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§ 116 Dnr 2021-00318 041 

 

Mål och budget 2022 med plan 2023-2025 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den politiska ledningens förslag till Mål 
och Budget för 2022 och tillhörande att-satser enligt nedan samt revisionens 
budget: 

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C och V) till Mål och budget för 
2022 med plan 2023-2025.  
 

2. Fastställa en oförändrad skattesats på 21,42 kronor.    
 

3. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska 
styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte 
överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna ramarna inte kan hållas 
ska detta snarast anmälas till fullmäktige efter dialog med 
kommunstyrelsen.  

 
4. För åren 2022-2025 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två 

procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.  
 

5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 
2022 till nämnder och styrelsen uppgår enligt nedan:   

 
 

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett 
nettoanslag (verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter) 
per nämnd/styrelse.  
 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra ramjustering avseende överföring 
av ansvaret för LSS-verksamheten från utbildningsnämnden och nämnden 
för arbete och lärande till omsorgsnämnden innan årsskiftet 2021/22. 
 

Nämnd/styrelse Driftbudget 2022 (tkr)
Kommunstyrelsen 95 230

Kultur och fritidsnämnden 63 730

Utbildningsnämnden 503 890

Nämnden för arbete och lärande 239 040

Omsorgsnämnden 356 230

Samhällsbyggnadsnämnden 55 020

Nämnden för myndighetsutövning 200
Summa nettokostnader nämnder 1 313 340
Gemensam finansiering 1 340 700

Årets resultat 27 360
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7. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2022 
års driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär. 
 

8. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och 
särskilda uppdrag. 
 

9. Investeringsbudget år 2022 med plan 2023-2025 beslutas enligt förslaget i 
Mål och Budget, som uppgår totalt till 122,9 miljoner kronor för år 2022. 
Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt över 10 miljoner 
kronor och därutöver medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda 
investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om 
investeringsprojektet finns specificerat som en central strategisk 
investering i Mål och budget 2022.  
 
Finansieringsgraden uppgår till 91,8 % i investeringsbudgeten för år 2022. 
Om planerade investeringar för 2021 blir senarelagda kan 
finansieringsgraden tillfälligt understiga 91,8 %.  
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan 
nämnder under år 2022. 

 
10. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 

2021 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2022 för 
information till kommunfullmäktige på sammanträdet i februari 2022. 
Verksamhetsplaner med internbudgetar ska utarbetas med utgångspunkt 
i kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas 
om budgetarbetet från kommunledningsförvaltningen. Nämndernas 
uppdrag avser såväl internbudget för drift som för investeringar.  

 
Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även 
fastställa en internkontrollplan för 2022 som ska informeras om till 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022. 

 
11. Upphäva riktlinjer för målstyrning, KF 2018-09-25 § 97, och 

kvalitetspolicy, beslutad under 2002, beslut om riktlinjer för 
resursfördelning avseende volymförändringar gällande 
utbildningsnämnden, KS 2017-11-14 § 143, då dessa inte är förenliga med 
beslutad styrmodell för Alvesta kommunkoncern, KF 2020-06-15, § 49. 
 

12. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2022 omsätta lån alternativt ta 
upp nya lån till ett totalt belopp på högst 90 miljoner kronor. 

 
13. Borgensramar för bolagen år 2022 enligt nedan:  
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14. Nivå på borgen för föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet 
inryms att kommunstyrelsen, vid behov, kan besluta om en utökning av 
borgen till föreningar.  

15. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer en 
driftsbudget för 2022 på 1 120 000 kronor.  

Bolag,  mnkr
Borgensramar 

behov 2022

Kredit 
koncernkonto 

behov 2022
Allbohus 1 300 30,0
Alvesta Energi 100 10,0
Alvesta Elnät 58 5,0
Alvesta Renhållnig 0 0,3
Alvesta Utveckling* 101 4,0
Alvesta Kommunföretag 66 6,0
Huseby 3 1,0
Summa 1 628 56,3
* inkl BIVA



 

 

 

 

Mål och Budget 
År 2022 med plan 2023 – 2025 

 

 

 

 

 

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt - 

Integrerar lokalt boende med globala möjligheter 

 

 

Politiska ledningens (s, c, v) förslag  

2021-09-21, KS § xx 
   



   

2 

 

 

Innehållsförteckning 

Alvesta Framåt - Kommunstyrelsens ordförande har ordet ....................................... 3 

Så styrs Alvesta kommun .............................................................................................. 4 

Vision 2027 för Alvesta kommun ................................................................................... 6 

Förtydligande av kommunövergripande inriktningar .................................................. 7 

Hållbar tillväxt ................................................................................................... 7 

Människors vardag ............................................................................................ 8 

Barns och ungas behov ................................................................................... 10 

Trygg välfärd .................................................................................................... 10 

Hållbar och attraktiv arbetsgivare ............................................................................... 11 

Ekonomiska förutsättningar ........................................................................................ 13 

Ekonomisk tilldelning ................................................................................................... 16 

Ramar .............................................................................................................. 16 

Investeringar ................................................................................................... 18 

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning ...................................................... 20 

God ekonomisk hushållning ............................................................................ 20 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning .............................................. 21 

Nämnder 22 

Kommunstyrelsen ........................................................................................... 22 

Omsorgsnämnden ........................................................................................... 25 

Utbildningsnämnden ....................................................................................... 27 

Nämnden för arbete och lärande ................................................................... 30 

Samhällsbyggnadsnämnden............................................................................ 33 

Kultur- och fritidsnämnden ............................................................................. 36 

Nämnden för myndighetsutövning ................................................................. 38 

Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess ................................................................. 40 

Bilaga 2 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen .................................................. 41 

Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad............................................... 42 

 



 

 

 

Alvesta Framåt - Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet 

 

Utvecklingen i kommunen går framåt på 
många sätt och vi tar sikte på framtiden. 
Samtidigt ska vi vara här och nu för situat-
ioner som kräver snabb handling. 

Mycket under det gångna året har fokuserat 
på den rådande pandemin och nu äntligen 
börjar vi se lite ljusglimtar att det börjar 
lätta.  

Denna budget utformas på ett lite an-
norlunda sätt, men riktningen är densamma. 
Eftersom vi antagit en ny styrmodell utveck-
las nu våra arbetssätt. Vi har bland annat 
gjort ganska stora förändringar i framtagan-
det av nämndernas ekonomiska ramar ge-
nom ett nytt resursfördelningssystem. I 
övergången till det nya arbetssättet kan det 
eventuellt uppstå vissa övergångsproblem i 
hanteringen. Men avsikten är att det ska 
vara ett mer transparant och långsiktigt pla-
neringsverktyg som ger verksamheten de 
bästa förutsättningar att lyckas med sitt 
uppdrag. 

Vi är tre partier som arbetat fram budgeten 
tillsammans (Socialdemokrater, Centerpar-
tister och Vänsterpartister) och arbetet har 
präglats av stor samsyn på vart vi är på väg 
och vart vi ska. 

Budgeten har tre huvudspår; Välfärd, håll-
barhet och trygghet. Och utifrån det vill jag 
särskilt lyfta fram tre stora och viktiga sats-
ningar: 

Vi gör en rejäl satsning på utbildningsnämn-
den för att förbättra förutsättningarna för 
verksamhetens kvalitet i bland annat vår för-
skola men också hela nämndens verksam-
het. Vi pekar även ut en fortsatt satsning 
kommande år. 

Vi fortsätter och ökar takten med vårt 
Agenda 2030 arbete för en mer hållbar kom-
mun. Klimatarbetet kommer att få ett större 
fokus, där det kommer att krävas fler och 
mer djärva beslut framåt. 

Vi gör även en satsning på ännu mera före-
byggande och främjande arbete med våra 
ungdomar genom en utveckling av våra fri-
tidsgårdar och en satsning på våra före-
ningar. 

Budgeten innehåller självklart mycket mer, 
som till exempel en större tillgänglighet i be-
mötande och service för våra invånare och 
företagare via vårt nya kontaktcenter, sats-
ningar på digitalisering och infrastruktur. Så 
läs nu noga hela budgeten för att se alla 
satsningar som kommer att ta Alvesta kom-
mun ännu närmare framtiden! 

Det är fantastiskt roligt att det händer 
mycket i kommunen, vilket är resultatet av 
ett gott samarbete mellan politik och verk-
samhet. Vi har väldigt goda förutsättningar 
att lyckas skapa en fantastisk kommun att 
leva och verka i. Om vi tillsammans arbetar 
med trygghet, sammanhållning och demo-
krati så kan vi också stärka välfärden och 
bygga ett starkt samhälle. 

 

Per Ribacke (S) 



 

 

 

Så styrs Alvesta kommun  
Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter ge-
nom kommunal självstyrelse. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som 
kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer invånarna i Alvesta kommun vilka som ska 
sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunstyrelsen, som brukar liknas 
vid ”kommunens regering”, leder, samordnar och har uppsikt över kommunens nämnder och bo-
lag. 

För att styra Alvesta kommuns verksamheter och beslutar kommunfullmäktige genom Mål och 
budget om politiska prioriteringar och grundförutsättningar för nämnder och bolag. Budgeten ska 
vara transparant och tydligt visa på i vilken riktning kommunens verksamhet ska utvecklas i och 
vilka särskilda satsningar man önskar under planperioden. Nämnder och bolag ansvarar därefter för 
att leda och genomföra en effektiv verksamhet inom sina grunduppdrag.  

Tillitsbaserad styrmodell 
Detta är den första budgeten som grundar sig på kommunens tillitsbaserade styrmodell som beslu-
tades av kommunfullmäktige i juni 2020.  Att styra med tillit innebär att ta tillvara på invånares och 
medarbetarnas förmågor och engagemang, men också att utgå från invånarens, företagets, organi-
sationens eller besökarens behov, för att skapa de bästa lösningarna utifrån uppdraget. Utma-
ningar och problem löses genom att prioritera och sätta tydliga mål. Utmaningen består i att stå 
upp för prioriteringarna, men i en allt mer föränderlig värld också vara redo att ändra och prioritera 
om. För att möta behoven och upplevelserna hos de vi finns till för har vi en helhetssyn i vår styr-
ning där vi stimulerar samverkan inom och mellan kommens verksamheter samt med andra aktö-
rer. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sammanhang där vi sätter invånaren, företaget 
eller besökaren i centrum. 

Styrmodellen består av fyra delar (A-D): Grunduppdrag, kvalitetssäkring av grunduppdrag, utveckl-
ing av verksamheten och ekonomistyrning. 
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Verksamhetens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 
Styrmodellen tar sin utgångspunkt i det som kallas för verksamhetens grunduppdrag. Varje bolag, 
nämnd och verksamhet i Alvesta kommun har ett grunduppdrag som beskriver syftet med verk-
samheten. Detta innebär att nämnder och bolag har ett uppdrag som baseras på kommunens vis-
ion, den koncerngemensamma värdegrunden, ett hållbarhetsperspektiv genom Agenda 2030, men 
också kommunal och statlig styrning.  

För att säkerställa att nämndernas grunduppdrag håller en bra kvalitet beslutar kommunfullmäk-
tige i Mål och budget om de kvalitetsfaktorer som är extra viktiga för att kunna följa verksamhetens 
kvalitet och utveckling. Kvalitetsfaktorerna är det som är avgörande för att lyckas med verksamhet-
ens grunduppdrag. Till varje kvalitetsfaktor knyts en eller flera indikatorer som regelbundet ska mä-
tas och följas upp. Respektive nämnd kan i sin internbudget med verksamhetsplan även besluta om 
ytterligare kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna används sedan i uppföljning i samband med delårs-
rapporter och årsredovisning. Även de kommunala bolagen ska ta fram sina kritiska kvalitetsfak-
torer, vilket görs i samband med verksamhets- och affärsplaner.  

Vision och Agenda 2030 är utgångspunkt för kommunövergripande in-
riktningar 
Under 2017 beslutade kommunfullmäktige om Vision 2027 för Alvesta kommun. Vision 2027 och 
dess fyra övergripande områden anger riktningen för kommunens utvecklingsarbete för att möta 
framtiden på bästa sätt. I Mål och budget 2022 framgår politiska prioriteringar och viljeinriktningar 
kopplat till respektive område av visionen. Dessa utgör kommunövergripande inriktningar.  

Visionen och de kommunövergripande inriktningar har sin grund i och utgår från de mål och per-
spektiv som finns i Agenda 2030 som på så sätt bryts ner till lokala förutsättningarna i Alvesta kom-
mun och skapar förutsättningar för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för kommunens 
invånare och företagare. Kommunens hållbarhetsarbete är en del av att förverkliga vår vision och 
skapa förutsättningar för nytänkande, ansvarstagande och uthållighet. Alvesta kommun har en av-
görande roll och ansvar för att hantera och möta våra samhällsutmaningar. Ansvaret är gemensamt 
inte bara för kommunen utan alla samhällets aktörer och invånare tillsammans. För att nå fram-
gång behöver hållbarhetaspekter integreras i redan pågående arbete i kärnverksamheten och utgå 
från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för hållbarhet. Lokala förut-
sättningar och utmaningar behöver identifieras och kopplas till nämndernas och bolagens grund-
uppdrag.  

Alla nämnder och bolag är mottagare av de kommunövergripande inriktningarna och ansvarar för 
att inom ramen för sitt grunduppdrag arbeta utifrån dessa. Kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för att hålla ihop arbetet genom kommunchefen. 

Nämnder och bolags inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 
För att utveckla verksamheten tas inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag fram under pla-
neringsprocessen. Nämndernas inriktning och utvecklingsmål finns med i kommunfullmäktiges 
budget medan bolagens inriktningar och utvecklingsmål beslutas av kommunstyrelsen i specifika 
ägardirektiv. Inriktning och utvecklingsmål uttrycker politiska prioriteringar inom nämnden och bo-
lagets grunduppdrag. Inriktning och utvecklingsmål fokuserar på invånare och företag och ska leda 
till resultat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Inriktningar och utvecklingsmål grundas 
på kunskap om utmaningar och behov av prioriteringar för respektive nämnd som bland annat fås 
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genom nuläges- och omvärldsanalys. Antalet utvecklingsmål begränsas till totalt tre stycken för re-
spektive nämnd och bolag och ska vara på kort (ett år) eller lång sikt (2-4 år). Utvecklingsmålen ska 
kunna påverkas av verksamheten och till varje utvecklingsmål kopplas en eller flera målindikatorer 
och en motivering till varför utvecklingsmålet prioriteras. Nämnder och styrelser i bolagen ansvarar 
för att styra verksamheten i förhållande till inriktning och utvecklingsmål.  

Styrmodellen medger en möjlighet för kommunfullmäktige och/eller nämnden att lämna ”särskilda 
uppdrag” till underliggande organisatorisk nivå. 

Vision 2027 för Alvesta kommun 
 

”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt” - 
 Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. 

 

Visionens fyra kommunövergripande inriktningar 
 
Hållbar tillväxt 

Alvesta kommun ska verka för både tillväxt 
och minskad klimatpåverkan. Den hållbara 
tillväxten är central för att klara kommunens 
utmaningar i dag och imorgon. Alvesta ska 
vara en kommun med mångsidigt och livs-
kraftigt näringsliv där företag ska kunna eta-
blera sig, växa och utvecklas i hela kommu-
nen. Alvesta kommun tar tillvara på invånar-
nas bakgrund och kompetens och ett jäm-
ställt synsätt genomsyrar all verksamhet.  

Människors vardag 

I Alvesta kommun kan man bo och verka med 
stolthet. Här skapas möjligheter för ett at-
traktivt boende i olika miljöer, med möjlig-
heter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. 
De goda kommunikationerna är en förutsätt-
ning för en fungerande vardag. Här finns 
goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt och 
modernt liv i hela kommunen. Alvesta kom-
mun är en plats för alla typer av möten mel-
lan människor. 
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Barns och ungas behov 

I Alvesta kommun får alla en bra barndom 
och en trygg och utvecklande skolgång. Ge-
nom tidiga och samordnade insatser från 
olika samhällsaktörer, arbeta förebyggande 
med att förhindra fysisk, psykisk och social 
ohälsa. Och därmed får fler barn och unga 
bättre uppväxtvillkor. 

    

     

 
Trygg välfärd 

I Alvesta kommun skapas förutsättningar för 
god livskvalitet för alla invånare. Det skapar 
också kvalitet för samhället som helhet – då 
stärks hela Alvesta kommun. Alvesta ska 
vara en kommun där människor vill växa 
upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg 
välfärd så att människors upplevda trygghet 
ökar. 

 

Förtydligande av kommunövergripande inrikt-
ningar  

Hållbar tillväxt  
För att säkerställa en hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera aktörer. Lo-
kala, regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning är 
av stor vikt för att säkra Alvesta kommuns utveckling i ett globalt perspektiv. Fem strate-
giska utvecklingsområden har lyfts fram i näringslivsstrategin som viktiga för att bidra till 
Alvestas vision 2027: 

• Differentierat näringsliv 

• Kompetensförsörjning och nyföretagande 
• Samverkan och gott näringslivsklimat 
• Utveckla platsvarumärke och attraktivitet 

 
Samhällsinvesteringar stödjer initiativ från kommunens föreningar och andra aktörer för att 
förverkliga nya former av etableringar som gynnar tillväxten och utvecklingen av Alvesta 
kommun.  
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ningar stärks. Samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, företag och civilsamhället är vä-
sentligt och fler metoder och arbetssätt utvecklas. Till exempel behöver ekonomiskt utsatta famil-
jers situation förbättras ytterligare samt trångboddheten minskas. Kommunens sommarjobb för 
ungdomar är en viktig språngbräda för att träda in i arbetslivet. Det är också viktigt att vi som of-
fentlig arbetsgivare är ett föredöme för att erbjuda praktikplatser. Att erbjuda sommarlovskort till 
unga är också ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för fritidsaktiviteter och för som-
marjobb. 

Arbetet med social hållbarhet och integrationsarbete fördjupas och utvecklas då vi vet att ojämlik-
heten mellan grupper ökar i samhället. Folkhälsa, integration, jämställdhet och demokratifrågor 
vävs samma till en helhet i hur kommunkoncernen tar sig an alla de sammantagna utmaningarna vi 
står inför. Ett hållbart samhälle kännetecknas av invånare som är medskapare i samhällets demo-
kratiska utveckling vilket ger mervärde för såväl invånaren som för kommunens verksamhet. Håll-
barhetsarbetet innebär att utveckla fler metoder för medborgardialoger där man involverar invå-
nare och företagare i utvecklingen av kommunens verksamheter.  

Service och bemötande är en viktig faktor för hur bilden av Alvesta kommun sprids. Den koncern-
gemensamma värdegrunden bildar bas för det interna förhållningssättet och bemötandet gente-
mot våra invånare, företagare och besökare. Platsvarumärket som visar på Alvesta kommuns alla 
värden har utvecklats i bred dialog. Införandet av ”en väg in” i koncernen via ett väletablerat kon-
taktcenter förstärker ytterligare bilden av en modern och serviceinriktad kommun. 

För att möjliggöra tillväxt samt en hög service och tillgänglighet för våra invånare säkerställer kom-
munkoncernen användandet av ny teknik och nya arbetsmetoder genom ökad digitalisering. Arbe-
tet och utvecklingen har påskyndats med anledning av Coronapandemin som gjort verksamheten 
mer digital än tidigare. Nu stärks ytterligare utvecklingsarbetet kring den digitala kompetensen och 
infrastrukturen i kommunen genom en satsning på digitaliseringssamordning, där bredbandsut-
byggnad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och uppbyggnaden av kon-
taktcenter är viktiga delar. För att driva utvecklingen framåt kring utbyggnad av bredband på lands-
bygden kommer överskottet från BIWA (Wexnet) användas för att delfinansiera föreningsdrivna fi-
berprojekt.  

Inköp och hanteringen av livsmedel i koncernen är en särskilt viktig fråga ur flera aspekter. Både ur 
miljö- och klimatsynpunkt och utveckling av näringslivet i länet som har en relativt hög andel före-
tag inom den gröna näringen till den kvalitativa upplevelsen inom verksamheten. Kommunkoncer-
nens inköp och upphandling behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlingsme-
toder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera på lika villkor enligt 
upphandlingspolicyn. Beträffande den ekologiska hållbarheten kommer kommunkoncernen fort-
sätta arbeta utifrån nationella och verksamhetsspecifika miljömål. Arbetet fortsätter med obero-
ende energi- och klimatrådgivning.  

Människors vardag  
Alvesta kommun ska fortsätta utvecklas och växa. Ur bostadsförsörjningsprogrammet framgår att 
det behöver tillskapas ca 100 bostäder årligen samt planlägga för ca 500 bostäder fram till 2027 för 
att möta det beräknade behovet. Kommunens ansvar för bostadsförsörjning gäller för hela kommu-
nen. 
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Social hållbarhet skapas genom en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att 
motverka segregation. En effektiv byggprocess sänker byggkostnaderna så att även ekonomiskt re-
surssvaga grupper ges möjlighet till bostad. Allbohus används som ett bostadspolitiskt instrument i 
bostadsförsörjningen. Energieffektiva lösningar eftersträvas för att bidra till ett hållbart samhälle.  

Nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen ökar genom samordnad marknadsföring av 
lokaler, mark och anläggningar samt en översyn av behoven på lång och kort sikt. En flexibel detalj-
planering utvecklas som skapar möjligheter för samlokalisering av verksamhetslokaler för hela kon-
cernens behov.  

En väl fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och förutsättning för tillväxt. God tillgäng-
lighet till väg 25, Södra stambanan och Kust-till-kustbanan samt cykelinfrastruktur är centralt för att 
utveckla hållbara orter och samhällen. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbets-
marknadsregionen och förenklar människors vardag. En satsning görs därför i budgeten på lokaltra-
fik i Alvesta tätort. För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som bo-
ende, företagande och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar ske i hela 
kommunen.  

Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö skulle stärka regionkärnan och en aktiv dialog förs regionalt 
och nationellt i frågan. Resecentrum, kombiterminal och omlastningscentral utgör viktiga noder i 
transportinfrastrukturen. Läget ger också goda förutsättningar för verksamhetsetableringar där 
kommunen har en plan- och markberedskap för att ge näringslivet möjlighet att utvecklas. Ett tillå-
tande klimat som lotsar och vägleder verksamhetsutövarna gör att de känner sig bekväma i myn-
dighetsfrågor som rör kommunen.  

Tillgång och närhet till gröna rekreationsmiljöer och mötesplatser skapar attraktiva boende- och 
livsmiljöer. Särskilt viktigt är det för barn och ungas utveckling, inlärning, sociala samspel och fy-
siska aktivitet. Att införliva barnperspektivet i den fysiska planeringen utgör en viktig faktor i byg-
gandet av det hållbara samhället och ger förutsättningar för integration, tillit och tillhörighet. Även 
äldre personers hälsa och vardag berikas i dessa miljöer. Attraktiva och inbjudande tätorter är vik-
tigt för Alvesta kommun och tätortsskötselprogram behöver tas fram och genomföras. Ett fortsatt 
genomförande av grönstrukturprogrammen säkrar, bevarar och utvecklar kommunens tätorters 
goda tillgång till grönområden.  

Kommunkoncernen ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett lokalt kultur- och fri-
tidsutbud som bidrar till god folkhälsa och välmående. Tillgången till kommunala och förenings-
drivna anläggningarna är betydelsefulla. Civilsamhället med engagerade föreningar ska ges förut-
sättningar att erbjuda en hälsofrämjande fritid som skapar inkludering och aktiv integration, särskilt 
bland barn och unga. Ett öppet och tillgängligt kultur- och fritidsliv ökar förståelse mellan männi-
skor i vårt mångkulturella samhälle där alla invånares kreativitet och idérikedom ska tas tillvara.  

Biblioteken är idag en naturlig mötesplats. Alla är välkomna till biblioteket som har en viktig roll i 
samhället som trygg plats för gränsöverskridande möten. Våra bibliotek ska fortsätta att utvecklas 
som en modern mötesplats för invånare och besökare.  
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Barns och ungas behov  
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en 
gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Verksamheten ska bemöta varje barn och elev med re-
spekt, uppskatta olikheter, bejaka utveckling samt berika med erfarenheter och kunskaper. På så 
sätt ges varje barn och elev goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla 
ett framtida och hållbart samhälle.  

Alvesta kommun ska tillhandahålla en undervisning av hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och 
kompensatorisk. Kunskapsresultaten ska höjas så att en högre andel av eleverna når behörighet till 
gymnasiet och därmed ges möjlighet att göra medvetna val inför framtiden. En god och väl utveck-
lad elevhälsa är en förutsättning för att ge alla barn och elever möjlighet att nå kunskapsmålen 
men också för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Att barn och unga trivs, känner trygg-
het och stöttas när så behövs är viktigt för att kunna ta till sig undervisningen. Elevhälsan är även 
en viktig del i arbetet med en ökad jämställdhet och trygghet för våra barn och unga. Att känna 
trygghet i att via elevhälsan få hjälp med hygienartiklar för att klara vardagen i skolan är viktigt. 
Inget barn eller ungdom ska begränsas i sin utbildning eller fråntas rätten att delta i skolans aktivi-
teter.  För att möta detta behov vill vi förstärka elevhälsans arbete.  

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna 
fortsätta att utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdomar och arbetssätt från skolverksprojektet 
”Samverkan för bästa skola” används. Fokus läggs på utveckling av undervisningens kvalitet för alla 
barn och elever från förskolan och hela vägen till gymnasiet. En samsyn kring framgångsfaktorer 
och metoder för att öka undervisningens kvalitet bidrar till en högre måluppfyllelse. 

Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras. Detta sker genom arbetet med 
”Barnens bästa gäller! – i Alvesta kommun”. Styrgruppen har representanter från fyra förvaltningar 
och även från polisen och kommunens vårdcentraler. Målet är att åstadkomma bättre samverkan 
för att utveckla arbetet med att ta hand om barn och ungdomar. Kommunen ingår också i den reg-
ionala satsningen för ”Barnens Bästa Gäller! – i Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt 
i hela länet. 

En god inlärningsmiljö skapas genom att genomföra de förslag som kommit fram i lokalförsörjnings-
strategin. Det skapar ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, elever som 
medarbetare från förskola till gymnasiet.   

Kommunen ska utveckla och fördjupa sitt arbete med att implementera barnkonventionen som lag. 
Det innebär att i alla frågor eller beslut säkerställa att en barnkonsekvensanalys görs och hänsyn tas 
till de olika perspektiven i lagen. Det skapar ännu bättre förutsättningar för att unga familjer ska 
vilja växa, jobba och bo i kommunen. 

Trygg välfärd  
Alvesta kommun ska leva upp till medborgarnas förväntningar om ett tryggt samhälle för invånare i 
alla åldrar. Välfärd skapas av individen, familjen och samhället.  Att skapa en trygg och hållbar väl-
färd ställer höga krav på kommunens verksamheter vilket innebär att ytterligare samverkan sker 
mellan olika kommunala förvaltningar men även med näringsliv och civilsamhället. Brottsförebyg-
gande rådet är en viktig nod för samarbetet med polisen för att gemensamt identifiera och ut-
veckla arbetsmetoder för en ökad trygghet i samhället. För att förebygga och motverka mäns våld 
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mot kvinnor och hederskulturer behöver ytterligare insatser göras från kommunens sida. Det kan 
handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också 
utökade personella resurser och säkra akutboenden. Kommunen samverkar också med regionen 
genom Barnahuset och Familjefrid som har insatser för barn som har utsatts för eller bevittnat 
våld. Utvecklingsarbete sker för att insatser mot hedersrelaterat våld ska nå barnen bland annat ge-
nom Resurscentrum. 

Kommunens roll är i grunden att vara understödjande där resurser inte räcker till. Förebyggande 
och tidiga insatser är effektiva och ska prioriteras. Då används resurserna bäst samtidigt som indivi-
den får stöttning för att skapa goda förutsättningar för ett självständigt liv. Kommunen kommer 
fortsatt arbeta kring ”Barnets bästa gäller - i Alvesta kommun!” som syftar till att sätta fokus på in-
dividen. Projektet kräver samhandling av de kommunala resurserna över nämnds- och förvaltnings-
gränser och i samverkan med andra aktörer såsom regionen och polisen.  

Fritidsgårdarna är i en viktig mötesplats för unga i Alvesta. Arbetet är relationsskapande och bygger 
på att skapa tillit mellan unga och vuxna för större upplevd trygghet och välmående. I kommunen 
omfattar projektet målgruppen unga vuxna upp till 25 års ålder genom Ungdomskällaren och Ung-
domsrådet.  

För att möta utmaningarna inom äldreomsorgen har länets kommuner och regionen enats kring en 
gemensam strategi för de äldre i Kronobergs län 2017 – 2025. För äldreomsorgen lokalt har Alvesta 
kommun antagit en strategi som fokuserar på att utveckla det förebyggande arbetet, skapa mötes-
platser, förbättra tillgången på lämpliga boendeformer och en ny struktur vad gäller utbudet av 
omsorgsverksamheten som kan anpassas till den enskildes behov.  

Befolkningen blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen 
med en växande psykisk ohälsa inte minst bland unga samt äldre över 80 år. Ett behov av fördjupat 
stöd ökar och satsningar på ytterligare fritidsaktiviteter för dessa målgrupper är viktiga. Inom funkt-
ionsstöd kommer behoven av daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och olika boendeformer att 
öka under överskådlig tid.  

SKR och staten har under 2020 träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. 
Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar 
jämlik hälsa. Det innebär ett närmare samarbete mellan regionens och kommunens verksamhet. 

Det är en mänsklig rättighet att få vara sig själv. Alvesta kommun ska arbeta strategiskt för att syn-
liggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojäm-
likt. Alvesta kommun strävar efter att vara en hbtqi-certifierad verksamhet. På så sätt säkras såväl 
en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö som ett bättre bemötande av våra invånare.  

Hållbar och attraktiv arbetsgivare  
En viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ och effektiv verksamhet för Alvesta kom-
munkoncern är att kunna behålla och attrahera personal med efterfrågad kompetens. Det är lika 
angeläget att skapa en organisation där chefer och medarbetare stimuleras till engagemang och 
där goda idéer tas tillvara. Arbetet med olika insatser för att skapa en helhetssyn, ett gemensamt 
förhållningssätt och jämlika förutsättningar i koncernen fortsätter.  
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Gemensam värdegrund 
Under 2019 togs en koncerngemensam värdegrund fram som beskriver vårt grundläggande förhåll-
ningssätt i hur vi möter varandra och utför vårt uppdrag:  ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag 
för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Vi 
uppnår detta genom våra värdeord: delaktighet, engagemang och tillit”. Den gemensamma värde-
grunden leder till tydligare och mer attraktiv arbetsgivare för att säkra tillgången till kompetent och 
engagerad personal som ger en god kommunal service för Alvesta kommuns invånare. Arbete med 
fortsatt implementering och bevarande av värdegrundens ledord i vardagen, på respektive arbets-
plats, fortsätter under 2022.  

Kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering 
Kommunen har en relativt personalintensiv verksamhet som kräver allt högre kompetens. Att 
stärka personalens kompetens och skapa en god arbetsmiljö är väsentligt för att få personalen att 
stanna och utvecklas i kommunens verksamhet.  Konkurrensen mellan olika aktörer hårdnar kring 
den personal som finns tillgänglig att anställa.  Att ständigt arbeta med att vara en attraktiv arbets-
givare är i fokus. Koncernen arbetar därför med en tydlig och konkret kompetensförsörjningsstra-
tegi som stödjer verksamheten i sin strävan att ha rätt personal, med rätt kompetens, på rätt plats i 
verksamheten. Som en del i detta arbete införs ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg, i syfte 
att säkerställa att all rekrytering sker kompetensbaserat. 

En gemensam introduktion för alla nyanställda i koncernen är grunden för att göra ett bra arbete 
utifrån kunskap om kommunens uppdrag, värdegrund och styrdokument. Utveckling av konceptet 
för den koncerngemensamma introduktionen för nyanställda fortgår för att stärka koncernsam-
manhållning och kunskap om kommunens verksamheter. 

Ledarskap och ökad delaktighet 
Ledarskapet är avgörande för att leda och utveckla kommunens verksamhet. Tillitsbaserad styrning 
och ledning som ger utrymme för medarbetarnas delaktighet implementeras och utvecklas. För att 
stärka ledarskapet finns koncernövergripande ledarskapsutbildningar med tillitsbaserat ledarskap 
som grund framtagna.  

Ett kommunkoncernövergripande samverkansavtal som integrerar medbestämmande och syste-
matiskt arbetsmiljöarbete för samtliga förvaltningar och bolag tas fram tillsammans med de fack-
liga organisationerna, med ambitionen att det ska implementeras under 2022. Samverkansavtalet 
förväntas bidra till ökat engagemang, stärkt känsla av sammanhang och ökad delaktighet från all 
personal.  

Jämlika villkor och förmåner 
Kommunen är välkomnande och speglar samhällets mångfald genom att ta till vara människors 
multikulturella erfarenheter och kompetenser. Det råder nolltolerans mot diskriminering i Alvesta 
kommun. Jämlikhet mellan könen eftersträvas i alla avseenden. Alvesta kommunkoncern är en ar-
betsplats som är tillgänglig och inkluderande för alla. 

Som ett led i arbetet med att skapa liknande förutsättningar och villkor inom kommunkoncernen, 
avseende exempelvis principer i löneavtalen, traktamente och omställning, implementeras nya 
branschavtal för Alvesta Energi, ARAB, Allbohus samt Huseby Bruk AB.  



 

13 

 

 

Ett led i fortsatta jämlika villkor är till exempel införandet av en gemensam nivå för friskvårdsbi-
drag, friskvårdportal och gratis kaffe och frukt inom hela kommunkoncernen. Alla nya förmåner ska 
även fortsättningsvis gälla hela koncernen. Nya förmåner som exempelvis bruttolöneavdrag för el-
cykel utreds. 

Hälsa och friskvård 
För att behålla och utveckla personalen arbetar vi med kända och erkända HR-processer. Arbets-
miljöarbetet är systematiskt och utgår från ”friskfaktorer” som grund för att utveckla attraktiva ar-
betsplatser och sänka sjukfrånvaron. Kommunkoncernen intensifierar nu arbetet med att skapa 
hållbara scheman och minska delade turer och antalet timanställda inom vård, skola och omsorg i 
samverkan med de fackliga organisationerna. Uppföljningar och analyser sker både avseende an-
vändning av friskvårdsbidrag, långtidssjukfrånvaro samt kvarvarande effekter av Corona. 

Ekonomiska förutsättningar 
Befolkningsutveckling  
Att bedöma befolkningsutvecklingen är en viktig planeringsförutsättning för kommunen. Den utgör 
grunden för hur kommunen behöver forma sina verksamheter. Alvesta kommun har under 2021 
tagit fram en befolkningsprognos för åren 2021-2030 som är kopplad till bostadsbyggande. Befolk-
ningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning och befolkningsökning till följd av 
att det byggs bostäder i kommunen. Befolkningsprognosen beräknar att kommunen kommer att 
öka med ca 1500 nya invånare till år 2030 (se tabell nedan).  

I takt med att det byggs bostäder i kommunen ökar således befolkningen. Andelen barn och ungdo-
mar 0-19 år ökar. Även den arbetsföra befolkningen 20-64 år ökar också i takt med att bostadsbyg-
gandet ökar. Utvecklingen för den äldre befolkningen i Alvesta kommun kommer inte att påverkas 
nämnvärt eftersom 65+ är en åldersgrupp som är relativt flyttobenägen. Därför kan vi anta att de 
bor kvar på samma plats (kommun) över tid. Det som kan skönjas är emellertid att andelen 65-79 
år kommer att minska över tid och andelen 80+ kommer att öka. Detta för att den stora kullen som 
är födda på 40-talet nu övergår till denna åldersgrupp. Koncentrationen av 80+ kommer att finnas i 
Alvesta och i de större tätorterna. 

 

Resultatutveckling  
Kommunens bokslut för 2020 gav ett resultat om 39,2 mnkr mot det budgeterade om 12. Nämn-
derna uppvisade en negativ budgetavvikelse på minus 7,1 mnkr som den gemensamma finansie-

Ålder/ År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-19 5 277 5 336 5 372 5 426 5 436 5 504 5 555 5 604 5 645 5 689 5 732 

20-64 10 441 10 460 10 531 10 586 10 651 10 757 10 857 10 947 11 036 11 094 11 174 

65-79 3 261 3 294 3 313 3 284 3 278 3 262 3 233 3 210 3 178 3 177 3 167 

80- 1 245 1 261 1 271 1 320 1 359 1 396 1 448 1 489 1 540 1 589 1 626 

Summa  20 224 20 351 20 487 20 616 20 724 20 919 21 093 21 250 21 399 21 549 21 699 
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ringen vägde upp.  Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade pensionsme-
del var 27,2, vilket gav ett balanskravsresultat justerat för verkligt värde på 12 mnkr. Återställnings-
kravet från 2019 på 13,3 mnkr blev därmed återställt med 12 mnkr och för 2021-2022 återstår 1,3 
mnkr att återställa.  

Det budgeterade resultatet för 2021 är 18,6 mnkr, vilket är högre än budgeterad resultatnivå 2020 
(12 mnkr). Preliminär prognos för helår 2021 per augusti innebär fortsatt negativa budgetavvikelser 
för nämnderna (preliminärt -9,1 mnkr). Dock vägs det upp av gemensam finansiering med framför-
allt högre skatteintäkter samt realiserade och orealiserade vinster på placerade medel högre än 
budgeterat. Den preliminära prognosen visar på att resultatet landar en bra bit över det budgete-
rade resultatet (+59 mnkr), varav orealiserade vinster står för 30 mnkr och realiserade vinster 15 
mnkr. Däremot behövs ytterligare åtgärder under året för att nämnderna ska klara sina budgetar. 
Fortsatta åtgärder och prioriteringar kommer vara lika nödvändiga framöver för att ekonomin lång-
siktigt ska vara i balans. 

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommuner ska besluta om en budget där intäk-
terna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att under-
skottet ska återställas med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en 
plan ska ange hur det ska ske. Det prognostiserade resultatet för 2021 innebär att kommunen kan 
återställa återstoden av återställningskravet från 2019 (-1,3 mnkr) vid årets slut.  

Kommunalskatt 
År 2021 är Alvesta kommuns skattesats 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de sju 
senaste åren. Under planperioden budgeteras en oförändrad skattesats. Den totala skattesatsen 
(både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad jämfört med 2021 och 
uppgår därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i Alvesta kommun.  

Beräkningsgrunder 2022 
I budgetarbetet för budget 2022 används en ny modell för framtagande av budget som är framta-
gen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Modellen bygger på en jämförelse av den egna kom-
munens kostnadsnivåer inom olika verksamheter med referenskostnaden i Sverige. Vid framta-
gande av budgetramar jämförs Alvesta kommuns kostnadsnivåer med övriga kommuner för att 
skapa en uppfattning om hur kommunens kostnadsläge är jämfört med övriga Sverige, men med 
hänsyn tagen till Alvesta kommuns specifika förutsättningar. Modellens principer är att intäkterna 
och finansiella mål är styrande, för de verksamheter där det är tillämpligt används prislappar och 
de politiska prioriteringarna ska bli väl synliga.  

SKR:s prognosunderlag från augusti 2021 samt en egen framtagen befolkningsprognos med hänsyn 
tagen till bostadsbyggande för åren 2021-2030 ligger till grund för Mål och budget 2022 och plan 
2023-2025.  

Ekonomiskt utrymme för drift 
Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden 2022-
2025 baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti 2021.1 Antagande om skatteintäkter i 

 
1 Se SKR cirkulär nr 30:2021, 2021-08-26. 
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framtiden grundas bland annat på befolkningsprognosen. Övriga finansiella intäkter avser uttag av 
de placerade pensionsmedlen, borgensavgifter från de kommunala bolagen, överskottsutdelning 
från Kommuninvest och avkastning på placerade pensionsmedel. Finansiella kostnader avser i stort 
sett ränta på lån. Totalt sett innebär intäktsförutsättningarna en ökning av gemensam finansiering 
med knappt 56 mnkr år 2022 jämfört med budget 2021. Under 2023 ökar den gemensamma finan-
sieringen med ytterligare knappt 42 mnkr, 2024 knappt 31 mnkr och drygt 47 mnkr för år 2025. To-
talt under denna fyraårsperiod ökar gemensam finansiering med knappt 176 mnkr. 

Tabell: Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader 
 

 
 

Personalkostnader, volymökningar och inflation 
Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal fördelas i den nya budgetmo-
dellen ut direkt enligt SKR:s antaganden. Ytterligare anslag till nämnderna för löneökningar skjuts 
endast till enligt särskilt beslut för prioriterade grupper där så förekommer. Respektive nämnd ska 
vid upprättande av internbudget därför ta höjd för löneökningar under 2022. Volymökningar inom 
förskola, grundskola, förskoleklass och gymnasieskola är medräknat i ram med utgångspunkt i be-
folkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen. Inga extra medel finns avsatta för vo-
lymökningar centralt. Det sker ingen uppräkning av budgetramar med anledning av inflation. Re-
spektive nämnd ska vid upprättande av internbudget ta hänsyn till den allmänna kostnadsutveckl-
ingen för varor och tjänster. 

Investeringar  
Alvesta kommuns investeringar avser främst fritidsanläggningar, vatten och avlopp, gator och 
vägar, exploatering samt förvaltningarnas inventarier. Inom kommunkoncernen äger och förvaltar 
bostadsföretaget Allbohus Fastighets AB de flesta verksamhetslokalerna och hyr ut dessa till för-
valtningarna. Relevanta om-, ny- och tillbyggnader som görs i dessa fastigheter är investeringar hos 
bolaget.  
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För år 2020 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 87,1 mnkr. Prognosen för år 2021 är 91,4 
mnkr medan budgeten är 124,4 mnkr varav 5,7 mnkr överförts från 2020 då dessa ej genomförts. 
Samtliga överförda rör VA. Ambitionen bör vara att budget motsvarar möjligt genomförande. 

Ekonomisk tilldelning 

Ramar 
Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och kommunstyrelsen för år 2022 med 
plan åren 2023-2025, samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas nettobud-
getar är i 2021 års lönenivå med tillägg för löneökningar 2022 och framåt enligt SKR:s standard. 

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2022 med plan 2023-2025  

 

 

Sammanfattningsvis innebär driftbudgeten för 2022 att kommunen i förhållande till 2021 års bud-
get totalt har en ökning med knappt 56 mnkr på driftbudgetramar till kommunstyrelsen och nämn-
der. Under planåret 2023 planeras ramökningar på 34 mnkr och för planåren 2024 och 2025 plane-
ras det med ytterligare ramökningar på drygt 30 respektive knappt 40 mnkr. 

  

Tkr Utfal l  
2020

Prognos 
2021*

Budget 
2021**

Budget 
2022

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen 67 730 77 670 79 940 95 230 99 120 101 690 103 880

Kultur och fritidsnämnden 54 220 60 230 60 940 63 730 65 210 66 770 68 610

Utbildningsnämnden 479 340 488 340 484 520 503 890 523 930 543 940 559 600

Nämnden för arbete och lärande 246 070 243 200 223 520 239 040 245 360 249 010 257 240

Omsorgsnämnden*** 350 820 359 630 356 030 356 230 356 640 356 860 366 320

Samhällsbyggnadsnämnden 43 020 46 200 52 600 55 020 56 830 58 980 61 120

Nämnden för myndighetsutövning 200 200 200 200 210 210 220
Summa nämnder 1  241  400 1 275  470 1 257  750 1 313  340 1 347  300 1 377  460 1 416  990

Gemensam finansiering*** 1 280 540 1 352 990 1 276 360 1 340 700 1 382 570 1 413 420 1 460 560

Årets resultat 39  140 77 520 18 610 27 360 35 270 35 960 43 570

*     Avser preliminär prognos per augusti 2021

**   Löneök effekt 2021 inkluderat

*** Budget 2021 är justerad med 8,6 mnkr för generellt riktat statsbidrag för korrekt jämförelse med budget 2022
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Tabell: Ramförändring nämnder år 2022-2025 

 

Resultat för budget 2022 landar med ovan ramar på 27,4 mnkr, vilket är två procent av kommu-
nens intäkter, i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. För åren 2023-2025 lig-
ger resultatet på 35,3 mnkr, 36 mnkr respektive 43,6 mnkr, vilket är 2,5-2,9 procent av kommunens 
intäkter.  

  

Mkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 
2022

Plan 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Kommunful lmäktige 20 20 30 40

Revision* 10 20 10 20

Valnämnd 400 -400 400 -400

Justering från Strategiska 8 260

Uppräkning löneökningar och struktur 1 590 1 750 2 130 2 530

Sommarlovskort 300

Digitaliseringssamordning 1 200

Justering underskott LSS (inför ramjustering) 3 500

Lokaltrafiksatsning 2 500

Kommunstyrelsen 14 850 4 250 2 130 2 530

Uppräkning löneökningar och struktur 1 190 1 080 1 560 1 840

Utökat föreningsbidrag 500

Förstärkning studieförbund 100

Förstärkning fritidsgårdar 1 000

Kultur- och fritidsbibliotek 400
Kultur oc h fritidsnämnden 2 790 1 480 1 560 1 840

Uppräkning löneökningar och struktur 2 970 3 770 4 990 6 080

Volymökningar och förstärkning skola och förskola 15 200 16 270 15 020 9 580

Förstärkning elevhälsa 1 200

Utbi ldningsnämnden 19 370 20 040 20 010 15 660

Utökning fritidsverksamhet LSS 200 200

Justering 210 220 9 460

O msorgsnämnden 200 410 220 9 460

Uppräkning löneökningar och struktur 2 860 2 670 3 470 4 270

Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 500 500

Volymökningar och förstärkning gymnasieskolan 12 160 3 150 180 3 960

Nämnden för arbete oc h lärande 15 520 6 320 3 650 8 230

Uppräkning löneökningar och struktur 1 920 1 810 2 150 2 140

Utökning av skötsel tätorter 500 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden 2 420 1 810 2 150 2 140

Myndighetstnämnden 0 10 0 10

Summa 55 580 33 960 30 160 39 530
* Revisionens budgetram hanteras/bereds av kommunfullmäktiges presidium i särskild ordning. 
   Förslaget har dock klippts in i ovanstående tabell för att ge en totalbild av budgeten.
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Tabell: Resultatbudget Alvesta kommun år 2022-2025 

 

Med ovan resultat förstärks det egna kapitalet under planperioden med 142 mnkr och därmed för-
bättras soliditeten ytterligare. 

Investeringar 
Den föreslagna investeringsbudgeten för år 2022 uppgår till 122,9 mnkr, inklusive exploatering och 
fördelning på nämnderna. Nivån på kommunens investeringar för planåren 2023-2025 skiljer sig 
från 2022 på grund av att VA-kollektivet, exploatering och övergripande strategisk ram har olika 
budget per år. 

Preliminär investeringsbudget för år 2022 med plan 2023-2025 utgår från att det är kommunfull-
mäktige som beslutar om nämndernas investeringsramar och även beslutar om enskilda projekt 
om 10 miljoner kronor och därutöver. Kommunstyrelsen kommer bestämma om fördelning och 
omfördelning inom det strategiska investeringskontot som är föreslaget för 2022. Nämnderna 
själva bestämmer vilka projekt de kommer göra inom tilldelad investeringsram.  

Genom att, i större utsträckning än idag, aktivera egen tid på investeringsprojekt uppnås en bättre 
redovisning, och därmed flyttas en del av driftskostnaderna till investeringar. Det nya ekonomisy-
stemet blir ett bra IT-stöd genom modulen "tid och projekt". 
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Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2022 med plan 2023-2025 

 
 

Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2022 och planperi-
oden år 2023-2025 uppgår till 1 243 mnkr, se diagram nedan och även bilaga 2. 

De strategiska investeringarna för 2022-2025 uppgår till sammanlagt 91,1 mkr. Kommunstyrelsen 
beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska investe-
ringarna för 2022 finns bland annat satsningar på utveckling de nationella programmen, frilufts-
satsning, belysning Hjortsberga strandpromenad, laddstolpar, ventilation, fordon Allbo lärcenter, 

INVESTERINGSRAMAR 2022-2025
Belopp tkr
Nämnd/styrelse investeringsramar FÖRSLAG investeringsramar 

budg et 2021 2022 2023 2024 2025

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen 14 450 12 250 12 250 12 250 12 250
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 9 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Utbildningsnämnden (UN) 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000
Omsorgsnämnden (ON) 2 100 3 000 3 000 3 000 3 000
Nämnden för arbete och lärande (NAL) 600 600 600 600 600
Strategiska investeringar ej fördelade (KS) 15 300
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN): 35 200 13 500 13 500 13 500 13 500

Avgiftsfinansierad verksamhet
Nämnden för samhällsplanering:
Vatten/avloppsverksamhet (VA) 45 200 39 900 51 500 34 000 122 600

Summa ramar nettoinvesteringar 124 350 76 250 87 850 70 350 158 950

STRATEGISKA INVESTERINGAR 2022-2025
Belopp tkr
Strategiskt investeringskonto Ansvarig nämnd

2022 2023 2024 2025

Skattefinansierad verksamhet

Övriga strategisk KS 35 600 23 350 16 100 16 000

Summa nettoinvesteringar 35 600 23 350 16 100 16 000

Självfinansieringsgrad skattefinansierat inkl  strategiska* 91,8% 100,5% 115,8% 119,8%
*exklusive hjälpmedelstvätt

Exploateringsinvesteringar Ansvarig nämnd
2022 2023 2024 2025

Exploateringsinvesteirngar

Nya bostäder Arringås SBN 6500
Spåningslnada flerbostadshus SBN 500
Spåningslanda småhus SBN 1000
Tingsbacken nya bostäder SBN 500
Norra infarten verksamhetsområde SBN 500
Lekaryd södra bostäder SBN 2000
Plan Exploatering 8500 5000 7500
Summa nettoinvesteringar 11 000 8 500 5 000 7 500

Summa nettoinvesteringar 122 850 119 700 91 450 182 450
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markköp, Vislanda badplats Oby, hjälpmedelstvätt, Sjöparken, Hagaparken, kontaktcenter, belys-
ning och övriga strategiska medel.  

 
  
Cirka 42% av investeringsvolymen avser Alvesta kommuns preliminära investeringar. Cirka 20 pro-
cent avser Allbohus investeringar i bostäder. Övriga investeringar är i stort sett Allbohus investe-
ringar i kommunens verksamhetsfastigheter. Det finns ett antal projekt som är under utredning och 
ännu inte beslutade på totalt flera hundra mnkr. 

En preliminär investeringsvolym på ca 517 miljoner kronor för åren 2022-2025 i Alvesta kommun 
tillsammans med övriga ekonomiska förutsättningar, bland annat en hög likviditet, innebär att 
kommunen inte behöver låna under de närmaste åren i planperioden. De ekonomiska förutsätt-
ningarna utgår då från att kommunens planerade resultatnivåer kan hållas och att nämnderna hål-
ler sina budgetar. 

Bolagen tillsammans, främst Allbohus, kalkylerar med ett investeringsbehov på ca 726 mnkr under 
åren 2022-2025, se bilaga 2. Ett utökat lånebehov finns främst för Allbohus och bedöms till ca 450 
mnkr fram till 2025. 

Behovet av prioriteringar av investeringar inom kommunkoncernen kommer öka. 

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning   

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort 
och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en verk-
samhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära 
kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk 
hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt. En ekonomi i balans samt en väl 
fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar 
för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att 
kommunkoncernens verksamheter kontinuerligt följer upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utveckl-
ingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad budget. Kommunens resurser ska an-
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vändas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Om det uppstår konflikt mellan eko-
nomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetra-
men inte överskrids.  

För att en effektiv resursanvändning arbetar kommunkoncernen för en ökad samordning mellan 
kommundelen och de kommunala bolagen Målet är främst att skapa en modern och effektiv kom-
munkoncern som ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett 
förvaltning eller bolag.  

Idag använder Alvesta kommun ”blandmodellen” gällande pensionsförpliktelser. Flera kommuner 
har istället infört den s.k. fullfonderingsmodellen och under 2022 utreds vilka påverkan ett infö-
rande av fullfonderingsmodellen i kommunen. Fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande bild 
av kommunens ekonomiska ställning och är att föredra utifrån en ökad transparens.  

I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns långsiktiga mål avseende resultat, inve-
steringsnivå, låneskuld och avkastning från pensionsmedelsförvaltningen. Fullmäktige fastställer i 
samband med budgetbeslutet specifika finansiella mål avseende resultat, investeringsnivå och lå-
neskuld (se avsnitt om investeringar) för kommande budgetår inom ramen för de långsiktiga målen 
i dessa riktlinjer. 

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål för nämnderna utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hus-
hållning och är tillsammans med beslutade finansiella mål grund för bedömningen av god ekono-
misk hushållning.  

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
 

 Kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av kommunens intäkter, i 
form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över en fyraårspe-
riod. För budgetåret 2022 innebär det ett resultat på 27,4 mnkr.  

Motivering 
Kommunens resultat behöver långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, ekonomisk ut-
jämning och generella statsbidrag för att förhindra en ökad skuldsättning och minskat finansiellt 
handlingsutrymme. Ett resultat på den nivån skapar utrymme och förutsättningar för att klara 
bland annat marginal för oförutsedda händelser, värdesäkring av egna tillgångar, egenfinansiering 
av investeringar samt amortering lån. För att nå ett uthålligt överskott krävs såväl långsiktighet i 
planering som förändrade arbetssätt. Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras. En skattehöj-
ning ses som den sista åtgärden för att balansera ekonomin.  

 

 Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad verk-
samhet exklusive exploatering ska uppgå till 100 procent under planperioden 
2022-2025.  

Motivering 
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av kommunens nettoinvesteringar 
som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. Kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
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hushållning anger att investeringsnivå inom den skattefinansierade verksamheten långsiktigt ska 
vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av investeringar långsiktigt ska vara 
100 procent. Kortsiktigt kan självfinansieringsgraden enstaka år vara lägre men inte lägre än 50 
procent. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten kan undantag göras efter en 
bedömning av hur taxenivåerna påverkas.  

Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2022 uppgå till 
knappt 92 procent. Under planperioden 2022-2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 
knappt 119 procent.  

Nämnder  

Kommunstyrelsen 
 

 
Inriktning 
Alvesta kommun ska vara en hållbar och trygg plats att leva, bo och verka i. Kommunen ska stå för 
tillgänglighet, gott bemötande och vara ledande i samhällsutvecklingen genom att involvera invå-
nare och samhällets aktörer i kommunens utveckling. Alvesta ska ha det bästa näringslivsklimatet i 
regionen som skapar fler arbetstillfällen och näringslivsetableringar i den växande och attraktiva 
kommunen. För att ha en långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för framtida gene-
rationer, arbetar kommunkoncernen strategiskt genom att integrera redan pågående arbete i kärn-
verksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för 
hållbarhet.   

Utvecklingsmål 
 

 Tillväxten ska öka inom olika branscher i kommunen 

Motivering 
Alvesta ska ha en starkare tillväxt. Nyetableringar och utveckling av befintliga företag genererar fler 
jobb och fler människor i arbete. För att möta näringslivets och kommunens behov ska kommunen 
säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för att möjliggöra för företag 
som vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen. Större marktillgångar ger Alvesta bättre 
förutsättningar än storstadskommunerna att locka till sig större industrietableringar. Tillväxten be-
höver också ske i befintliga branscher som till exempel skog och trä, livsmedelsproduktion och be-
söksnäring.    

Alvesta har mycket goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter 
för gods och människor och en smidig bygglovsprocess.  Platsmarknadsföring och profilering som 
en cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss. 
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Målindikatorer  
o Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)   
o Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB).  

 

 Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet 
från 18 till 12 procent. 

Motivering 
Alvesta kommun ska arbeta strategiskt med ungdomsarbetslöshet med fokus på de som varken ar-
betar eller studerar.  Arbetsförmedlingen beskriver   tre målgrupper med högre risk for arbetslös-
het: utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning samt personer med funktionsnedsättning. Al-
vesta kommun har ett stort ansvar över utfallet och tillsammans skapar vi innovativa lösningar som 
säkerställer goda livsvillkor och hälsa för våra barn och unga.     

Målindikatorer  
o Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%), (N02906) 

Särskilda uppdrag  
 

Särskilda uppdrag kommunstyrelsen Finansiering  Ansvar 

Ta fram en strategi för den samlade laddinfrastrukturen i 
kommunen. 

Inom ram  KS i samverkan med SBN 
och Alvesta Energi AB 

Påbörja arbetet med hbtqi-certifiering eller motsva-
rande. 

Inom ram KS 

Kommunkoncernens inköp och upphandling behöver 
fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlings-
metoder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan 
upphandla och leverera på lika villkor. Inköp och livsme-
delshantering ses över inom ramen för utredning av 
kostorganisation. 

Inom ram KS 

 

Ekonomisk tilldelning 
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Kommunstyrelsens ram justeras med medel som tidigare legat som strategiska åtgärder. Dessa 
hanteras av kommunstyrelsen och flyttas därför dit för enklare hantering. Det innefattar hantering 
av Huseby bruk, upplösning avsättning infrastruktur, Växjö Smaland Airport, sommarjobb, fler unga 
i arbete, försäkrings- och betaltjänster samt Värends räddningstjänst.  

Vidare tillförs medel för årlig uppräkning av löner.  

Att erbjuda sommarlovskort till unga är ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för fritids-
aktiviteter och sommarjobb. Därför stärks kommunstyrelsens budget med 0,3 mnkr.  

En förstärkning av kommunstyrelsens budget görs även med 1,2 mnkr för att öka innovation, kun-
skap och kompetens kring digitaliseringens möjligheter samt stärka den digitala infrastrukturen i 
kommunen. Tillskottet ska användas för en ökad digitaliseringssamordning, där bredbandsutbygg-
nad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och uppbyggnaden av kontakt-
center är viktiga delar.  

En satsning på 2,5 mnkr görs i kommunstyrelsens budget från och med 2023 på lokaltrafik i Alvesta 
tätort. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar 
människors vardag.  

Till 2022 ska LSS-verksamheten samordnas till omsorgsnämnden och ramjusteringar kommer att 
göras enligt separat beslut som fattas under hösten 2021. Utöver denna ramjustering reserveras 
3,5 mnkr på kommunstyrelsen, motsvarande det befintliga underskottet som utbildningsnämnden 
har för sin LSS-verksamhet. Dessa medel reserveras för att kunna föras över till omsorgsnämnden 
tillsammans med övrig ramjustering av LSS-verksamhet. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Kommunen arbetar för att stärka och uppmuntra 
arbets- och näringsliv för fler arbetstillfällen och 
hållbart företagande, innovationer och infra-
struktur.  

 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 
(N07900) 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) 

Förvärvsarbetande invånare, 20 - 64 år, andel (%) (N00914) 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Plan
 2025

Kommunful lmäktige ram 1 200 1 220 1 240 1 270 1 310

Revision ram* 1 110 1 120 1 140 1 150 1 170

Valnämnd ram 0 400 0 400 0

Kommunstyrelsen

Justering från Strategiska 8 260

Uppräkning löneökningar och struktur 1 590 1 750 2 130 2 530

Sommarlovskort 300

Digitaliseringssamordning 1 200

Justering underskott LSS (inför ramjustering) 3 500

Lokaltrafiksatsning 2 500

Kommunstyrelsen ram 77 640 92 490 96 740 98 870 101 400

* Revisionens budgetram hanteras/bereds av kommunfullmäktiges presidium i särskild ordning. 

   Förslaget har dock klippts in i ovanstående tabell för att ge en totalbild av budgeten.
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Invånare 16 – 64 år som är arbetslösa eller i konjunkturbero-
ende program, procent 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)   

Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB) 

Kommunens invånare, företagare och besökare 
upplever en god tillgänglighet, gott bemötande 
och enkelhet i kontakten med kommunen. Kom-
munen har en god lösningsgrad och likvärdiga 
svar i första kontakten oavsett val av kanal och 
typ av ärende. 

 

Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters svarstider 

Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters bemötande 

Upplevd enkelhet i kontakten och nyttjandet av kontaktcen-
ters service och tjänster 

Upplevd lösningsgrad i första kontakten. 

Upplevd ökad förståelse 

Upplevd hantering av kontakten/ärendet i sin helhet 

Kommunens verksamheter ska bidra till en håll-
bar konsumtion och produktion samt ett minskat 
klimatavtryck. 

Ekologiska livsmedel i kommunens/regionens verksamhet, 
andel (%) (U07514) 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) 

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling, procent 

Insamlat återvinningsmaterial, förpackningar, tidningar och 
övrigt material, kg/invånare 

Alvesta kommun ska vara tryggt att leva, verka 
och vistas i. 

Invånare 16 - 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel 
(%) (U01413) 

Invånare 16 - 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel 
(%) (U01420) 

Polisen trygghetsmätning, index 

Tillgång till rätt kompetens är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att kommunen ska kunna 
leverera god service och nå goda resultat. 

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, ex-
klusive pensionsavgångar och uppsägningar pga. personal-
brist, procent 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd perso-
nal, procent 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent 

 
 

Omsorgsnämnden 
 

 

Inriktning 
I Alvesta kommun ska personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till livskvalitet hela 
livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar. 
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Omsorgsnämnden ska erbjuda digital service och välfärdsteknik i första hand och personlig omsorg 
och vård när behov finns. De förebyggande insatserna ska öka och med ett särskilt fokus på mötes-
platser. 

Det är svårt att förutsäga den framtida utvecklingen av covid-19 och dess effekter för den enskilde 
och verksamheten. Behovet av åtgärder kan komma att stanna kvar länge i någon form, beroende 
på hur den nuvarande pandemin utvecklar sig och hur risken för nya utbrott längre fram kommer 
att se ut. Detta behöver kommunen planera för att kunna hantera.     

Utvecklingsmål 
 

 Den enskildes nöjdhet och inflytande över sin vardag utifrån de beviljade insat-
serna ska öka 

Motivering 
Omsorgsnämndens inriktning är att personer med behov av omsorg och vård ska ges möjlighet till 
livskvalitet hela livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och 
förutsättningar. Förvaltningen har en tid uppmärksammat att brukarnöjdheten för delaktighet och 
inflytande är ett område som behöver utvecklas för att stärka möjligheten till den enskildes livskva-
litet. En grundläggande betydelse i detta sammanhang är att den enskilde och dess närstående så 
långt det är möjligt ges inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs och hur och när de ska utfö-
ras. Den enskilde ska efter sin förmåga kunna påverka och vara delaktig i sitt vardagsliv. Ytterst 
handlar det om att stödet till den enskilde ska vara av rätt omfattning och av god kvalitet. 

Målindikatorer 
o Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL, LSS 
o Hänsyn till åsikter och önskemål, SoL 
o Möjlighet att påverka tider, SoL 
o Bestämma om saker som är viktiga hemma, LSS 
o Trivs alltid på sin dagliga verksamhet, LSS 

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 

Ekonomisk tilldelning  
 

 
 
För omsorgsnämnden görs ett tillskott till budgetramen med 0,2 mnkr år 2022 och ytterligare 0,2 
mnkr under 2023 för att utveckla och stärka daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter inom funkt-
ionsstöd. Till exempel kan en förstärkning av den dagliga ersättningen ske.   

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Plan
 2025

O msorgsnämnden
Utökning fritidsverksamhet LSS 200 200
Tillskott volym och struktur 210 220 9 460
O msorgsnämnden ram* 356 030 356 230 356 640 356 860 366 320
* Budget 2021 är justerad med 8,6 mnkr för generellt riktat statsbidrag för korrekt jämförelse med budget 2022
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För åren 2023-2025 tillförs medel för volymökningar och strukturförändringar.  

Omsorgsnämndens budget kommer genom separat beslut att tillföras medel för flytt av LSS-verk-
samhet från nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden. Implementeringen av den 
nya LSS-organisationen ska ske utifrån tidigare fattade beslut och där omsorgsnämnden särskilt ska 
beakta det utvecklingsuppdrag som finns i LSS-utredningen, däribland fritidsaktiviteter inom funkt-
ionsstöd.  

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Omsorgen och vården ska vara av god kvalitet 
och utgå ifrån den enskildes behov, möjligheter 
och förutsättningar 

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende, % 

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst, %. 

Personalkontinuitet. Antal personal som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar, medelvärde 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-
insats (alla nya insatser), medelvärde 

Anm. LSS; helhetssyn (finns inte ännu i den nationella mätningen). 

 
 

Utbildningsnämnden 
 

 

Inriktning 
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en 
gynnsam personlig utveckling och ekonomisk samhällsutveckling. I Alvesta kommun ska alla barn 
och elever ges förutsättningar att utvecklas och nå målen för utbildningen. Utbildning och omsorg 
för barn och unga ska vara jämställd, likvärdig och kompensatorisk vilket innebär att oavsett indivi-
duella förutsättningar och behov ska barn och elever ges möjligheter att främjas i sitt lärande och i 
sin utveckling. Barnen och eleverna ska mötas av kompetent och behörig personal. 

Barn och elever ska känna sig trygga och det ska finnas en nolltolerans mot kränkningar, trakasse-
rier och diskriminering. Inom utbildningsförvaltningen är måltiderna ett pedagogiskt verktyg för att 
lära barn och elever om hälsa, kulturer och ekologisk hållbarhet. Barn och elever i Alvesta kommun 
utbildas för att vara med och utveckla en hållbar framtid.  

Alvesta kommun arbetar utifrån Barnens bästa –i Kronoberg och i Alvesta. Genom samverkan mel-
lan olika parter både inom kommunen, regionen och Polisen ska tidiga insatser prioriteras för att 
utveckla arbetet med om barn och ungdomar. 
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Utvecklingsmål 
 

 Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 

Motivering 
Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nation-
ellt program på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står idag utanför denna möjlighet. En stor 
del av dessa elever saknar endast ett eller två ämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Sär-
skilt fokus ska därför läggas på åtgärder för dessa elever. 

Målindikatorer  
o Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, procent 

(N15436) 
o Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, an-

del (%) (N15419) 

 

 I Alvesta utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare 
i barn- och elevgrupper som i storlek närmar sig snittet för riket 

Motivering 
För att möta de behov som finns hos barn och elever och kunna erbjuda en god utbildning och om-
sorg är kompetensförsörjningen viktig. Lärare och förskollärare är bristyrken vilket gör att huvud-
man och kommun behöver vara behjälpliga och stöttande i enheternas arbete med att vara en at-
traktiv arbetsgivare – både för att behålla och för att rekrytera personal. Alvesta kommun behöver 
säkerställa att personaltätheten är i nivå med övriga riket på några års sikt.  

Målindikatorer  
o Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel 

(%) (N11810), 
o Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal (N11010), 
o Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9 (N15034), 
o Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N3014).  

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 

Ekonomisk tilldelning  
 

 
 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Plan
 2025

Utbildningsnämnden

Uppräkning löneökningar och struktur ej prislappsverksamhet 2 970 3 770 4 990 6 080

Volymökningar och förstärkning skola och förskola 15 200 16 270 15 020 9 580

Förstärkning elevhälsa 1 200
Utbi ldningsnämnden ram 484 520 503 890 523 930 543 940 559 600
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Utbildningsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. För volymökningar och för att öka 
undervisningens kvalitet för barn och elever ökas utbildningsnämndens budget med 15 mnkr 2022 
samt ytterligare medel de kommande åren 2023-2025. Framförallt ska tillskottet användas för att 
skapa goda förutsättningar och tillräckliga resurser för förskolan, tidiga och förebyggande insatser i 
förskola och grundskola samt att förstärka fritidsverksamhetens kvalitet. 

Vidare tillförs utbildningsnämndens budget ytterligare 1,2 mnkr till elevhälsan för att öka det före-
byggande arbetet och barn och elevers välmående och trygghet.   

Utbildningsnämndens budget kommer genom separat beslut att minskas för överflytt av LSS-verk-
samheten till omsorgsnämnden.  

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Utbildningsnämndens verksamheter har en god 
personaltäthet och personalen har en god utbild-
ningsnivå 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 
(N11102) 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, 
kommunal regi, andel (%) (N11810) 

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem (N13014) 

Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högsko-
leexamen fritidshem, kommunal regi, procent (Skolver-
ket) 

Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola 
åk 1–9, antal (N15034) 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behö-
righet i minst ett ämne i grundskola åk 1 – 9, kommunala 
skolor, andel (%) (N15814) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 
grundskola åk 1 – 9, andel (%) (N15031) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grund-
särskola, lägeskommun, andel (%) (N18710) 

I utbildningsnämndens verksamheter uppmärk-
sammas tidigt de barn och elever som riskerar 
att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska 
som andraspråk eller matematik och sätter in åt-
gärder för att dessa elever ska ges förutsätt-
ningar att nå målen 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala sko-
lor, andel (%) (N15454) 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommu-
nala skolor, andel (%) (N15485) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala 
skolor, andel (% (N15514) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andra-
språk, kommunala skolor, andel (%) (N15516) 
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Andel pojkar i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen 

Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen 

Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 
program på gymnasiet 

Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 
program på gymnasiet 

 
 

Nämnden för arbete och lärande 
 

 

Inriktning 
Nämnden för arbete och lärande ska arbeta för att kommunens invånare ska få möjlighet till kom-
petensutveckling efter individens behov och förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap och 
lärande och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som 
möjligt. Ett fokusområde är att socialt utsatta unga ska genom stöd till dem och deras familjer ges 
bättre förutsättningar att utvecklas och lyckas i skolan och utanför. Verksamheten ska arbetas före-
byggande och att tidigt upptäcka samt samordna insatser för barn och familjer, personer med miss-
bruksproblematik, våld i nära relationer, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Verksamheten ska 
utveckla och arbeta med digitalisering och för invånarnas möjlighet till utökad delaktighet. I en allt-
mer utvecklande arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bi-
behålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög kompetens. 

Utvecklingsmål 
 

 Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.  

Motivering 
Det har uppmärksammats en uppåtgående trend av individer som ansöker om försörjningsstöd 
med anledning av arbetslöshet. En av orsakerna till detta är de effekterna av Covid-19 som har in-
neburit minskat arbetsutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens reformering och lokala re-
surser har påverkat möjligheter till samverkan kring de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. 
Individer som lämnas utan tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen ökar, konsekvensen blir att ti-
den för dessa individer inom ekonomiskt bistånd blir längre. Behovet av ekonomiskt bistånd påver-
kas av strukturella och individuella faktorer, ofta i samverkan. Enligt Socialstyrelsen är arbetslöshet 
det vanligaste försörjningshindret, därför ska det ytterligare fokuseras på att andelen som uppbär 
ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.  
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Målindikatorer  
o Antal vuxna biståndsmottagare, arbetslös/saknar etableringsersättning (Social-

styrelsen)  
o Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen) 

 

 Andelen gymnasielever som klarar gymnasieskolan ska öka.  

Motivering 
Andelen gymnasielever med en gymnasieexamen inom tre år har under de senaste åren haft en 
nedåtgående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar, det är både negativt för eleverna, 
vägen och möjligheterna till arbetsmarknaden och till självförsörjning blir längre alltmer svårare att 
nå. För förvaltningen innebär det ökade kostnader och minskad möjlighet till att hålla en budget i 
balans. För att trenden ska vända ska särskilt fokus läggas på att arbeta för att andelen elever som 
klarar gymnasiet ska öka.  

Målindikatorer 
o Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, 

N17445) 
o Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, 

N17461) 
 

 Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 

Motivering 
Vi behöver tidigarelägga och förbättra arbetet för personer med samsjuklighet (personer med kom-
binerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik). Det krävs ett proaktivt ar-
bete med fokus på hemmaplanslösningar för målgruppen i samverkan med interna och externa ak-
törer. Det ska arbetas för att personer med samsjuklighet ska få hjälp som ökar deras möjlighet att 
uppnå ett liv utan missbruk och det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som 
innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället.  

Målindikatorer 
o Antal placeringsdygn, barn 
o Antal placeringsdygn, vuxna  

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 
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Ekonomisk tilldelning  
 

 
 

Nämnden för arbete och lärandes ram justeras för årlig uppräkning av löner. 

För volymökningar och förstärkning av gymnasieskolan ökas nämndes budget med 12 mnkr 2022 
samt ytterligare medel de kommande åren 2023-2025. 

Nämnden för arbete och lärandes budget ökas under 2022 med 0,5 mnkr för att förebygga och 
motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer samt ytterligare 0,5 mnkr från 2023. Insatser 
kan handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men 
också utökade personella resurser och säkra akutboenden. Arbetet behöver ske i nära samverkan 
inom hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  

Nämnden för arbete och lärandes budget kommer genom separat beslut att minskas för överflytt 
av LSS-verksamheten till omsorgsnämnden. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Insatser och stöd till socialt utsatta ska vara av 
god kvalitet och utgå från individens behov och 
förutsättningar 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer, 
(U30400) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - hel-
hetssyn, andel (%), (U30452)  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få 
kontakt, andel (%), (U30447) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig 
information, andel (%), (U30448) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - visar 
förståelse, andel (%), (U30449) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - på-
verka hjälp, andel (%), (U30451) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - för-
bättrad situation, andel (%), (U30453) 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 
bistånd, andel (%), (U31803) 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv, (U33001) 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Plan
 2025

Nämnden för arbete oc h lärande

Uppräkning löneökningar och struktur 2 860 2 670 3 470 4 270

Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 500 500

Volymökningar och förstärkning gymnasieskolan 12 160 3 150 180 3 960

Nämnden för arbete oc h lärande ram 223 520 239 040 245 360 249 010 257 240
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Kompetensutveckling efter individens behov och 
förutsättning med utbildning som leder till själv-
försörjning 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%), (U31462) 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksam-
het, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%), (U40406) 

Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av be-
folkningen, (N03920) 

Elever i SFI-utbildning, antal, (N18801) 

Elever i vuxenutbildning i kombination med SFI, egen 
undersökning. 

Gymnasieelever klarar målen och fullföljer sin ut-
bildning inom undervisningstiden för det aktuella 
programmet 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, an-
del (%), (N17445) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%), (N17447) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförbere-
dande program, hemkommun, andel (%), (N17446) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, an-
del (%), (N17461) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%), (N17463) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-
dande program, hemkommun, andel (%), (N17462) 

Finnas tillgängliga och uppmärksamma ett tidigt 
behov av insatser och stöd för personer som le-
ver med våld i nära relationer och hedersrelate-
rat våld och förtryck.  

 

Följa beslutande mål enligt handlingsplanen för våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

Inriktning 
Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att stärka kommunens infrastruktur och hållbara strategiska 
utveckling för att locka fler invånare till Alvesta kommun. Tillhandahålla service i planeringsproces-
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ser och säkerställa utrymme i tid för dialog och rådgivning. Nämnden verkar för bra och trygga bo-
ende- och naturmiljöer och service inom vattenförsörjning och avloppshantering. Nämndens mål-
grupper är framförallt näringsliv och företag, unga och vuxna medborgare. 

Alvesta kommun ska upplevas som trygg och trivsam för alla, dygnet runt. Alvesta kommun ska 
vara en kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv. 

Utvecklingsmål 
 

 Bibehålla kommunens planberedskap för verksamhetsmark och öka kommu-
nens bostadsbyggande. 

Motivering 
Alvesta kommun ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur.  

Målindikatorer  
o Antal nya bostäder/år  
o Antal byggrätter bostäder (BTA/år) i förhållande till tidigare år 
o Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha 
o Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha 

 

 Medborgare ska ha en stor variation av mötesplatser inom sin bostads-
ort/närmaste tätort och en ökad tillgänglighet/trygghet i det offentliga rummet. 

Motivering 
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alvesta kom-
mun ska verka för att skapa varierande mötesplatser och skapa förutsättningar för god livskvalitet 
för alla.  

Målindikatorer  
o Avstånd till närmaste lekplats (m), andel av befolkningen i tätort som har < 500 

meter 
o Närhet från bostad till grönområde med rekreationsmöjligheter, andel inom 

500 meter  
o Antal bortbyggda enkelt avhjälpta hinder 
o Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal per 100 000 inv. (U20462) 
o Trygghetsmättningar, ökning i upplevd trygghet  
o Invånare 16 – 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). (U01420) 

 

 Medborgare ska kunna resa hållbart, barn och ungdomar ska ha trygga skolvä-
gar 

Motivering 
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alla barn och 
unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. 
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Målindikatorer  
o Uppföljning av upplevelsen av trygg och säker skolväg, 
o Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar, 
o Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter. 

Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Finansiering  Ansvar 

Påbörja allmän översyn av VA-planen och komplettera 
med saneringsplan för ledningsnät och VA-verk. 

Inom ram 

 

SBN 

Genomföra belysningsplanen Inom ram 

 

SBN 

 

Ekonomisk tilldelning  
 

 

 
Samhällsbyggnadsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. 

Attraktiva och inbjudande tätorter är viktigt för Alvesta kommun och skötselprogram behöver tas 
fram och genomföras i våra tätorter. Samhällsbyggnadsnämnden får ett extra tillskott på 0,5 mnkr 
för ökad skötsel av våra tätorter.  

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ver-
kar för att stärka kommunens infrastruktur och 
strategiska utveckling 

 

Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent 
mått 

Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl 
fungerande process, mått 

Förnyelsetakten av ytskikt på gator. Antal kvm/säsong 

Detaljplaner med ny bostadsmark Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha bo-
stadsmarks försäljning 

Möjligheter för verksamheter att etablera sig och 
att utvecklas 

Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha 

Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Plan
 2025

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppräkning löneökningar och struktur 1 920 1 810 2 150 2 140

Utökning av skötsel tätorter 500

Samhällsbyggnadsnämnden ram 52 600 55 020 56 830 58 980 61 120



 

36 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

Inriktning 
Bidra till att skapa en attraktiv kommun för kultur, bildning, idrott och turism. Skapa goda förutsätt-
ningar för alla invånare med särskilt fokus på barn och unga att utvecklas utifrån behov och in-
tresse. Detta oavsett var man bor i kommunen. Samverkan sker inom Barnens Bästa gäller i Alvesta 
kommun. Genom dialog och samverkan möta alla invånares behov av kultur, rekreation och rörelse 
för individens välmående. Turism till kommunens alla delar kopplat till upplevelser, mathantverk 
och boende ska lyftas fram. 

Utvecklingsmål 
 

 Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  

Motivering 
Det är viktigt att tillvarata invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice och god livs-
miljö och få en ökad jämlikhet. Diversifierat utbud utifrån behov. Öka digital tillgänglighet till kultur 
för alla invånare. 

Målindikatorer  
o Antal kulturskoleaktiviteter utanför Alvesta tätort 
o Antal besök i Kulturbussen. 
o Antal lovaktiviteter utanför Alvesta tätort 
o Antal självutlån på bibliotek 

 

 Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.  

Motivering 
Ett mer anpassat stödsystem-hållbart över tid med sociala och ekologiska hänsyn. Efter Coro-
napandemin ser vi att andra stöd än endast ekonomiska kommer efterfrågas. Öka möjlighet att di-
gitalisera ansökningar och bokningar utifrån digitaliseringsplanen. Jämlika och jämställa föreningar 
utifrån Barnkonventionen och Agenda 2030. 

Målindikatorer 
o Andel barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter (LOK)  
o Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt 
o Andelen ansökningar om föreningsbidrag som görs digitalt  
o Andelen bokningar av lokaler/hallar som sker digitalt 
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Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag kultur- och fritidsnämnden  Finansiering  Ansvar 

Påbörja en utredning av Virdavallen inklusive ny ishall 
som ska slutföras under 2023. Utredningen görs i 
samverka med aktuella externa och interna intres-
senter. 

Inom ram  KFN 

Fortsätta utveckla biblioteken som en modern mötes-
plats för invånare och besökare. 

Inom ram  KFN 

Utreda förutsättningar för en långsiktig lösning och 
samarbete med Alvesta Folkets Husförening. 

Inom ram KFN 

 

Ekonomisk tilldelning  
 

 
 
Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. 

En extra satsning görs i budgeten för att ytterligare stärka fritidsgårdsverksamheten i kommunen 
och utveckla fritidsgårdarnas kvalitet, tillgänglighet, relationsskapande och förebyggande arbete för 
unga genom att tilldela kultur och fritidsnämnden 1 mnkr.  

Kultur- och fritidsnämndens budget får också en förstärkning på 0,5 mnkr till utökade föreningsbi-
drag samt 0,1 mnkr till förstärkning till studieförbund inom ramen för nämndens bidragssystem. 

En satsning görs i budgeten där medel tillförs kultur och fritidsnämnden med 0,4 mnkr från 2023 
för utveckling av ett kultur- och fritidsbibliotek.  

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

God tillgång till kultur och fritid i hela kommu-
nen. Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans 
med föreningsliv och civilsamhälle samverka för 
att utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv för kom-
munens invånare. Oavsett var i kommunen man 
bor, oavsett fysiska möjligheter, oavsett ålder, 
ekonomisk, kulturell eller social bakgrund ska 

Antal bibliotek i kommunen 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 
bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsan-
läggningar, skala 0-100 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Plan
 2025

Kultur- oc h fritidsnämnden

Uppräkning löneökningar och struktur 1 190 1 080 1 560 1 840
Utökat föreningsbidrag 500
Förstärkning studieförbund 100

Förstärkning fritidsgårdar 1 000

Kultur- och fritidsbibliotek 400

Kultur- oc h fritidsnämnden ram 60 940 63 730 65 210 66 770 68 610
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man kunna ta del av kultur och fritidsutbudet i 
Alvesta kommun.  

 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invå-
nare 7-20 år 

Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar 

Nöjd Medborgar-Index – Kultur, skala 0-100 

Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år 

 

 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

 

Inriktning 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg, miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedel 
och smittskydd. Nämndens målgrupper är framförallt näringsliv och företag samt kommunens 
medborgare där vi ska utföra en god service och utföra myndighetsutövning genom rådgivning, till-
syn och kontroll, utifrån lagar som exempelvis plan- och bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken 
och smittskyddslagen. Nämnden arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. 

Utvecklingsmål 
 

 Hållbar, effektiv och rättssäker handläggning av tillsyn, kontroll och ärenden 
inom nämndens ansvarsområden   

Motivering 
Alvesta kommun ska ge boende och näringslivet bästa möjliga förutsättningar så att utveckling kan 
uppnås i hela kommunen. 

Målindikatorer  
o Kommunens verksamhetsutövare och medborgares totala upplevelse av hand-

läggning inom nämndens ansvarsområden utifrån miljöbalken, livsmedelslagen 
och Plan- och bygglagen mätt i NKI. 
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Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag till myndighetsnämnden  Finansiering  Ansvar 

Utveckla dialogprocesser för att bevara och förbättra mål- 
och nöjdhetsindex.  

Inom ram  

 

MN 

Effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom tillsynsverk-
samheten  

 

Inom ram MN 

 

Ekonomisk tilldelning  
 

 

Myndighetsnämndens ram justeras för årlig kostnadsuppräkning. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Möjligheter att bygga bostäder och förutsätt-
ningar för verksamheter att etableras och ut-
vecklas 

 

Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan 
till bygglovsbeslut är inte mer än 5 veckor. Genom-
snittlig handläggningstid 

Tillsynstid gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn. 
Uppnådd procent av det i behovsutredningen fast-
ställda behovet. 

Tillsynstid gällande livsmedel planerad kontroll. 
Uppnådd procent av det i behovsutredningen fast-
ställda behovet 

 

 

  

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 
2021

Budget 
2022

Plan 
2023

Plan
2024

Plan
 2025

Myndighetsnämnden ram 200 200 210 210 220
Summa 1 257  760 1 313  340 1 347  300 1 377  460 1 416  990
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Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess 
 

Under 2021 pågår arbete för att implementera kommunens styrmodell, vilket har en påverkan på 
kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Denna bilaga beskriver kortfattat planerings- och 
uppföljningsprocessen för budgetåret 2022. Mål och budget 2022 beslutas av kommunfullmäktige i 
oktober 2021, vilket innebär en förskjutning av planeringsprocessen i tid under innevarande år mot 
ett normalår då Mål och budget beslutas i juni.  
 
Som utgångspunkt i planeringsprocessen har planeringsdagar genomförts med kommunstyrelsen, 
presidier i nämnder/bolag, representanter för partier som ej är representerade i kommunstyrelsen 
samt koncernledningen. Planeringsdagar har omfattat omvärldsanalys, nulägesanalyser för respek-
tive förvaltning/bolag, utbildning och nulägesworkshop om Agenda 2030, ekonomiska och demo-
grafiska planeringsförutsättningar samt genomgång av styrmodell och ny resursfördelningsmodell. 
Underlag i budgetarbetet har även bestått av förvaltningarnas förslag till inriktning, utvecklingsmål, 
målindikatorer, eventuella särskilda uppdrag, kvalitetsfaktorer samt prioriteringsunderlag.  
 
Inom ramen för planeringsprocessen ska kommunstyrelsen enligt styrmodellen fastställa specifikt 
ägardirektiv för Alvesta kommunföretag AB som i sin tur fastställer specifikt ägardirektiv för dotter-
bolagen. Ägardirektiv behöver fastställas vid bolagstämma och vid behov kallas därför till en ex-
trastämma efter att kommunstyrelsen/AKAB har fattat beslut. Utöver specifika ägardirektiv för 
varje bolag finns även ett generellt ägardirektiv som uppdateras vid behov och beslutas av kom-
munfullmäktige.  
 
Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål och budget 2022 i oktober ska nämnderna besluta 
om sina verksamhetsplaner och internbudgetar senast december. Bolagen fastställer sina verksam-
hets-/affärsplaner senast december enligt anvisningar av AKAB.  
 
Kommunkoncernen följer upp verksamhet och ekonomi två gånger per år, genom delårsrapporten 
per augusti och årsredovisningen. Varje nämnd följer upp verksamhet och ekonomi vid samma till-
fällen. Därtill tillkommer ekonomiska månadsrapporter med prognoser under året. 
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Bilaga 2 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen 
 

 

 

  

Sammanställning flerårsplan investeringar Alvesta kommunkoncern

mnkr
T.o.m Budg et Budget Plan Plan Plan Summa

Invester ingar 2021 2022 2023 2024 2025 2022-2025

BUDGET/PLAN
Rönnedal 100,0 65,0 30,0 95,0
Banergatan 19,0 20,0 20,0
Kommunalalokaler 95,0 100,3 139,0 34,5 12,6 286,4
Allbohus Fastighets AB - övriga bostäder 10,0 40,5 27,0 35,0 35,0 137,5

Alvesta Energikoncern 10,7 13,5 9,3 11,2 107,4 141,4
Alvesta Renhållnings AB 3,2 4,8 4,8 32,6 3,8 46,0

Alvesta kommun  - KLF investeringsram 14,5 12,3 12,3 12,3 12,3 49,2
Alvesta kommun - KFN investeringsram 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0
Alvesta kommun - UN investeringsram 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
Alvesta kommun - ON investeringsram 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
Alvesta kommun - NAL investeringsram 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4
Alvesta kommun - SBN investeringsram 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 54,0
Alvesta kommun - SBN investeringsram VA** 45,2 39,9 51,5 34,0 122,6 248,0
Alvesta kommun - SBN Exploatering 6,5 11,0 8,5 5,0 7,5 32,0
Alvesta kommun- Övergripande strategisk ram 36,0 35,6 23,4 16,1 16,0 91,1
Summa nettoinvester ingar 362,3 367,0 329,9 204,8 341,3 1243,0
Va ra v bola g en 2022-2025 726,3

Nyupplåning/amorter ing 2021 2022 2023 2024 2025 2022-2025
Allbohus Fastighets AB 5) 75,0 180,0 150,0 60,0 60,0 450,0
Alvesta Energikoncern 6) -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 100,0 60,0
Alvesta Renhållnings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alvesta Utveckling AB 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alvesta kommun 7) 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 150,0
Summa upplåning/invester ing 0,0 58,0 160,0 130,0 90,0 260,0 660,0

Total  förändring
Låneskuld 31 dec varje år 201231 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025
Alvesta kommunföretag 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 0,0
Allbohus Fastighets AB 1 040,0 1 115,0 1 295,0 1 445,0 1 505,0 1 505,0 390,0
Alvesta Energikoncern 158,0 138,0 118,0 98,0 78,0 198,0 60,0
Alvesta Renhållnings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alvesta Utveckling AB 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 0,0
Alvesta kommun 204,0 204,0 204,0 204,0 254,0 304,0 100,0
Summa upplåning/invester ing 1 478,0 1 536,0 1 696,0 1 826,0 1 916,0 2 086,0

Förändring 58,0 160,0 130,0 90,0 260,0 550,0

* Inkl överförda medel från 2020

1) Inkluderar avdrag för egenfinansiering.
2) Ingår grov kalkyl för ny värmepanna Alvesta Energi, behov år 2025-2026 någon gång, med full lånefinansiering.

3) Förutsätter en årlig resultatnivå på minst 27-30 miljoner för planperioden.
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Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad   
     

     

 
 

 

          
 

Resultat- och balansbudget för VA 
        
        
Resultatbudget        
(tkr)        
  Bokslut Budget Budget Plan Plan  

    2020 2021 2022 2023 2024  
Intäkter  

41 624 41 967 43 367 44 581 45 830   

kostnader  
-31 206 -31 192 -31 368 -31 795 -32 335   

avskrivningar  
-7 249 -7 903 -8 557 -8 938 -9 225   

Nettoresultat  
 3 169 2 872 3 442 3 848 4 270   

Finansiella intäkter  
0 0 0 0 0  

Finansiella kostnader   -2 801 -2 872 -3 442 -3 848 -4 270   

Årets resultat  368 0 0 0 0  

      
 

 
      

 
 

Balansbudget      
 

 
(tkr)      

 
 

  Bokslut Budget Budget Plan Plan  

    2020 2021 2022 2023 2024  

Immateriella tillgångar  25 729 24 479 23 229 21 979 20 729   
Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar  

178 982 214 580 248 580 282 400 325 480   

Pågående investeringar  
49 557 30 000 30 000 30 000 30 000   

Maskiner, inventarier, bilar  
3 302 2 899 3552 3 472 3 382   

Summa anläggningstillgångar  
257 570 271 957 305 361 337 851 379 591   

Fordringar (VA debiterad mot ARAB**)  
10 322 3 000 3 000 3 000 3 000   

Summa omsättningstillgångar   10 322 3 000 3 000 3 000 3 000   

Summa tillgångar  
267 892 274 957 308 361 340 851 382 591   

      
 

 
      

 
 

Eget kapital  129 129 129 129 129  

Avsättningar  
0 0 0 0 0  

Långfristiga skulder  
267 763 274 828 308 232 340 722 382 462   

Kortfristiga skulder   0 0 0 0 0  

Summa eget kapital och skulder  267 892 274 957 308 361 340 851 382 591   

 
 
*Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning med 2,8 %+ indexjusterad med KPI. 
**ARAB=Alvesta Renhållning AB, som hanterar debiteringen av VA-fakturorna. 
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