summa: 5,8 1 14 1,74 10 ,8 4 0 ,0 6 2 8 ,4 2 18 ,6 8 5,3 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% 0,60 0,06 0,33 15,30 0,02 -5,30

Allbohus 100% 0,43

Auab 100% 2,00

Arab 100% 0,35

A. Energi 100% 2,00

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0 ,0 0 0 ,6 0 0 ,0 6 0 ,3 3 15,3 0 0 ,0 2 - 5,3 0 4 ,78

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% 120,10 3,27 4,63 0,89 24,70

A.Kommun Ftg AB 100% -0,43

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,18 0,04 0,06

Förvaltningsavtalet 100% 1,31 0,07

Summa: 12 1,59 3 ,3 1 0 ,0 0 4 ,6 3 0 ,9 6 2 4 ,76 0 ,0 0 - 0 ,4 3

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% 0,19 0,18 0,10

A.Kommun Ftg AB 100% -0,25

Allbohus 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0 ,0 0 0 ,19 0 ,0 0 0 ,18 0 ,0 0 0 ,10 0 ,0 0 - 0 ,2 5

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% 2,42 0,48 0,01 0,31 0,21

A.Kommun Ftg AB 100% -0,35

Allbohus 100%

Auab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100% 0,63 0,10 0,04

Summa: 3 ,0 5 0 ,58 0 ,0 0 0 ,0 1 0 ,3 5 0 ,2 1 0 ,0 0 - 0 ,3 5  
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År 2016 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% 3,85 0,69 0,72 0,77 0,33

A.Kommun Ftg AB 100% -2,00

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,01

Förvaltningsavtalet 100% 0,80 0,25

Summa: 4 ,6 5 0 ,70 0 ,0 0 0 ,72 1,0 2 0 ,3 3 0 ,0 0 - 2 ,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% 0,69 0,57 0,29 0,41 0,11

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0 ,6 9 0 ,57 0 ,0 0 0 ,2 9 0 ,4 1 0 ,11 0 ,0 0 0 ,0 0

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% 3,02 0,05

A.Kommun Ftg AB 20%

Allbohus 20% 0,04 0,18 0,06

Auab 20%

Arab 20%

A. Energi 20% 0,01

A. Elnät 20%

Förvaltningsavtalet 20%

Summa: 3 ,0 7 0 ,18 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 6 0 ,0 5 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% 11,66 0,01 4,68 1,00 2,90

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100% 1,31 0,07

Auab 100%

Arab 100% 0,10 0,63 0,04

A. Energi 100% 0,80 0,25

A. Elnät 100%

Värends Rdtj 20%

Industrienheten 100%

Summa: 11,76 2 ,75 0 ,0 0 4 ,6 8 1,0 0 3 ,2 6 0 ,0 0 0 ,0 0

TOTA L SU M M A : 150 ,6 3 150 ,6 3 10 ,9 0 16 ,2 0 4 2 ,2 2 4 2 ,2 2 0 ,0 0 - 2 ,2 5  
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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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Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner 
- KKiK 

 

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; tillgänglighet, 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 2016 deltog drygt 

250 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. Kommentarer och förbättringstankar finns också redovisade. 

 

En del av måtten används för att fastställa om kommunfullmäktiges övergripande mål uppfyllts i 

årsredovisningen. I övrigt är tanken att redovisningen av måtten i årsredovisningen ska bidra till att ge en 

uppfattning om vad kommunens verksamheter levererar till kommunmedborgaren för de skatter som betalats.  

 ”gubbar” innebär att Alvesta i jfr med andra kommuner i rankingen ligger på 25 % av de bäst placerade. 

 betyder att kommunen placerar sig i mitten 50 % och   25 % sämst placering.  

 

Alvestas Kvalitet i korthet 2016 – jfr med alla kommuner och över tid 

 Din kommuns 

tillgänglighet 

Definition Medel 

Alla 

kommu

ner 

Alvesta 

2016 

Alvesta bättre 
 

eller sämre   

än medel alla 

kommuner 

 eller lika  

 

Jfr 

mellan 

åren 

Alvesta 

2015 

Alvesta 

2014 

1 Hur stor andel av 

medborgarna som skickar in 

en enkel fråga via e-post får 

svar inom två arbetsdagar?  

Andel, 

%  

86 90   88 87 

     

2 Hur stor andel av 

medborgarna som tar 

kontakt med kommunen via 

telefon får ett direkt svar på 

en enkel fråga?  

Andel, 

% 

52 43   45 43 

     

3 Hur stor andel av 

medborgarna uppfattar att 

de får ett gott bemötande 

när de via telefon ställt en 

enkel fråga till kommunen? 

Andel, 

% 

78 75   73 76 

4

a 

Hur många timmar/vecka 

har huvudbiblioteket i 

kommunen öppet utöver 

tiden 08-17 på vardagar? 

Antal 

timmar 

17 11    11 11 
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 Din kommuns  

tillgänglighet 

Definition Medel 

Alla 

kommu

ner 

Alvesta 

2016 

Alvesta bättre  

eller sämre   

än medel alla 

kommuner 

 eller lika  

 

Jfr 

mellan 

åren 

Alvesta 

2015 

Alvesta 

2014 

4

b 

Hur många timmar/vecka 

har kommunen öppet 

simhallen utöver tiden 08-

17 på vardagar?  

Antal 

timmar 

27 22  
 

 21 21 

     

4 

c 

Hur många timmar/vecka 

har återvinningscentralen 

öppet utöver tiden 08-17 på 

vardagar? 

Antal 

timmar 

13 10  
 

  10 10 

         

5 Hur stor andel av de som 

erbjudits plats inom 

förskoleverksamheten har 

fått plats på önskat 

placeringsdatum? 

Andel, 

% 

64 43  
 

 33 43 

     

6 Hur lång är väntetiden 

(dagar) för dem som inte 

fått plats för sitt barn inom 

förskoleverksamheten på 

önskat placeringsdatum?  

Antal 

dagar 

28 28  
 

  28 48 

     

7 Hur lång är väntetiden i 

snitt (dagar) för att få plats 

på ett särskilt boende från 

ansökan till erbjudande om 

plats?  

Antal 

dagar 

58 66   107 83 

     

8 Hur lång är 

handläggningstiden i snitt 

(dagar) för att få 

ekonomiskt bistånd vid 

nybesök? 

Antal 

dagar 

17 13   15 14 
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 Trygghetsaspekter i din 

kommun 

Definition Medel 

Alla 

komm

uner 

Alvesta 

2016 

Alvesta bättre  

eller sämre   

än medel alla 

kommuner 

 eller lika  

 

Jfr 

mellan 

åren 

Alvesta 

2015 

Alvesta 

2014 

9 Hur trygga och säkra känner 

sig medborgarna i 

kommunen? 

Index  

1-100  

58 Mätn 

ej 

genom

förd 

  51 Mätn 

ej 

genom

förd 

10 Hur många olika personer 

besöker en äldre person med 

hemtjänst? 

Under 

en 14-

dagars-

period 

kl 07.00 

– 22.00 

15 12   13 15 

11 Hur många barn per 

personal är det i kommunens 

förskolor? Planerad 

 

 

Antal 

barn/års

-

arbetare 

 

 

5,3 

 

 

 

5,5 

 

   

 

5,4  

 

 

 

4,6 

 

 

 

 

 

 Din delaktighet och 

kommunens 

information 

Definition Medel 

Alla 

kommun

er 

Alvesta 

2016 

Alvesta bättre  

eller sämre   

än medel alla 

kommuner 

 eller lika  

Jfr 

mellan 

åren 

Alvesta 

2015 

Alvesta 

2014 

12 Hur många av 

kommunens 

röstberättigade röstade i 

kommunvalet? 

Andel, % 83,2 Ej val   Ej val 83,1 

13 Hur god är kommunens 

webbinformation till 

medborgarna? 

Andel av 

maxpoäng, 

100% 

Genom-

snitt för 

alla 

områden 

76 73   Ny 

mät-

metod 

från 

2016 

80 79 

     

14 Hur väl möjliggör 

kommunen för 

medborgarna att delta i 

kommunens 

utveckling? 

% av max- 

poäng 54 

56 52    52 48 

15 Hur väl upplever 

medborgarna att de har 

insyn och inflytande 

över kommunens 

verksamhet? 

Index 

1-100 

 

 

40 34  Mätn 

ej 

genom

förd 

34 Mätn 

ej 

genom

förd 
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 Din kommuns 

effektivitet 

Definition Medel 

Alla 

kommun

er 

Alvesta 

2016 

Alvesta bättre  

eller sämre   

än medel alla 

kommuner 

 eller lika  

Jfr 

mellan 

åren 

Alvesta 

2015 

Alvesta 

2014 

16 Vad är kostnaden för 

ett inskrivet barn i 

förskolan? 

Tusental kr 

per barn/år  

137 137   132 131 

17a Vilket resultat når 

elever i årskurs 6 i 

kommunen (andel 

elever som fått 

godkänt i alla ämnen) 

 

% av de 

som nått 

kravnivån i 

sv/ma/eng 

78 63   65 73 

17b Vilket resultat når 

elever i årskurs 3 i 

kommunen i de 

nationella proven? 

% av de 

som nått 

kravnivån i 

sv/ma 

71 59   62 60 

18 Andel behöriga 

elever till något 

nationellt program på 

gymnasiet 

Andel %  

Behöriga 

till 

gy.skolan 

86,4 79,3   81,4 86,5 

19 Elevers syn på skolan 

och undervisningen i  

årskurs 8 

Sammanvä

gt resultat 

av sju 

områden 

(enkät) 

75 83   -- 78 

20 Kostnad per 

betygspoäng 

(meritvärde) 

Kostnad 

per 

betygspoän

g 

(meritvärde

) 

382 429   343 344 

21 Andelen elever som 

bor i kommunen och 

fullföljer 

gymnasieutbildninge

n 

Inom 4 år 

inkl IM-

program 

71,4 71,9   75,7  

22 Kostnad per elev i 

gymnasieprogram.  

Tusental kr 

per elev/år 

123 122    122 117 

23 Vilka 

kvalitetsaspekter 

finns inom särskilt 

boende? 

Olika 

indikatorer, 

som 

redovisas 

var för sig 

67 75   71 72 
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 Din kommuns 

effektivitet 

Definition Medel 

Alla 

kommun

er 

Alvesta 

2016 

Alvesta bättre  

eller sämre   

än medel alla 

kommuner 

 eller lika  

Jfr 

mellan 

åren 

Alvesta 

2015 

Alvesta 

2014 

24 Vad kostar en plats i 

kommunens särskilda 

boende? 

Tusental kr 

i snitt per 

boende 

818 798   649 549 

25 Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda 

med sitt boende? 

Andel, % 83 89   87 85 

26 Vilket omsorgs- och 

serviceutbud har 

hemtjänst finansierad 

av kommunen? 

Varje 

enskild 

indikator 

samt 

sammanlag

da poäng 

redovisas. 

Och 

typvärdet 

65 79   76 76 

27 Vad är kostnaden per 

vårdtagare inom 

hemtjänsten i 

kommunen? 

Tusental kr 

i snitt per 

vårdtagare 

272 286   289 268 

28 Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda 

med sin hemtjänst 

Andel, % 91 88   89 91 

29 Vilka 

kvalitetsaspekter 

finns inom LSS 

grupp- och 

serviceboende? 

Serviceutbu

d utifrån 

olika 

indikatorer, 

som 

redovisas 

var för sig 

80 100   96. i.u. 

30 Andelen inte 

återaktualiserade 

ungdomar ett år efter 

avslutad 

insats/utredning 

Andel (%) 

ungdomar i 

åldern 13-

20 år 

78 95   85 83 
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 Din kommuns som 

samhällsutvecklare 

Definition Medel 

Alla 

kommun

er 

Alvesta 

2016 

Alvesta bättre 
 

eller sämre   

än medel alla 

kommuner 

 eller lika  

Jfr 

mellan 

åren 

Alvesta 

2015 

Alvesta 

2014 

31 Andelen 

förvärvsarbetare i 

kommunen? 

% av totalt 

antal inv 

mellan 20-64 

år 

78,9 79,1   78,8 78,8 

32 Hur stor andel av 

befolkningen får 

försörjningsstöd inkl 

introduktionsersättning

? 

Andel 

invånare som 

någon gång 

under året 

fått 

försörjningss

töd   

4,3 8,1   7,9 7,4 

33 Hur många nya företag 

har startats per 1 000 

invånare i kommunen? 

 5,4 4,5   2,4 2,7 

34 Vad ger företagarna för 

sammanfattande 

omdöme om 

kommunens service för 

företagen 

 

Nöjd-kund-

index  

69 Resultat 

försenat 

från 

SKL 

  65 Mätn ej 

genomf 

35 

 

Hur högt är 

sjukpenningtalet bland 

kommunens invånare? 

Per person 16-64 år 

Antal utbet 

heldagar, 

socialförsäkr  

11,7 11,2   9,9 8,7 

36 Hur effektiv är 

kommunens hantering 

och återvinning av 

hushållsavfall? 

% återvun. 

material av 

totala 

mängden  

39 36   38 40 

37 Hur stor är kommun-

organisationens andel 

miljöbilar av totala 

antal bilar? 

Andel, % 33 38   35 35 

38 Hur stor är andelen 

inköpta ekologiska 

livsmedel?  

Andel, % 26 38   39 36 

39 Hur ser medborgarna 

på sin kommun som en 

plats att bo och leva 

på?  

Index 

1-100 

60 Mätn ej 

genomf 

  52 Mätn ej 

genomf 
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