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Granskning av kommunens langsiktiga arbete med analys av ekonomi och resultat 

Sammanfattning 
PwC har pa uppdrag av de fortroendevalda revisorerna i Alvesta kommun genomfort en 
granskning av kommunens langsiktiga arbete med analys av ekonomi och resultat. Syftet 
med granskningen ar att undersoka uthalligheten i resultatet framover med bakgrund av 
att flera namnder redovisar ekonomiska underskott, att det finansiella malet inte har natts 
och att stora investeringar planeras. 

Foljande revisionsfraga har formulerats for att besvara syftet med granskningen: Har 
kommunstyrelsen en andamalsenliq analys av ekonomi och verksamhet giillande den 
langsiktiga ekonomiska planeringen? 

Efter genomford granskning ar var sammanfattande bedomning att kommunstyrelsen 
inte fullt ut har en andamalsenlig analys av ekonomi och verksamhet gallande den 
langsiktiga planeringen. 

Alvesta kommun har under de senaste aren klarat balanskravsresultatet till foljd av 
engangsintakter. Flera namnder gar med underskott och i arsredovisningen 2015 anges 
att kraftfulla atgarder kravs for att na en ekonomi balans. Namnden for individ- och 
familjeomsorg, utbildningsnamnden och omsorgsnamnden redovisar stora ekonomiska 
budgetunderskott. Atgardsplaner har tagits fram for att komma till ratta med de 
ekonomiska underskotten, men det kommer att krava ett malmedvetet arbete. Prognosen 
for namnderna for ar 2016 ar ett underskott om 31 mnkr enligt delarsrapporten 2016. Det 
finansiella malet uppnaddes ej under 2014 och 2015. Prognosen for ar 2016 ar att det 
finansiella malet uppfylls. 

Kommunkoncernen star infor stora planerade investeringar. Majoriteten av 
investeringarna genomfors av det kommunala bolaget. Kommunkoncernen har i 
utgangslaget en soliditet exklusive pensionsatagande pa 28 procent, vilket ar lagre an i 
jamforelsekommunerna. De langfristiga skulderna (i kronor per invanare) ar hogre an i 
jamforelsekommunerna. Eftersom investeringarna framst sker i kommunkoncernen ar 
kommunens soliditet jamforelsevis god. 

Sammantaget konstaterar vi att kommunen star infor stora utmaningar. De ekonomiska 
underskotten inom namnderna kraver atgarder. Den ekonomiska obalansen samt de 
anstrangda budgetforutsattningarna infor 2017 ger litet utrymme for kostnadsokningar. 
Kommunkoncernens finansiella stallning i utgangslaget ar jarnforelsevis svag. 
Kommunkoncernen star infor behov av att genomfora och finansiera storre investeringar 
samtidigt som en beredskap for att kunna mota oforutsedda handelser behovs. 

I granskningen innefattades fem kontrollmal. 

• Styrdokument giillande den ekonomiska planeringenfinns ochfoljs. 

Det finns ett antal olika styrdokument avseende den ekonomiska planeringen, exempelvis 
ett nyligen framtaget bostadsforsorjningsprogram, Det finns ocksa ett antal underlag pa 
langre sikt (t.ex. befolkningsprognos och pensionsprognos). Vi kan konstatera att det 
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saknas en tydlig och forankrad lokalforsorjningsplan. Det bedoms aven finnas ett behov 
av att ta fram uppdaterade investeringsriktlinjer som kan forankras inom kommunen med 
bakgrund av <let okande investeringsbehovet. Vidare bedoms <let saknas en tydlig 
sammanstallning over de ekonomiska och demografiska effekterna pa langre sikt (mer an 
tre ar) for kommunen. 

• Viisentliga omuarldspauerkande faktorer beaktas i planeringen (t.ex. den 
demografiska utveckling, sysselsiittningens utveckling och inkomstutvecklingen). 

Vasentliga omvarldsfaktorer bedorns huvudsakligen beaktas i planeringen. I mal- och 
budgetdokumentet for ar 2016 med plan 2017-2018 innefattas omvarldspaverkande 
faktorer som belyses utifran kommunens perspektiv. Det finns en langsiktig 
befolkningsprognos. I budgetarbetet anvands SKL:s modell som underlag for berakning 
av skatteunderlag och intaktsutveckling fram till 2020. Inga kanslighetsanalyser eller 
langre berakningar gars. 

• Kommunens kommande investeringsbehov beaktas i planeringen. 
Vi noterar att investeringsprocessen behaver utvecklas och tydliggoras. Vi noterar ocksa 
att <let saknas en samordningsfunktion for verksamhetslokalerna. En lokalsamordnare 
soks till kommunen. Med hansyn tagen till befolkningsprognosen och <let okade 
investeringsbehovet de kommande aren bedoms kommunens kommande 
investeringsbehov ej beaktas i planeringen pa ett tillrackligt satt. Det saknas en 
sammanstallning av lokaler och deras kapacitetsutnyttjande. Detar positivt att man har 
paborjat ett arbete med detta och att en investeringsplan finns i budget for ar 2017 med 
planar 2018-2019. 

• Niimnderna gars delaktiga i planeringsprocessen. 

Det har initierats ett arbete med kommunens styrmodell och relationen mellan 
fullmaktiges mal och namndernas mal bedoms ha tydliggjorts. Resursfordelnings 
modellen bedoms kunna utvecklas och bli tydligare. 

• Samverkan med externa akiorer sker i planeringen 

Samverkan med externa aktorer i planeringen sker framst i infrastrukturfragor genom 
Region Kronoberg. lnom Region Kronoberg och bland kommunerna finns <let aven olika 
natverk. Till exempel har omsorgs- och socialcheferna i regionens kommuner ett natverk. 
Natverken syftar bland annat till erfarenhetsutbyte och omvarldsbevakning. 

Efter genomford granskning lamnar vi foljande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Sakerstalla att arbetet med atgardsplanerna for att vanda namndernas ekonomiska 
underskott nar onskad effekt. 

• Sakerstalla en tydlig investeringsprocess med tillhorande investeringsriktlinjer. 

• Ta fram en langsiktig lokalforsorjningsplan och sakerstalla att lokalsamordnings 
funktionen fyller <let behov som finns i verksamheterna idag. Med tanke pa 
befolkningsprognosen i kombination med kommunens ekonomiska situation bor 
lokalfragan prioriteras. 
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• Sakerstalla att kommunens finansiella mal ar tillrackligt ambitiost utifran nuvarande 
ekonomiska situation, kommande investeringsbehov och befolkningsutveckling. 
Samtidigt ar det av stor vikt att arbetet med att vanda namndernas underskott 
fortsatter och att atgardsplanerna ger onskade effekter for att klara radande finansiella 
mal samt den lopande verksamheten ocksa pa langre sikt. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Revisorerna avser att undersoka vilka parametrar som ingar i den langsiktiga ekonomiska 
planeringen och hur vardena pa dessa parametrar tas fram. Viktiga parametrar ar bland 
annat den demografiska utvecklingen, kommunens investeringsbehov samt utvecklingen 
av sysselsattningsgraden och kommuninvanarnas inkomster. 

Kommunen har under manga ar redovisat ett ekonomiskt overskott och uppfyller darmed 
kommunallagens balanskrav. Vi konstaterar samtidigt att <let finansiella malet inte 
uppnatts, flera narnnder redovisar stora ekonomiska underskott samt att kommunen 
planerar for stora investeringar. Detta har uppmarksarnrnats i revisorernas risk- och 
vasentlighetsanalys. 

Syftet med granskningen ar att undersoka uthalligheten i resultatet framover. 
Granskningen beror framfor allt ekonomi- och upphandlingsavdelningen inom 
kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen ar granskningsobjekt. 

1.2. Reoisionsfriiqa och kontrollmiil 
Foljande revisionsfraga har formulerats for att besvara syftet med granskningen: 

Har kommunstyrelsen en iindam/ilsenliq analys av ekonomi och verksamhet qiillande 
den langsiktiga ekonomiska planeringen? 
For att besvara revisionsfragan har foljande fem kontrollmal utarbetats: 

• Styrdokument gallande den ekonomiska planeringen finns och foljs. 

• Vasentliga omvarldspaverkande faktorer beaktas i planeringen (till exempel den 
demografiska utveckling, sysselsattningens utveckling och inkomstutvecklingen). 

• Kommunens kommande investeringsbehov beaktas i planeringen. 

• Narnnderna gars delaktiga i planeringsprocessen. 

• Samverkan med externa aktorer sker i planeringen. 

Avgriinsning och metod 
Granskningen tar sin utgangspunkt i de bedomningar och analyser som gars i styrande 
dokument, delarsrapporter, arsredovisningar med mera. I granskningen ingar inte att ta 
fram egna analyser av de kommande budgetaren utifran planperioden. 

Granskningen innefattar analys av ekonomisk och finansiell statistik gallande kommunen 
som hamtas fran aktuella databaser och ifran kommunens egna bedomningar for budget 
och planperioden. Vidare sker dokumentstudier av relevanta styrdokument. Statistik 
analysen och dokumentstudierna kompletteras med intervjuer. 

De personer som intervjuats inom ramen for granskningen ar: 

• Kommunchef 
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• Ekonomichef 

• Forvaltningschef for utbildningsforvaltningen 

• Forvaltningschef for omsorgsforvaltningen 

Forvaltningscheferna for utbildnings- och omsorgsforvaltningarna intervjuades da de 
ansvarar for de storsta verksamheterna och ar storst volymrnassigt. Syftet var att fanga 
verksamhetsperspektivet i arbetet med analyser av ekonomi och resultat samt 
namndernas delaktighet i planeringsprocessen. 

Foljande styrdokument och underlag har granskats inom ramen for granskningen: 

• Mal- och budget 2016 (plan 2017-2018) 

• Mal- och budget 2017 (plan 2018-2019) 

• Visionsdokumentet Vision 2027 

• Arsredovisning 2015 

• Pensionsskuldsberii.kning per 2016-08-31 

• Bostadsforsorjningsprograrn 

• Finanspolicy for Alvesta kommun och riktlinjer for finanspolicyer for bolag i 
koncernen Alvesta Kommunforetag AB (antagen av fullmaktige 2014-10-28 § 81) 

• Omsorgsforvaltningens synpunkter pa forslag pa bostadsforsorjningsprogram for 
Alvesta kommun (dnr NOH 2016/109.210) 

• Omsorgsnamndens verksamhetspolicy 2016-2018 

• Omsorgsforvaltningens overgripande verksamhetsplan 2015-2018 

• Omsorgsforvaltningens mall for manadsrapport 

• Utbildningsnii.mndens internbudget 2016 med plan 2017-2018 (dnr NUT 
2015/ 331.041) 

Granskningsrapporten har sakgranskats av berorda tjansternan. 

Jiimfiirbara kommuner 
Inom ramen for denna granskning kommer en jamforelse att goras med ett urval av 
kommuner utifran tre parametrar gallande god ekonomisk hushallning. De jamforbara 
kommunerna soks ut som liknande kommuner till Alvesta kommun baserat pa: 

• Strukturkostnad i kommunen, kronor per invanare 

• Totalt antal invanare i kommunen 
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• Skattekraft i kommunen, kronor per invanare 

En kommuns strukturkostnad ger en indikation pa om kommunen har hogre eller lagre 
kostnader an det som motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala 
kostnadsutjamningssysternet. Om hansyn tas till dessa tre parametrar ar foljande sju 
kommuner mest lika Alvesta kommun: 

Heby 

Bollnas 

Osby 

Malung-Salen 

Svenljunga 

Kumla 

Ovanaker 

Dessa kommuner kommer anvandas i jamforelsen av Alvesta kommuns arnbitionsniva 
nar det galler finansiella mal avseende god ekonomisk hushallning (i de fall kommunerna 
har samma typ av finansiellt mal som Alvesta kommun). Vidare kommer dessa kommuner 
att anvandas i jamforelsen av Alvesta kommuns ekonomiska och finansiella stallning, 

Den offentliga statistiken i revisionsrapporten ar inhamtad fran Kommun- och 
landstingsdatabasen (KO LADA), som bygger pa nationell statistik och inrapporterade 
uppgifter fran Sveriges kommuner och landsting. 

Jarnforelsen tar inte hansyn till hur kommunen ar organiserad, exempelvis avseende 
bolagsstruktur. 
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2. 

2.1. 

Iakttagelser 
Ekonomisk utveckling 

I bakgrunden till denna granskning har det framkommit att aven om kommunallagens 
balanskrav har uppfyllts de senaste aren, sa har det finansiella malet inte uppnatts. Vi 
konstaterar ocksa att flera narnnder redovisar stora ekonomiska budgetunderskott. Det 
finansiella malet och historiskt utfall beskrivs under avsnitt 2.2. I detta avsnitt beskrivs 
Alvesta kommuns ekonomiska utveckling oversiktligt med foljande ekonomiska och 
finansiella nyckeltal 1: 

• Arets resultat, matt i kronor per invanare, endast kommunen 
• Kommunens soliditet inklusive och exklusive pensionsataganden (%), endast 

kommunen 
• Kommunkoncernens soliditet inklusive och exklusive pensionsataganden (%) 
• Lan i banker och kreditinstitut, matt i kronor per invanare, endast kommunen 
• Langfristig laneskuld i kommunkoncernen, matt i kronor per invanare 
• Nettoinvesteringar totalt i kommunen, matt i kronor per invanare, endast 

kommunen 
• Sjalvfinansieringsgrad for kommunens nettoinvesteringar (%), endast kommunen 
• Skattesats 

Jamforelser gors med liknande kommuner, Kronobergs Ian, kommuntypen pendlings 
kommuner samt riket. Jamforelseperioden ar 2011-2015. 

2.1.1. Arets resultat 
Alvesta kommun redovisar positiva resultat inklusive jamforelsestorande poster under 
perioden. Nyckeltalet avser arets resultat for kommunen. 

Arets resultat inkl. jamtorelsestorande poster 
(kr/inv.) 

4 318 5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 767 

•• _11 0 
2011 

-1 000 

1.11 
2012 

1 078 

l._111 
2013 

83• II - 2014 

101 _11 
2015 

• Alvesta • Kronobergs Ian • Liknande kommuner • Pendlingskommuner • Riket 

1 I bilagan redovisas ytterligare tva nyckeltal: arets resultat som andel av skatter och generella 
bidrag (%) samt nettokostnad som andel av skatter och generella bidrag (%). 
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Ar 2015 redovisade Alvesta kommun det lagsta resultatet av jamforelsekommunerna. 
2012 a.rs resultat om 4 318 kronor per invanare beror pa tre jamforelsestorande poster. 
Raknas dessa tre poster bort redovisade kommunen ett resultat pa -18,5 mnkr jamfort 
med 82,5 mnkr inklusive de jamforelsestorande posterna. Resultatet enligt 
balanskravsavstamning uppgick ar 2012 till -6,o mnkr. De jamforelsestorande posterna 
avsag engangseffekter i form av reavinster vid forsaljning av skolor och daghem till 
kommunens bostadsbolag samt aterbaring av forsakringspremier fran forsakringsbolaget 
AFA. Aven 2015 a.rs resultat liksom 2013 ars resultat har paverkats av jamforelsestorande 
poster avseende aterbetalning av AFA-premier (8,3 mnkr ar 2015 och 16,6 mnkr ar 2013), 
enligt arsredovisningen 2015. 

Under 2014 och 2015 uppgick arets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag 
till 0,2 procent, vilket innebar att det finansiella malet inte uppfyllts. 

Vid delarsbokslutet 2016 redovisades en positiv budgetavvikelse pa 22 mnkr. Vart att 
notera ar att narnnderna redovisar for perioden ett samlat underskott pa 12 mnkr. 
Prognosen for ar 2016 indikerar pa ett positivt helarsresultat om drygt 8 mnkr, vilket ar 
knappt 3 miljoner samre an budgeterat. Det tillfalliga flyktingstodet bidrar till att 
forstarka intakterna med 32 mnkr. Samtidigt prognostiserar namnderna ett underskott pa 
31 mnkr for helaret. De storre budgetavvikelserna finns inom utbildningsnamnden och 
omsorgsnamnden samt namnden for individ- och familjeomsorg. I delarsrapporten 2016 
anges att atgarder behaver vidtas for att na en ekonomi i balans pa saval kart som lfmg 
sikt. 

2.1.2. Ekonomisk ochfinansiell styrka 
Soliditeten kan beskrivas som kommunens langsiktiga ekonomiska stallning och synliggor 
hur star andel av tillgangarna som finansieras med egna medel. Eftersom investeringar 
huvudsakligen gors av det kommunala bolaget inkluderas aven kommunkoncernen i 
jamforelsen. Soliditeten kan matas bade exklusive och inklusive pensionsataganden 
intjanade fore ar 1998. I graferna nedan redovisas soliditeten exklusive samt inklusive 
pensionsataganden for kommunen samt for kommunkoncernen. 

Soliditet exklusive pensionsataqanden, kommun (%) 
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Soliditet inklusive pensionsataqanden, kommun (%) 
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Alvesta kommun har en relativt hog soliditet, bade inklusive och exklusive pensions 
ataganden. Ar 2012 starktes kommunens soliditet i och med forsaljningen av 
verksamhetslokalerna till AllboHus Fastighets AB. Sedan ar 2012 ar den hogre an hos 
samtliga jamforelsegrupper. Soliditeten exklusive pensionsataganden har daremot 
minskat sedan ar 2013, medan soliditeten inklusive pensionsataganden okade nagot 
mellan aren 2014 och 2015. Det kan noteras att Alvesta kommun, som tillhor 
kommuntypen pendlingskommuner har en hogre soliditet inklusive pensionsataganden 
an pendlingskommuner generellt. Totalt sett har pendlingskommunerna en negativ 
soliditet inklusive pensionsataganden, vilket innebar att dessa kommuner har ett negativt 
eget kapital. 

Soliditet exkl. pensionsataqande, kommunkoncern (%) 
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Kommunkoncernen har betydligt lagre soliditet an Alvesta kommun, vilket forklaras av 
att det ar hos de kommunala bolagen som lanen finns. Kommunkoncernens soliditet har 
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minskat under perioden 2011-2015. Kommunkoncernens soliditet uppgar ar 2015 till 28 
procent exklusive pensionsataganden, vilket ar lagre an i jamforelsegrupperna. 

Kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsataganden uppgar till 8 procent ar 2015. 
Endast kommuntypen pendlingskommuner redovisar en lagre soliditet ar 2015. 

Soliditet inkl. pensionsataqande, kommunkoncern (%) 
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Med Ian kan kommunen finansiera till exempel investeringar, men hi::iga Ian okar ocksa 
den finansiella risken och riskerar att paverka det Iangsiktiga ekonomiska 
handlingsutrymmet. Rantekostnader for lanen ar idag relativt laga (med radande 
rantelage), men en rantehojning skulle innebara att kostnaderna for lanen skulle ta ett 
i::ikat utrymme fran verksamheten. 

I grafen nedan askadliggi::irs kommunens och jamforelsegruppemas lan i banker och 
kreditinstitut (matt i kronor per invanare). Under perioden 2011-2015 har Alvesta 
kommun sankt sina Ian med drygt 47 procent. I Kronobergs Ian har lanen tvartemot i::ikat 
generellt sett. I liknande kommuner ar lanenivan relativt konstant. I pendlingskommuner 
och i riket har lanenivan i::ikat nagot, och da fran relativt sett redan hi::iga nivaer. Men det 
ska i detta sammanhang beaktas att lanen i Alvesta kommun till sti::irsta delen aterfinns 
hos kommunens bolag. 

Det ar av vikt att ta i beaktande att detta nyckeltal liksom soliditetsnyckeltalet beror pa om 
lanen aterfinns i kommunen eller i kommunala bolag. Enligt ekonomichefen sker 
upplaning framst i det kommunala fastighetsbolaget AllboHus Fastighets AB. Kommunen 
gar i borgen for bolagen. 
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Lan i banker och kreditinstitut (kr per invanare) 
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Vid tidpunkten for delarsbokslutet uppgick kommunens laneskuld till 107 mnkr fordelade 
pa tre Ian. Lanen har tagits for att finansiera gjorda och pagaende investeringar. Enligt 
delarsrapporten 2016 kan nya Ian komma att behovas de kommande aren for att 
finansiera planerade investeringar. 

De officiella nyckeltalen avseende lan och skulder for en kommunkoncern skiljer sig nagot 
fran nyckeltalen pa kommunniva. Av diagrammet nedan framgar att Alvesta 
kommunkoncern har hogre langfristiga skulder matt i kronor per invanare an 
jamforelsekommunema. Kommunkoncernens langfristiga skulder i kronor per invanare 
har okat mellan 2011 och 2015. 

l.anqfristiqa skulder kommunkoncern, kr/inv. 
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Investeringar och sjiilvfinansiering av investeringar 
Enligt SKL:s senaste ekonomirapporter okar de svenska kommunernas investeringar i en 
hogre takt an tidigare. Investeringarna medfor bade storre avskrivningar och hogre 
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finansiella kostnader. Det foranleder ocksa en diskussion om finansieringslosningar, till 
exempel om finansiering ska ske genom okad upplaning eller genom egna medel. 

Nettoinvesteringarna i Alvesta kommun ar under perioden 2011-2015, med undantag for 
ar 2014, lagre an for samtliga jamforelsegrupper. Detta beror pa att investeringar till 
storsta delen sker i kommunens bolag. Ar 2014 ar nettoinvesteringarna hogre an i 
jamforelsegrupperna. Enligt kommunens arsredovisning 2014 var kommunens 
investeringar historiskt hoga ar 2014, vilket berodde pa investeringar i en ny simhall och 
ett nytt bostadsomrade. 
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Investeringsbudgeten for ar 2016 uppgar till 83,7 mnkr, jamfort med ett nettoutfall pa 
54,5 mnkr vid bokslutet ar 2015. Det bar noteras att Alvesta kommun har ett kommunalt 
fastighetsbolag, AllboHus Fastighets AB, som ansvarar for att bygga och forvalta bostader 
och verksamhetslokaler. Detta forklarar delvis varfor kommunen har lagre 
investeringskostnader jamfort med jamforelsegrupperna da investeringarna till stor del 
ligger i kommunens bolag. 

I den officiella statistiken saknas motsvarande nyckeltal for investeringar i 
kommunkoncernen. Darernot framgar av arsredovisningen 2015 att kommunkoncernens 
nettoinvesteringar 2015 uppgick till 151 mnkr. Detta motsvarar 7 700 kronor per invanare. 

Sjalvfinansieringsgraden for kommunens investeringar Carets resultat plus avskrivningar i 
procent av kommunens nettoinvesteringar) har varierat for Alvesta kommun under 
perioden. Ar 2014 noterades en historiskt sett lag sjalvfinansieringsgrad for Alvesta 
kommun, vilket forklaras av investeringarna i ny simhall och nytt bostadsomrade, En 
sjalvfinansieringsgrad pa 100 procent innebar att kommunen egenfinansierar sina 
investeringar. Enligt kommunens ekonomichef ar det utifran nuvarande ekonomiska 
situation en stor utmaning att klara av att sjalvfinansiera storre investeringar. 
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Sjalvfinansierinqsqrad for kommunens investeringar (%) 
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2.1.4. Skattesats 
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Utdebiteringen till Alvesta kommun uppgar ar 2016 till 21:42, vilket ar oforandrat jamfort 
med ar 2015. Under perioden 2011-2015 har skattesatsen sankts i tva steg, fran 22:11 ar 
2011 till 21:81 ar 2012 och sedan till 21:42 ar 2015. 2015 sanktes skatten pa grund av en 
skattevaxling for kollektivtrafik med mera, med anledning av bildandet av Region 
Kronoberg. Under hela perioden 2011-2015 har Alvesta kommun haft en hogre skattesats 
an genomsnittet i Kronobergs Ian, Fram till 2013 var skattesatsen dessutom hogre jamfort 
med liknande kommuner, darefter har skattesatsen i Alvesta kommun varit lagre an i 
liknande kommuner. 
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Sammanfattande kommenterar om den ekonomiska 
utvecklingen 

Alvesta kommun har ett borgensatagande at de kommunala bolaget. Kommande 
investeringar paverkar den overgripande finansiella stallningen for kommunkoncernen. 
Detar darfor av vikt att inbegripa kommunkoncernen vid en analys av kommunens 
samlade ekonomi. Som framgar av nyckeltalen ovan har kommunkoncernens soliditet 
( exklusive pensionsataganden) minskat under perioden 2011-2015. Alvesta 
kommunkoncerns soliditet ar ar 2015 lagre an i jamforelsegrupperna. Aven inklusive 
pensionsataganden ar kommunkoncernens soliditet jamforelsevis lag, endast 
pendlingskommuner uppvisar i genomsnitt en lagre soliditet. 

2.1.5. 

Alvesta kommun har en jarnforelsevis hog soliditet. Kommunen har lagre Ian matt i 
kronor per invanare (Ian i kommunen) an jarnforelsegrupperna, eftersom lanen till storsta 
delen finns inom kommunens bolag. Vidare kan konstateras att kommunens 
investeringsniva har varierat over tid, med ar 2014 som sarskilt utmarkande med stora 
investeringar. Kommunens sjalvfinansieringsgrad av investeringar har varierat i relation 
till investeringsnivan. 

Kommunen uppges sta infor okande investeringsbehov. Om kommunen inte genom 
starka resultat och avskrivningar kan sjalvfinansiera investeringarna uppstar ett 
upplaningsbehov, En okad upplaning innebar att soliditeten forsarnras, vilket innebar att 
kommunens och kommunkoncernens langsiktiga ekonomiska stallning forsamras. 
Samtidigt uppges att viktiga investeringar behaver goras. Detar darfor av betydelse att det 
finns en langsiktig plan och strategi for att hantera det okande investeringsbehovet och 
dess finansiering. 

Alvesta kommun har haft en hogre skattesats an genomsnittet i Kronobergs fan men har 
sankt skatten i tva omgangar, Ar 2015 har kommunen en hogre skattesats an genomsnittet 
i lanet, men lagre an i jamforbara kommuner och genomsnittet i riket. 

Som konstateras i arsredovisningar och delarsbokslut redovisar namnderna underskott 
for den lopande verksamheten. Arets resultat starks av tillskott av engangskaraktar, men 
resultaten har under de senaste aren forsvagats. Detta riskerar att paverka Alvesta 
kommuns mojligheter att pa langre sikt kunna hantera okade investeringar liksom okade 
driftskostnader till foljd av okade investeringar och okade verksamhetsbehov samt 
uppratthalla en god ekonomisk hushallning. 

2.2. Finansiella miil 
Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushallning i sin verksamhet 
och fullmaktige ska besluta om riktlinjer for god ekonomisk hushallning for kommunen. 
For ekonomin ska anges de finansiella mal som ar av betydelse for en god ekonomisk 
hushallning. Maloch riktlinjer ska uttrycka realism och handlingsberedskap samt ska 
kontinuerligt utvarderas och ornprovas. I propositionen exemplifieras att den finansiella 
malsattningen kan malsattas som resultatkrav med anledning av framtida 
kapacitetsbehov. Resultatet bar ligga pa en niva som realt sett konsoliderar ekonomin. 
Utover resultatmal namns nagra ytterligare omraden som kan vagas in nar man 
diskuterar god ekonomisk hushallning: 
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skuldsattningen pa kort och lang sikt 

strategier for finansiering av olika delar sasom investeringar och pensioner 

in- och utbetalningar, d.v.s. betalningsberedskapen 

risk och andra osakerhetsfaktorer (t.ex. borgen for sina bolag) 

Kommunfullmaktige i Alvesta kommun fattar beslut om vision, overgripande mal, mal for 
god ekonomisk hushallning och prioriteringar. I kommunens mal- och budgetdokument, 
Mal- och budget 2016 (plan 2017-2018), anges att god ekonomisk hushallning innebar att 
malen inom kommunens tre strategiska inriktningar ekonomiskt ouerskott, attraktiv 
kommun och attraktiv arbetsgivare/medarbetare ska uppfyllas. En god ekonomisk 
hushallning definieras av fullmaktige som en sammanvagd bedomning av maluppfyllelsen 
inom samtliga tre strategiska inriktningar. Vidare uppges att kommunens resurser ska 
anvandas kostnadseffektivt och andamalsenligt i verksamheten. Om det uppstar konflikt 
mellan ekonomiskt utrymme i budget och mal ska styrelsen/riamnderna agera och 
prioritera sa att budgetramen inte overskrids, Uppfoljning av malen for de tre strategiska 
inriktningarna sker i samband med delarsrapport samt arsredovisning. 

Malet for den strategiska inriktningen ekonomiskt boerskott utgors av kommunens 
finansiella mal, Det finansiella malet for god ekonomisk hushallning ar att kommunens 
overskott ska vara o,6 procent under perioden 2016-2018. Det innebar att hogst 
99,4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjamning ska anvandas till 
verksamheten under aren 2016-2018. Det finansiella malet innebar att kommunens 
resultat arligen uppgar till cirka 7 mnkr exklusive finansnetto. I mal- och 
budgetdokumentet framhavs att detta skapar utrymme och forutsattningar for att bland 
annat fa ett okat politisk handlingsutrymme och okad handlingsfrihet, sparande till 
satsningar och investeringar samt marginal for oforutsedda handelser. 

2.2.1. Historiskt utfall mot de finansiella miileti 
I tabell 1 nedan redovisas Alvesta kommuns finansiella mal 2014 till 2016. 

Tabell 1. Alvesta kommunsfinansiella mal 2014-2016 

2014 2015 2016 

Verksamhetens Ver ksamhetens Ver ksamhetens 
nettokostnad far inte nettokostnad far inte nettokostnad far inte 

Mal overstiga 99,3 procent overstiga 99,3 procent overstiga 99,4 procent 
av skatter och av skatter och av skatter och 
kommunalekonomisk kommunalekonomisk kommunalekonomisk 
utjamning 2014. utjamning 2015. utjamning 2016. 

Malet uppfylldes ej Malet uppfylldes ej 
I delarsrapporten 2016 

Utfall/ 
for ar 2014 enligt for ar 2015 enligt bedoms det finansiella 

prognos arsredovisningen. arsredovisningen. mal sannolikt uppfyllas Utfallet for ar 2015 blev Utfallet for ar 2015 blev for ar 2016. 
101,2 procent. 102,7 procent. 

December 2016 
Alvesta kommun 
PwC 

16 av 31 



Granskning av kommunens lanqsiktiqa arbete med analys av ekonomi och resultat 

Det finansiella malet uppnaddes ej under 2014 och 2015. Prognosen for ar 2016 ar att det 
finansiella malet uppfylls. I bilaga aterfinns grafer over kommunens utveckling av 
nettokostnaderna som andel av skatter och generella statsbidrag. Grafen redovisar aven 
jamforelse med andra kommuner. 

For att bedoma Alvesta kommuns ambitionsniva nar det galler finansiella mal har en 
jamforelse gjorts med de liknande kommunerna. I tabellen nedan presenteras respektive 
kommuns finansiella mal som anges i respektive mal- och budgetdokument for ar 2016. 

Tabell 2. Jiimforelse av finansiella mal 2016 

Kommun Finansiellt mal 

Heby Det finansiella malet ar att verksamhetens nettokostnad ska, 
utifran 2015 ars budgeterade niva, sjunka med minst en halv 
procent arligen for att skapa ett storre utrymme for 
egenfinansiering av investeringar inom kommunen. 

Bollnas Kommunen har ett finansiellt mal att under en rullande 3 
arsperiod ha ett overskott som motsvarar minst 1 procent av 
skatteintakter och generella statsbidrag. 

Osby Malet ar ett resultat pa minst 2 procent av skatter och bidrag. 

Malung-Salen Tre finansiella mfil har antagits: 

1) Verksamheterna uppfyller sina uppdrag utifran de mal och 
budgetramar som kornmunfullmaktige har beslutat och i syfte att 
ta ansvar for en god ekonomisk hushallning. Fem maltal har satts 
upp; verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent, 
amortering av Ian ska ske med 2 procent per ar, lan och 
borgensataganden ska understiga 95 procent av satt limit, 
kassalikviditet ska overstiga 80 procent och soliditet ska overstiga 
20 procent. 

2) Kommunen sakerstaller framtida pensionsutbetalningar. 
Maltalet ar att avsattningar enligt finanspolicyn ska overstiga 5 
mnkr. 

3) Investeringsvolymen ligger i niva med kommunens arliga 
avskrivningar. 

Svenljunga Resultatet ska uppga till minst 1 procent av skatteintakter och 
generella statsbidrag, 

Kommunens soliditet ska vara 50 procent eller hogre exklusive 
ansvarsforbindelser. 

Over tid bor alla investeringar vara sjalvfinansierade. 
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Kumla Kommunens resultat ska uppga till i genomsnitt minst 1,5 procent 
av skatteintakter och generella statsbidrag per ar under en 
trearsperiod. 

Ovanaker Verksamhetens nettokostnader i forhallande till skatter och 
generella stats bidrag ska under budgetperioden vara hogst: 2016 
99,0 procent, 2017 98,5 procent och 2018 98,0 procent. 

Jarnforelsen visar att samtliga kommuner har finansiella mal som kan kopplas till 
verksamhetens nettokostnader i forhallande till skatter och generella statsbidrag eller till 
resultatet i relation till skatteintakter och generella statsbidrag med undantag for Heby 
kommun. 

Tabell 3. Ambitionsniixui iAlvestasfinansiella ma! ijamforelse 

Alvesta kommun 

Antal liknande 
kommuner med ett mer 
ambitiost mal avseende 
nettokostnader 

Antal liknande kommuner 
med ett mindre ambitiost 
mal avseende 
nettokostnader 

Kommunens overskott ska vara o,6 
procent (vilket innebar att hogst 
99,4 procent av skatter, generella 
statsbidrag och utjamning ska 
anvandas) 

5kommuner: 
Osby 
Svenljunga 
Kumla 
Ovanaker 
Bollnas 

r kommuru 
Malung-Salen 

Det finansiella malet for 
Heby kommun bedoms 
inte vara relevant i 
jamforelsen. 

Jamforelsen med de liknande kommunerna visar att Alvesta kommun har en relativt lag 
ambitionsniva i jamforelse med jamforelsekommunema. Samtidigt noteras att Alvesta 
kommun har en hogre nettokostnad som andel av intakter fran skatter och generella 
statsbidrag an bade andra kommuner i lanet, andra pendlingskommuner, liknande 
kommuner samt an riket i start. 

En kommuns finansiella mal bar baseras pa den ekonomiska och finansiella stallningen 
samt de ataganden och utmaningar kommunen har. Att endast jamfora olika kommuners 
finansiella rnal ar darrned svart, aven om hansyn tas till en del strukturella faktorer. Vi 
menar att det kravs en djupare analys och forstaelse for respektive kommuns behov och 
utmaningar. Den oversiktliga jamforelse som presenteras i denna rapport ger en 
fingervisning om ambitionsnivan. 

Styrdokument i den liinqsiktiqa planeringen 
Alvesta kommun har mal- och budgetdokument for ar 2016 och planaren 2017-2018, i 
enlighet med kommunallagen. I mal- och budgetdokumentet ingar en redovisning av 
befolkningsprognosen for Alvesta kommun ar 2015-2025. I ovrigt innehaller mal- och 
budgetdokumentet inga mer langsiktiga inslag, till exempel finns ingen langsiktig 
investeringsplan for kommunen och de kommunala bolagen. Det noteras att i den av 
kommunfullmaktige antagna budgeten for ar 2017 med plan 2018-2019 finns en 
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sammanstallning av planerade investeringar for planperioden, med vissa enskilda 
investeringsprojekt i ett langre perspektiv. 

Enligt kommunchef och ekonomichef ar foljande under lag primara i den langsiktiga 
planeringen: oversiktsplan, visionsdokumentet Vision 2027, befolkningsprognos, 
bostadsforsorjningsprogram samt finanspolicy. Kommunen far aven en langsiktig 
pensionsprognos fran pensionsforvaltaren. I arbetet med budget och plan for de 
kommande tre aren anvands SKL:s modell for berakning av skatter och bidrag. I modellen 
prognostiseras bland annat effekter pa skatteunderlag och intakter fran skatter och bidrag 
utifran kommunens befolkningsprognos och utvecklingen i ovriga kommuner och i riket. 

Det noteras att kommunen eller kommunkoncernen inte har nagon lokalforsorjningsplan 
eller langsiktig investeringsplan med utgangspunkt i innevarande ar. Vi noterar att en 10- 
arig investeringsplan har antagits i mal- och budget 2017 (med plan 2018-2019). 

Oversiktsplan och visionsdokument 
Oversiktsplanen antogs av kommunfullmaktige i oktober 2008. Fullmaktige har antagit 
en aktualitetsforklaring av oversiktsplanen i november 2013. Oversiktsplan klargor hur 
kommunen bar utvecklas de narmaste aren. Oversiktsplanen innehaller vagledning for 
beslut som beror anvandningen av mark och vatten. Den beskriver aven kommunens syn 
pa den byggda miljons utveckling och bevarande. Det noteras att oversiktsplanen hanvisar 
till Vision 2010, vilken har ersatts av en ny vision - Vision 2027. Den nya visionen 
beslutades av kornmunfullmaktige i juni 2015. Visionen framgar av ett visionsdokument 
och lyder: 

''Alvesta kommun, sodra Sveriges mittpunkt" -Integrerar lokalt boende med globala 
mojliqheter 

Kopplat till visionen finns fyra fokusomraden: hallbar tillvaxt, manniskors vardag, barn 
och ungas behov samt trygg valfard. Dessa fokusomraden beskrivs i visionsdokumentet. 
Visionen och de fyra fokusomradena ligger till grund for malformuleringarna i mal och 
budget 2017. 

Befolkningsprognos 
I mal och budget 2016 (plan 2017-2018) redogors for befolkningsprognosen aren 2015- 
2025. Det redogors kort for den historiska befolkningsutvecklingen under perioden 1990- 
2014 dar <let framgar att befolkningen i Alvesta kommun har minskat med 264 personer. 
Under perioden 2015-2025 beraknas befolkningen i kommunen aka med 1 835 personer, 
vilket i medeltal motsvarar 150 personer per ar. Detta innebar att kommunens 
invanarantal kommer att uppga till 21 340 vid slutet av ar 2025. 

Befolkningsprognosen delas ocksa upp i aldersklasser: 

• barn 0-5 ar samt barn 6-15 ar 

• ungdomar 16-18 ar samt ungdomar 19-24 ar 

• personer 25-65 ar 
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• pensionarer 65-79 ar samt pensionarer 80 ar eller aldre, 

Detar framforallt barn i aldern 6-15 ar och ungdomar i aldern 16-18 ar som forvantas oka 
kraftigt. I aldersgruppen barn 6-15 ar prognostiseras en okning med 25,9 procent fram till 
ar 2025. Ungdomar i aldem 16-18 ar forvantas oka med 48,3 procent fram till ar 2025. 
Vad galler ungdomar i aldern 19-24 ar forvantas en minskning fram till ar 2020 for att 
darefter oka tillbaka till nuvarande niva. Antalet forvarvsarbetande (personer i 
yrkesverksam alder 25-64 ar) forvantas oka med cirka 35 personer per ar. Nar det galler 
den aldre befolkningen prognostiseras framforallt en okning i aldern 65-79 ar . 
.Aldersgruppen 80 ar eller aldre ligger kvar pa nuvarande niva fram till ungefiir ar 2020, 
for att darefter oka med 145 personer pa fem ar. 

Detar framst tjansteman pa kansliet inom kommunledningskontoret som arbetar med 
statistik och tar fram befolkningsprognosen vid behov. Tidigare framtagen prognos for 
aldreomsorgen ska utredas vidare, enligt kommunchef. I kornmunfullmaktiges beslutade 
budget for 2017 skots ett tidigare planerat aldrecenter upp. 

Bostadsforsorjninqsproqram 
Komrnunfullmaktige antog i slutet av september 2016 ett nytt bostadsforsorjnings 
program tillsammans med riktlinjer for bostadsforsorjningen, Verksamheterna gavs 
mojlighet att lamna synpunkter pa forslaget. Omsorgsforvaltningen lamnade synpunkter 
pa det ursprungliga forslaget till bostadsforsorjningsprogram (NOH 2016/109.210). 
Forvaltningschefen pa utbildningsforvaltningen uppger att de inte har lamnat synpunkter. 
Det noteras att de synpunkter som ornsorgsnamnden hade pa programmet togs i 
namnden efter det att programmet antagits i sin slutgiltiga version i kommunfullmaktige. 

Det framgar inte for vilken period bostadsforsorjningsprogrammet galler, men i 
dokumentet anvands tidsperioden 10 ar, dvs. fram till ar 2025. I samband med att 
kornmunfullmaktige beslutade att anta forslaget till bostadsforsorjningsprogram och 
riktlinjer for bostadsforsorjningen gav fullmaktige i uppdrag till kommunstyrelsen att ta 
fram forslag pa handlingsplan for aren 2017-2018 for genomforandet av 
bostadsforsorjningsprogrammet. Uppfoljning ska enligt sammantradesprotokollet ske 
arligen i samband med arsredovisningen. 

Alvesta kommun har tidigare hanterat fragan om bostadsforsorjning i oversiktsplanen, 
men en allt tydligare bostadsbrist i kombination med planering av nya bostader har lett 
till ett behov av ett separat bostadsforsorjningsprogram. I bostadsforsorjnings 
programmet anges overgripande riktlinjer for bostadsforsorjningen, kommunens 
forutsattningar, redogorelse for dagens bostadsmarknad samt framatblickande om 
bostadsmarknadens utveckling. I slutet anges aven de verktyg som kommunen har for att 
paverka bostadsbyggandet och bostadsforsorjningen, Daribland omnamns oversiktsplan 
och detaljplan, markanvisning och exploateringsavtal, kommunens markinnehav, 
kommunalt bostadsbolag samt marknadsforing. 

Bostadsforsorjningsprogrammet bygger pa befolkningsprognosen. Pa 10 ars sikt behaver 
det detaljplaneras for omkring 450-550 nya bostader. I nulaget saknas 250-300 bostader 
for att na en balans pa bostadsmarknaden enligt bedomningarna i 
bostadsforsorjningsprogrammet. 
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De slutsatser som dras i bostadsforsorjningsprogrammet ar bland annat att det rader en 
generell bostadsbrist i kommunen, att det har byggts for fa bostader i kommunen, att det 
finns en lasning pa bostadsmarknaden samt att det behaver planlaggas for nya bostader, 
Det konstateras ocksa att det framforallt behovs fler lagenheter i flerbostadshus. 

2.3.4. Pensionsprognos 
Nedan visas prognosen over den totala pensionsskulden respektive den totala 
pensionskostnaden for Alvesta kommun i miljoner kronor for aren 2016-2020, enligt 
pensionsprognosen per augusti 2016 fran pensionsforvaltaren. 
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Prognosen visar saledes att pensionsskulden kommer att minska 10,8 miljoner kronor 
fram till ar 2020, samtidigt som pensionskostnaden kommer att aka med 17,3 miljoner 
kronor under samma period. 

Samtidigt som kommunen star infor kommande pensionsavgangar uppges det vara svart 
att hitta personal inom flertalet yrkeskategorier. Till exempel uppges det i intervjuerna 
vara svart med lararrekrytering och det finns en brist pa underskoterskor, sjukskoterskor, 
sjukgymnast och arbetsterapeuter. Detar ocksa svart att hitta enhetschefer. Med en tuff 
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ekonomi uppges <let vara annu svarare att lyckas attrahera och rekrytera ny personal till 
kommunen. 

2.3.5. Finanspolicy 
Alvesta kommun har en av kommunfullmaktige antagen finanspolicy (2014-10-28) som 
aven inkluderar riktlinjer for bolag i koncernen Alvesta Kommunforetag AB. 
Finanspolicyn beskriver syfte, finansverksamhetens mal samt organisation och 
ansvarsfordelning. Policyn omfattar och beror likviditets- och skuldhantering, kommunal 
borgen, intern kontroll samt rapportering. 

Finanspolicyn syftar till att ange ramar och riktlinjer for hur finansverksamheten inom 
Alvesta kommun ska bedrivas. Kommunfullmaktige ska minst en gang arligen (i mal- och 
budgetdokumentet) fatta beslut om beloppsram for kommunens totala laneskuld under 
kommande budgetar, beloppsramar for borgen till kommunens bolag under kommande 
budgetar samt beloppsramar for borgen for lan till idrottsanlaggningar av foreningar. I 
finanspolicyn anges sarskilt vad som galler vid borgen for lan till investeringar i 
idrottsanlaggningar av foreningar. Kommunfullmaktige har i ett sarskilt beslut 
(kornmunfullmaktige 2013-06-18 § 77) tilldelat kommunstyrelsen en borgensram for Ian 
till investeringar i fritidsanlaggningar av fritidsforeningar att galla fran och med 1 juli 
2013. 

Vad galler rapportering ska kommunstyrelsen i samband med delars- och arsbokslut 
redovisa till fullmaktige om kommunens finansverksamhet. Enligt finanspolicyn ska 
foljande uppgifter lamnas: 

• Aktuell likviditetssituation 

• Placeringsportfoljens volym, instrument arsvis 

• Skuldportfoljens volym 

• Skuldportfoljens genomsnittliga rantesats for aktuell period och arsvis 

• Kommunens borgensatagande fordelade pa respektive motpart (arsvis) 

• Eventuella avvikelser fran finanspolicyns regler 

I delarsrapporten 2016 anges uppgift om aktuell likviditetssituation, uppgift om det 
bokforda innehavet av pensionsplaceringar samt uppgift om skuldportfoljens volym. Det 
noteras att ingen uppgift lamnas om skuldportfoljens genomsnittliga rantesats, 

I arsredovisningen 2015 anges de uppgifter som ska Iamnas i enlighet med finanspolicyn. 

Omniirldspiuierkande f aktorer 
Vid intervju med ekonomichef och kommunchef uppges att ornvarldsanalyser gors i 
samband med mal- och budgetarbetet samt lopande, Infor det interna budgetarbetet har 
kommunledningen uppmanat forvaltningscheferna att omvarldsspana utifran sina 
ansvarsomraden, Omvarldsspaningarna presenteras i budgetarbetet. Kommunchefen 
bedomer att arbetet med ornvarldsanalyser har utvecklats jamfort med tidigare. 
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Omvarldsbevakning star som en staende punkt vid det budgetinterna arbetet inom 
kommunstyrelsen. Kommunchefen menar ocksa att omvarldsbevakning diskuteras i 
samband med att fragor om expansion och tillvaxt tas upp, till exempel nar 
bostadsforsorjningsprogrammet togs fram. 

I Mal- och budget 2016 (plan 2017-2018) beskrivs planeringsforutsattningarna med ett 
avsnitt om ornvarldspaning. Omvarldsspaningen beror omvarldspaverkande faktorer pa 
nationell niva, men aven pa regional niva och lokal niva, Bland annat beskrivs 
omvarldspaverkande faktorer avseende naringsliv och arbetsmarknad, miljo- och 
klimatfragor, personalforsorjning samt ekonomiska forutsattningar, Faktorerna 
analyseras och belyses utifran kommunens perspektiv. I mal- och budgetdokumentet 
inkluderas aven befolkningsprognos for aren 2015-2025, vilken belyser den demografiska 
utvecklingen. 

I arsredovisningen 2015 beskrivs budgetforutsattningarna for ar 2017 med plan 2018- 
2019. Budgetforutsattningarna beskrivs innebara stora ekonomiska utmaningar for 
Alvesta kommun. Omvarldsbevakning har gjorts genom bland annat SKL:s 
skatteunderlagsprognos for februari 2016. Det anges i arsredovisningen 2015 att SKL 
rekommenderar att kommunerna i arbetet med budget for ar 2017 bor tanka i termer av 
en marginal for oforutsedda handelser. 

I samband med att omsorgsforvaltningen och ornsorgsnamnden arbetat fram 
atgardsplaner for att klara en ekonomi i balans uppges i en tjansteskrivelse (NOH 
2016/106.042) att omsorgsforvaltningen i sin ornvarldsbevakning funnit att Hoganas 
kommun har undersokt alternativ till att effektivisera den kommunala organisationen 
genom att bolagisera socialnamndens verksamhetsornrade inom aldreomsorg och LSS. I 
tjansteskrivelsen beskrivs vad Hoganas utredning visade. 

Kommunens kommande investeringsbehov 
Detar namndernas utrymme i driftbudgeten som styr investeringsnivan enligtMal och 
budget 2016 (plan 2017-2018). Det innebar att det ar respektive namnd som har att 
besluta om vilka investeringar som ska genomforas. Investeringar overstigande 5 mnkr 
ska beslutas av kornmunfullmaktige. 

Vid intervju med kommunchefen och ekonomichefen framkommer att 
kommunkoncernen star infor stora investeringsbehov, bade vad galler bostader och 
verksamhetslokaler. Bland annat finns planer pa att bygga ett nytt aldrecenter med 70 
lagenheter. Samtidigt visar befolkningsprognosen for 2015-2025 att aldersgruppen barn 
6-15 forvantas oka med 25,9 procent fram till ar 2025. Ungdomar i aldern 16-18 ar 
forvantas oka med 48,3 procent fram till ar 2025. Detta indikerar att lokalbehovet for 
grund- och gymnasieskola behaver ses over for att sakerstalla tillracklig kapacitet. Det 
finns aven ett investeringsbehov inom VA och gata, vilket hanger ihop med 
exploateringar. 

Det finns ingen sammanstalld investeringsplan pa koncernniva. For ar 2017 finns en 
beslutad investeringsplan pa overgripande niva i budgetdokumentet. I intervjuerna 
framgar att kommunens investeringsprocess behaver tydliggoras och aktualiseras. Sedan 
verksamhetsfastigheterna overgick till AllboHus Fastighets AB ar 2012 har kommunen 
inte genomfort storre investeringar, utan de investeringar som skett har framst varit 
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inventarieinkop. Under aren 2014 och 2015 gjordes investeringar i bland annat en ny 
simhall och det finns som ovan namnt planer for ett nytt aldrecenter. Det uppges finnas 
ett behov av att arbeta fram en investeringsprocess inom kommunen samtidigt som det 
finns ett behov av att se till kommunkoncernens investeringsbehov. 

Det framgar av intervjuerna att verksamhetsforetradare under tidigare ar har kunnat 
vanda sig till AllboHus Fastighets AB for bestallningar av nya lokaler. Den centrala 
kontrollen over lokalbehov och investeringsbehov har varit begransad och forvaltningarna 
och verksamheterna har haft ett langtgaende eget ansvar for verksamhetslokalerna. Vid 
tidpunkten for denna granskning soks en lokalsamordnare. For narvarande finns en 
lokalsamordningsfunktion vars uppgift ar att gora en kartlaggning over vilka 
verksamhetslokaler som finns samt utreda lokalutnyttjandet. 

Kommunstyrelsen kommer enligt uppgift fran kommunchefen att behandla en skrivelse 
fran kommunchefen som handlar om lokalplaneringen. Syftet ar att lagga fast rutiner och 
riktlinjer for lokalplaneringen. En byggsamordnartjanst pa kommunlednings 
forvaltningen har ocksa inrattats i samband med planeringen av det nya aldrecentret. 
Byggsamordnaren har ansvaret for framforallt kommunens egna storre 
investeringsprojekt under investeringsperioden. Efter fardigstallande overlats driften av 
den till verksamheten. 

2.6. 
2.6.1. 

Niimndernas delaktighet i planeringsprocessen 
Mal och resursfijrdelning 

Under de senaste aren har ett arbete bedrivits for att tydliggora mal- och styrkedjan. 
Namnderna bryter ner kommunens overgripande mal till verksamhetsplaner som ska inga 
i respektive namnds internbudget. Omsorgsforvaltningens forvaltningschef upplever att 
styrningen blivit tydligare nu an tidigare, att det finns en tydlig koppling mellan 
fullmaktiges mal och namndernas mal. Omsorgsnamnden har en verksamhetspolicy 
2016-2018 dar fullmaktiges mal har brutits ner till vad det innebar for namnden. 
Utbildningsforvaltningens forvaltningschef instamrner i att det finns en rod trad mellan 
fullmaktiges och namndernas rnal. 

Enligt kommunens ekonomichefbaseras resursfordelningen till namnderna i stort sett pa 
en historisk anslagsfinansiering. Det gors ingen generell indexupprakning, Ramen 
justeras med utgangspunkt i budgetforutsattningama och namndernas bedomning av 
behov och ekonomisk situation samt eventuella strategiska satsningar. Eftersom det inte 
gars nagon generell indexupprakning kan det finnas effektiviseringskrav indirekt i 
ramtilldelningen. Effektiviseringskrav kan ocksa uttryckas direkt till namnderna. 
Namnderna kompenseras for loneokningar utifran lonerevisionen via en central pott. 
Ekonomichefen bedomer att det finns ett behov av att utveckla och tydliggora 
resursfordelning till verksamheterna. I den av fullmaktige beslutade budgeten for 2017 
(planar 2018-2019) framgar overgripande ramtillskott. 

I intervju med forvaltningscheferna fors fram att det ar otydligt vad ramforandringar 
mellan aren beror pa, samt exempelvis vad som ryms inom strategiska satsningar. 
Exempel pa satsningar kan vara tillskott for okade driftskostnader till foljd av en 
investering som narnnden inte har utrymme for i den ordinarie budgeten. 
Utbildningsnamnden far viss kompensation for demografiska forandringar. I budget 2017 
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ar det inte sarredovisat till skillnad fran tidigare ar. Budgetfi::irdelningen inom 
utbildningsnarnnden till grundskola och forskola baseras pa demografi. 

Kommunfullmaktige beslutade 2016-06-20 att anta Moderaternas budgetforslag infor 
2017, inte kommunstyrelsens forslag. Detta medforde att forutsattningarna andrades 
jamfort med det forslag som hade arbetats fram av kommunstyrelsen och som var mer 
kant inom tjanstemannaledningen. 

2.6.2. Niimndernas resultat och atgiirdsplaner 
Namnderna i Alvesta kommun har de senaste aren haft stora negativa budgetavvikelser, 
vilket har vagts upp av jarnforelsestorande poster sa som aterbetalningar av AF A-premier. 
I arsredovisningen 2015 anges att namndernas kraftigt okade nettokostnader och den 
ekonomiska obalansen for ar 2015 pa narrnare 40 mnkr ar oroande. Vidare anges att en 
oversiktlig prognos i borjan pa aret visar att obalanserna i namnderna forvantas kvarsta 
aven under ar 2016. Den del av det statliga tillfalliga flyktingsti::idet som tillfors ar 2016 pa 
32 mnkr bidrar till att minska kommunens ekonomiska obalans tillfalligt under ar 2016. 

I arsredovisningen 2015 anges ocksa att det kravs kraftfulla atgarder for att skapa en 
ekonomi i balans och en god ekonomisk hushallning de narrnaste aren. I delarsrapporten 
2016 uppges att namnderna prognostiserar ett underskott om 31 mnkr. De storre budget 
avvikelserna finns inom utbildningsnamnden och omsorgsnamnden samt namnden for 
individ- och familjeomsorg. Procentuellt sett ar avvikelserna storst inom individ- och 
familjeomsorg, men i absoluta tal ar avvikelserna storst inom utbildnings- och omsorgs 
namnden, Det anges att atgarder behaver vidtas for att na en ekonomi i balans pa saval 
kort som lang sikt. 

Atgardsplaner har begarts in for de tre namnder med storre budgetavvikelser som 
ornnamns i delarsrapporten 2016. Utbildningsnamndens atgardsplan har inte 
tillhandahallits, daremot har PwC tagit del av omsorgsnarnndens samt namnden for 
individ- och familjeomsorgs atgardsplaner. 

Omsorgsnamnden har beslutat om flera atgardsplaner dar flera atgarder redan ar 
initierade, till exempel forebyggande insatser, satsningar for en minskad sjukfranvaro etc. 
For att na en hallbar budget i balans innebar det enligt tjansteskrivelse till omsorgs 
namnden att forvaltningen behaver bedriva sin verksamhet med 40 arsarbetare farre an i 
dagslaget (Dnr NOH 2016/106.042). Arets prognos och tillika prognos for planaren 2017- 
2108 visar pa ett fortsatt stort i::iverskridande av budgeten. I samma tjansteskrivelse anges 
aven att omsorgsforvaltningen de senaste fem aren haft en ekonomi i obalans trots aktiva 
atgarder med syfte att effektivisera verksamheten. Omsorgsnamnden beslutade den 11 
maj 2016 (ON§ 15) att ge alla enheter i uppdrag att till arbetsutskottet lamna in en 
handlingsplan for hur enheten ska klara att halla sin budget samt en 
konsekvensbeskrivning av handlingsplanen. Arbetsutskottet beslutade den 24 maj 2016 
(ON AU§ 27) att aterremittera enheternas handlingsplaner till forvaltningen for 
kompletteringar. Samtidigt beslutade arbetsutskottet att ge forvaltningen i uppdrag att ta 
fram en mall for manatliga uppfoljningar fran enheterna samt att uppmana enheterna att 
iaktta stor aterhallsamhet for att na en budget i balans. Omsorgsnamnden beslutade 21 
september 2016 (ON§ 40) att bland annat foresla kommunfullmaktige besluta att ge 
kommunstyrelsen och omsorgsnamnden i uppdrag att undersi::ika vilka effekter en 
bolagisering av delar av omsorgsnamndens verksamhet skulle medfora for kommunen 

December 2016 
Alvesta kommun 
PwC 

25 av 31 



Granskning av kommunens langsiktiga arbete med analys av ekonomi och resultat 

och for ornsorgsnamnden, PwC har tagit del av den uppfoljningsmall som enheterna inom 
omsorgsverksamheten ska fylla i varje manad. I uppfoljningsmallen ska analys som 
forklarar okningar eller minskningar samt atgarder for balans i budget anges. 

Per augusti manad visar narnnden for individ- och familjeomsorg ett underskott om -2,8 
mnkr som till storsta del kan hanforas till forsorjningsstod och flyktingstod, Prognosen for 
helaret 2016 ar en budgetavvikelse pa -5,6 mnkr. De atgarder som anges i atgardsplanen 
ar att ett arbete med att forandra arbetsmarknadsavdelningen har paborjats i syfte att fa 
ner kostnaderna for forsorjnings- och flyktingstod. Medel har aven avsatts for en tjanst 
som boendekoordinator som ska samordna och hitta bade tillfiilliga och permanenta 
boendelosningar for de som inte har eller riskerar att inte ha tak over huvudet. Syftet ar 
att fa ner kostnaderna for kostsamma kortsiktiga inackorderingar som man tidigare 
behovt anvanda, 

Samverkan med externa aktiirer i planeringen 
Enligt kommunchefen och ekonomichefen finns det en rad olika natverk och 
motesplatsformar med externa aktorer dar foretradare for kommunen deltar, till exempel 
har ekonomicheferna i regionen ett natverk. Region Kronoberg har ocksa en regional 
utvecklingsplan och regional utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsplanen 
beskrivs handla om investeringar kopplat till infrastrukturen i regionen. Alvestas 
kommunchef deltar i ett natverk med regionens andra kommunchefer och regionens 
foretradare som syftar till samverkan med utgangspunkt i de fragor som ligger i den 
regionala utvecklingsstrategin. I grunden menar kommunchefen att det handlar om att ha 
uppdaterade natverk sa att man inte gar samma sak pa varsin sida av kommungransen 
inom regionen, utan att man ska utnyttja sin storlek tillsammans och darigenorn dra nytta 
av stordriftsfordelar. Det finns dessutom natverk for till exempel omsorgs- och 
socialchefer dar regionen ar representerade. Dessa natverk syftar bland annat till 
erfarenhetsutbyte och omvarldsbevakning. Kommunen har aven en samverkan kring 
fardtjanst och servicetjanst med Region Kronoberg. 

Historiskt sett beskrivs samverkan inom regionen och mellan kommunerna vara praglad 
av traditioner och hur man geografiskt vuxit ihop. Alvesta kommun har ett nara 
samarbete med Vaxjo kommun dit manga av Alvestas invanare arbetspendlar. 

Vad galler infrastrukturfragor inom Region Kronoberg finns en grupp som hanterar 
trafik- och kollektivtrafikfragor, Fran Alvesta kommun deltar utvecklingschef fran 
kommunledningskontoret samt VD i ett av de kommunala bolagen. Kommunchefen for 
fram att Alvesta och Vaxjo kommuner gemensamt ska ta fram en oversiktsplan som 
inledningsvis avser vag 25 och gransomradet. Fran Alvesta kommuns sida ar syftet att dra 
nytta av Vaxjo kommuns tillvaxt, som beskrivs vara regionens tillvaxtmotor. 
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3. 

3.1. 

Sammanfattande bedomninq och 
rekommendationer 
Sammanfattande bediimninq 

Syftet med granskningen ar att undersoka uthalligheten i resultatet framover. Foljande 
revisionsfraga har formulerats for att besvara syftet med granskningen: 

Har kommunstyrelsen en iuidamalsenliq analys av ekonomi och verksamhet qiillande 
den lanqsiktiqa ekonomiska planeringen? 
Efter genomford granskning ar var sammanfattande bedomning att kommunstyrelsen 
inte fullt ut har en andamalsenlig analys av ekonomi och verksamhet gallande den 
langsiktiga planeringen. 

I tabellen nedan redogors for bedomningen av respektive kontrollmal, vilka tillsammans 
utgor grunden for den sammanfattande bedomningen, 

• Styrdokument gallande 
den ekonomiska 
planeringen finns och 
foljs. 

Delvis uppfyllt 

Den ekonomiska planeringen baseras 
i forsta hand pa oversiktsplan, 
visionsdokumentet, befolknings 
prognos, bostadsforsorjningsprogram 
och finanspolicy. Detar positivt att ett 
bostadsforsorjningsprogram och 
riktlinjer for bostadsforsorjning har 
arbetats fram och antagits av 
kornmunfullmaktige. 

Daremot bedomer vi att det saknas en 
tydlig lokalforsorjningsplan. Det 
bedoms aven finnas ett behov av att 
ta fram uppdaterade och forankrade 
investeringsriktlin j er inom 
kommunen med tanke pa det okande 
investerings behovet. 

Vidare bedoms det saknas en tydlig 
sammanstallning over de ekonomiska 
och demografiska effekterna pa 
langre sikt for kommunen. 
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I mal- och budgetdokumentet for ar 
2016 med plan 2017-2018 beskrivs 
budgetforutsattningarna med ett 
avsnitt om omvarlden. Omvarlds- 
spaningen innefattar ornvarlds- 
paverkande faktorer pa nationell, 
regional och lokal niva. Faktorerna 
analyseras och belyses utifran 
kommunens perspektiv. I mal- och 
budgetdokumentet inkluderas aven 

• Vasentliga befolkningsprognos for aren 2015- 
omvarldspaverkande Delvis uppfyllt 2025. 
faktorer beaktas i 
planeringen. Omvarldsbevakning sker aven genom 

de olika natverken som finns inom 
Region Kronoberg. 

I budgetarbetet anvands SKL:s 
modell som underlag for berakning av 
skatteunderlag och intaktsutveckling 
fram till 2020. Inga kanslighets- 
analyser eller langre berakningar 
gors. 

Investeringsprocessen bedoms kunna 
utvecklas och tydliggoras. 
Investeringar gors framst av det 
AllboHus Fastighets AB, som tog over 
kommunens verksamhetsfastigheter 
ar 2012. Vi noterar att investerings- 
processen i kommunen darefter 
upplevdes som mindre aktuell. De 
senaste aren har investerings- 
volymerna okat och det kommande 

• Kommunens investeringsbehovet beskrivs som 

kommande Ej uppfyllt stort. 
investeringsbehov Det bedoms inte finnas nagon 
beaktas i planeringen. fungerande central samordnings- 

funktion for verksamhetslokalerna. 
Det pa.gar ett arbete med att anstalla 
en lokalsamordnare till kommunen. 
Med hansyn tagen till befolknings- 
prognosen och det okade 
investeringsbehovet bedoms 
lokalforsorjning och investeringar ej 
beaktas i planeringen pa ett 
tillrackligt satt. Det saknas en 
sammanstallning av lokaler och deras 
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kapacitetsutnyttjande. 

Det ar positivt att ett arbete har 
paborjats och att en investeringsplan 
for planperioden med enskilda 
projekt pa langre sikt finns i budget 
for 2017 med plan 2018-2019. 
Det har initierats ett arbete med 
kommunens styrmodell och det 
bedoms idag finnas en tydlig koppling 
mellan fullmaktiges mal och 

• Namnderna gors namndernas mal. 
delaktiga i planerings- Delvis uppfyllt 
processen. Resursfordelningsmodellen baseras i 

stort sett pa historiska anslag. 
Resursfordelningsmodellen bedoms 
kunna utvecklas och bli tydligare. 
Samverkan med externa aktorer i 
planeringen sker framst i 
infrastrukturfragor genom Region 
Kronoberg. 

• Samverkan med externa Inom Region Kronoberg och bland 
aktorer sker i Delvis uppfyllt kommunerna finns det aven olika 
planeringen. natverk. Till exempel har omsorgs- 

och socialcheferna i regionens 
kommuner ett natverk. Natverken 
syftar bland annat till erfarenhets- 
utbyte och omvarldsbevakning. 

Rekommendationer 
Efter genomford granskning lamnar vi foljande rekommendationer till kommunstyrelsen: 

• Sakerstalla att arbetet med atgardsplanerna for att vanda namndernas ekonomiska 
underskott nar onskad effekt. 

• Sakerstalla en tydlig investeringsprocess med tillhorande investeringsriktlinjer. 

• Ta fram en langsiktig lokalforsorjningsplan och sakerstalla att lokalsamordnings 
funktionen fyller det behov som finns i verksamheterna idag. Med tanke pa 
befolkningsprognosen i kombination med kommunens ekonomiska situation bor 
lokalfragan prioriteras. 

• Sakerstalla att kommunens finansiella mal ar tillrackligt ambitiost utifran nuvarande 
ekonomiska situation, kommande investeringsbehov och befolkningsutveckling. 
Samtidigt ar det av stor vikt att arbetet med att vanda namndernas underskott 
fortsatter och att atgardsplanerna ger onskade effekter for att klara radande finansiella 
mal samt den lopande verksamheten ocksa pa langre sikt (mer an tre ar). 
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Granskning av kommunens lanqsiktiqa arbete med analys av ekonomi och resultat 

4. Bilaga 
Nedan presenteras nyckeltal kopplade till Alvesta kommuns ekonomiska och finansiella 
utveckling mellan ar 2011 - 2015. 

Arets resultat som andel av skatter & generella 
statsbidrag (%) 
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Nettokostnad som andel av skatt & generella 
stats bid rag (%) 
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