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1. Sammanfattning 
 
Delårsrapporten per 31 augusti har delats in i tre avsnitt – Omvärldsanalys, Ekonomi och 
Medarbetare. Inom Ekonomi redovisas kommunens och kommunkoncernens resultat 
efter åtta månader samt prognos för helår 2014. I detta avsnitt ingår även uppföljning av 
kommunfullmäktiges ekonomiska överskottsmål. Verksamhetsmålet och det 
personalpolitiska målet följs upp i samband med årsbokslut då relevant statistik finns att 
tillgå.  
 
Kommunfullmäktiges ekonomiska överskottsmål 
Vid en utvärdering om det ekonomiska resultatet är förenligt med det ekonomiska 
överskottsmålet fullmäktige beslutat, visar nyckeltal att målet uppfylls för kommunens 
resultat per 31 augusti men att överskottsmålet inte uppfylls enligt upprättad 
helårsprognos. 
 
Delårsbokslut januari-augusti 2014 
• Kommunens resultat i delårsbokslutet för januari till augusti uppgår till +20,6 mkr, 

inklusive VA-verksamheten (+1,3 mkr). Det är 9,9 mkr bättre än resultatet per mars 
2014 och 7,0 mkr bättre än resultatet per juni 2013.  

• Kommunkoncernens resultat för perioden januari till augusti är +46,7 mkr. 
AllboHus Fastighets AB står tillsammans med kommunen för större delen av 
överskottet, +17,3 mkr respektive +20,6 mkr.  

 
Prognos för helår 2014 
• Kommunens prognos för 2014 indikerar ett helårsresultat på -8,1 mkr, inklusive VA-

verksamheten. Prognosen är 18,1 mkr sämre än budget. Totalt visar verksamheterna 
ett underskott på -50,2 mkr och gemensam finansiering ett överskott på +32,1 mkr. 
Stor del av det prognostiserade underskottet finns inom utbildningsnämnden och 
hänför sig till påbörjade verksamhetsförändringar inför höstterminen med anledning 
av den extraordinära ökningen av barn/elevantal.  

• Samtliga kommunägda bolag har prognostiserat positiva helårsresultat medan 
Värends Räddningstjänstförbund prognostiserat ett mindre underskott. Av bolagen 
är det Energikoncernen och AllboHus Fastighets AB som står för de största 
överskotten, +5,4 mkr respektive +3,9 mkr.  
 

Medarbetare 
Antalet sjukdagar per anställd har minskat något sedan årsskiftet. Efter årets sju första 
månader är antalet sjukdagar per anställd 16,9 vilket är 0,6 dagar lägre än vid årsskiftet. 
Särskilt positivt är att sjukfrånvaron inom både omsorgsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen minskar.  
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2. Omvärldsanalys  
 

 
Starkt skatteunderlag trots svag BNP1  
Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. Det gör att SKL skriver 
ned prognosen för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent 
(kalenderkorrigerat). Nästa år beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 
3,3 procent. Trots kraftigt nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år har sysselsättningen 
utvecklats bättre än väntat. Det innebär att även skatteunderlaget fortsätter utvecklas 
positivt. I reala termer växer skatteunderlaget omkring 2 procent såväl i år som nästa år. 
 
 Prognos 2014-08-18 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arbetade timmar, NR* 0,6 0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 

Arbetslöshet** 8,0 8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 

Timlöner, totalt NR 2,8 2,2 2,6 3,1 3,4 3,7 

Lönesumma NR 3,7 2,8 3,9 4,4 4,8 4,5 

Skatteunderlaget, realt 1,8 1,6 1,9 2,1 2,1 1,7 

KPI 0,9 0,0 0,0 1,3 2,3 3,3 

Reporänta %, vid årets slut 1,00 0,75 0,25 0,75 1,75 3,00 

*Kalenderkorrigerade värden.**Procent av arbetskraften 15–74 år. ***Procent av BNP. 

Källa: SCB och SKL. 

 
Svensk ekonomi står och stampar2  
Den utdragna lågkonjunkturen fortsätter och återhämtningen i ekonomin dröjer. En 
viktig anledning är att exporten inte har gett den skjuts som krävs för att få fart på 
tillväxten. Likaså är investeringarna i näringslivet svaga. Men det finns också 
ljuspunkter och till dem hör ett ökat bostadsbyggande. 
 
Svensk export har gått kräftgång de senaste åren. Företagens svar i 
Konjunkturbarometern signalerar dock positivare tongångar nu. Även andra indikatorer 
pekar på att köplusten på våra exportmarknader tar fart under 2015. På hemmaplan 
fortsätter byggproduktionen att växa snabbt både i år och nästa år.  
 
I förhållande till den svaga ekonomiska tillväxten har sysselsättningen utvecklats 
påfallande starkt. Den förbättrade konjunkturen 2015-2018 gör att sysselsättningen 
fortsätter att öka med ca 1 procent per år till 2018. Samtidigt har arbetslösheten förblivit 
hög beroende på ett kraftigt ökat antal personer som vill in på arbetsmarknaden.  
 
De kommande åren dämpas tillväxten i arbetskraften, bland annat på grund av att 
effekterna av tidigare arbetsmarknadsreformer slagit igenom fullt ut. Arbetslösheten 
faller därmed tillbaka till omkring 6,5 procent 2017 och 2018.  
 

 Låg inflation blir högre nästa år2 
Svag konjunktur i Sverige och i omvärlden har gjort att inflationen varit mycket låg de 
senaste åren. Tillsammans med dämpade inflationsutsikter utgjorde detta grunden för 
Riksbankens beslut i juli att sänka reporäntan från 0,75 procent till 0,25 procent.  
Men mycket talar för att perioden med exceptionellt låg inflation snart är över. 
Inflationen (KPIF) stiger från 0,6 procent i år till 1,5 procent nästa år. Detta är dock 

1 Källa: SKL, augusti 2014, Makronytt 
2 Källa: Konjunkturinstitutet 

  

                                                

2



                                                                                               
   
 

fortfarande under Riksbankens mål. Eftersom inflationsutsikterna även på längre sikt är 
låga börjar räntan höjas först mot slutet av 2015. 
 
Stram finanspolitik väntar efter valet2 
Finanspolitiken har varit expansiv sedan finanskrisen bröt ut 2008, vilket motiverats av 
den utdragna lågkonjunkturen. Men nästföljande fyra år kommer att präglas av 
åtstramningar. 
  
Arbetsmarknaden Kronoberg 
Arbetsmarknaden i Kronobergs län har minskat. Siffran för länet i maj 2014 ligger på 
8,1 procent arbetslösa.  Ungdomsarbetslösheten har minskat mer än genomsnittet. 
Minskningen för ungdomar är 17,1 % jämfört med i maj förra året. I förhållande till 
resten av riket är det dock en tuffare arbetsmarknad i länet. I länet har Lessebo högst 
arbetslöshet följt av Uppvidinge och Alvesta. Lägst arbetslöshet har Ljungby och 
Älmhult. Alvestas arbetslöshet låg på 9,1 % vilket är en minskning med -0,8 % jämfört 
med ett år tidigare. Snittarbetslösheten för riket låg på 7,7 % vilket är en minskning med 
-0,5 %. 
 
Företagandet i kommunen 
Antalet nyregistrerade företag i Alvesta kommun har minskat stadigt sedan toppåret 
2010. För 2013 låg nivån på det lägsta antalet sedan 2008. 2013 registrerades det 65 nya 
företag i kommunen varav 30 stycken var aktiebolag. Antalet avslutade företag ökade 
något under förra året och totalt fanns det 1 624 registrerade företag i Alvesta kommun 
år 2013. Det ska jämföras med toppåret 2007 då det fanns 1 746 registrerade företag i 
Alvesta kommun. Trenden för nyregistrerade företag är densamma i hela länet, inte 
minst jämfört med rikets genomsnitt. 
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3. Ekonomi 
 
3.1 God ekonomisk hushållning 
 
Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning fokuserar på hushållning och att 
öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kraven att 
förbättra målstyrningen för den goda hushållningen innebär sammanfattningsvis att 
kommunfullmäktige: 

• antar både finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten 
• det ekonomiska överskottsmålet följs upp och utvärderas i delårsrapporterna och 

i årsredovisningen. Verksamhetsmålet och det personalpolitiska målet följs upp 
och utvärderas i årsredovisningen 

• revisorerna bedömer i ett särskilt yttrande om resultatet överensstämmer med 
såväl de finansiella målen som mål och riktlinjer för verksamheten 

 
 
Balanskrav 
Det så kallade balanskravet regleras i kommunallagen och tillämpas för kommuner och 
landsting sedan år 2002. Balanskravet innebär att enskilda kommuner och landsting inte 
får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir 
negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Balanskravet uppfylldes för 
Alvesta kommun under 2013. Prognosen för 2014 visar på ett underskott med 7,3 mkr 
för kommunen exklusive VA-verksamheten, vilket innebär att balanskravet inte uppfylls.  
 
 
3.1.1 Kommunfullmäktiges ekonomiska överskottsmål  
Vid en utvärdering om det ekonomiska resultatet är förenligt med det ekonomiska 
överskottsmålet fullmäktige beslutat, visar nyckeltal att målet uppfylls för kommunens 
utfall i delårsbokslutet men att överskottsmålet inte uppfylls i helårsprognosen.  
 
 

Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99 procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning 2014. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att 
leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning måste resultatet överstiga denna 
miniminivå. Kommunfullmäktige har fastställt att verksamheterna inte får förbruka mer 
än 99 procent av de gemensamma intäkterna.  
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Nyckeltalet för utfallet i delårsrapporten per augusti är 97,8 % och för helårsprognosen 
101,3%. För 2013 års utfall i delårsrapporten per juni var värdet 99,4% och i 
årsbokslutet för 2013 var värdet 100,7%.  
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Viktigt för kommunens ekonomi är även hur den årliga förändringen av verksamhetens 
nettokostnad utvecklar sig i relation till de gemensamma intäkterna. Prognosen för 2014 
visar att nettokostnaderna ökar mer än intäkterna. Det är inte en hållbar ekonomisk 
utveckling.   
 
Investeringar 
 

Årets investeringsbudget är netto 135,2 mkr. Prognosen för helår är att 125,8 mkr 
kommer förbrukas under 2014. Till och med augusti har nettoutgiften varit 71,2 mkr. 
Under resterande del av året kommer ytterligare investeringar att ske med 54,6 mkr, 
varav Spåningslanda (15 mkr), Simhallen (19 mkr) och inom VA-verksamheten (8 mkr).  
 
Nedan redovisas investeringsbudget för 2014 inklusive tilläggsbudget, utfall per augusti 
och prognos för 2014.  
 
 Mkr Budget Utfall Prognos 

  2014  tom 08 2014 

Nämnder utgift   

Kommunstyrelse 65,8 44,6 64,6 

Utbildningsnämnden 4,2 1,8 4,2 

Nämnd för individ- och familjeomsorg 0,9 0 0,9 

Omsorgsnämnden 4,4 0,8 4,4 

Nämnd för samhällsplanering 42,0 19,1 38,8 

-”- vatten och avlopp 17,9 4,9 12,9 

Summa 135,2 71,2 125,8 
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Likviditet och lån 
 

Likviditet, tkr Aug 2014 Aug 2013 
Kassa 7 12 
Plusgiro 27 143 
Bank -6 581 -22 480 
Summa likviditet -6 547 -22 330 

 
Lån* i bank m fl, tkr Aug 2014 Aug 2013 
Ingående låneskuld 1.1*) 22 000 0 
Nyupplåning 35 000 0 
Amortering -- -- 
Skuld 57 000  0 

*) Både lång- och kortfristig del av lån. 
 
Kommunens likviditet har under 2014 stärkts genom nyupplåning på 35 mkr. Lånet har 
tagits för att finansiera de stora investeringarna som pågår. I simhallen har 44 mkr 
investerats i år och i Spåningslanda har 12 mkr investerats under året. Nya lån kommer 
behövas under hösten för att finansiera planerade investeringar.   
 
Pensionsskuld och pensionsfond 
Kommunens kapitalförvaltning för framtida pensioner har per den sista augusti ett 
marknadsvärde på 264,0 mkr, vilket är 20,6 mkr högre än värdet den 31december 2013. 
Det sparandet, pensionsfonden, täcker 51 procent av den pensionsskuld som fonden ska 
matcha. 
 
 
3.1.2 Kommunfullmäktiges verksamhetsmål3 
 

 
Alvesta kommun ska vara attraktiv 

 
 
Verksamhetsmålet konkretiserar kommunens ambitioner för en god ekonomisk 
hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Den goda hushållningen innebär att 
verksamheten drivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt med hänsyn till demografiska 
förutsättningar och politiska prioriteringar. 
 
 
Ansvarig: Kommunstyrelsen och nämnderna 
Följs upp/ utvärderas med 

 Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 
 

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

 

Förbättra resultatet 
Hur många av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella 
proven i sv, och ma? 
Ranking av Sveriges kommuner 
Förbättra resultatet 
Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande till 
övriga kommuner? 
Mått: Kostnad per betygspoäng (meritvärde), kpb delat 
med niornas medelbetyg (meritvärde) KKiK 

3 Verksamhetsmålet och det personalpolitiska målet följs upp i samband med årsbokslut då relevant statistik 
finns att tillgå.  
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Attraktivt boende/ökad inflyttning 
 

Förbättra resultatet 
Medborgarna ska uppleva att kommunen är en attraktiv 
plats att leva och bo i. 
Ranking SCB:s Medborgarindex NRI 
Medborgarundersökning 
Förbättra resultatet 
Kommunens webbinformation till medborgarna ska vara 
god 
Ranking SKL:s undersökning KKiK 

 

God infrastruktur 
 

God tillgång på kommunikationer 
Bibehålla värdet i jmf med 2011 års 
medborgarundersökning i delfrågan,  
Nöjd Region Index. Medborgarundersökning 

 

Starkt näringsliv 
 

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

 

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

 

 Antal utlån på kommunens bibliotek ska öka i jmf med 
föregående år 

 

God social omsorg och vård 
 

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

 

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

 

 
 
3.1.3 Kommunfullmäktiges personalpolitiska mål3 
 

 
Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 

 
 
För att kunna sköta kommunens uppgifter förutsätts att personalen är positiv och 
upplever att de arbetar på den goda arbetsplatsen. Det innebär att personalen är delaktig 
och får kompetensutveckling som gör att de kan klara av sitt uppdrag utifrån de mål som 
är antagna. 
 
Ansvarig: Kommunstyrelsen och nämnderna 

-delaktighet 
-kompetensutveckling 
-positiv personal 
-allas lika värde 

 

Nöjd medarbetarindex, bibehålla eller om möjligt 
förbättra det kommungemensamma resultatet 
från föregående mätning hösten 2013, NMI 68. 

 

 Utöka jämställdheten i lönesättning  
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3.2 Kommunkoncernens delårsbokslut jan-aug 2014 
 
Koncernens resultat för perioden januari till augusti 2014 är +46,7 mkr.  
 
Mkr 
 

Resultat 
2014084 

Resultat 
2013085 

Alvesta kommun 20,6  
AllboHus Fastighets AB 17,3  
Alvesta Energikoncern 5,3  
varav Alvesta Energi AB 1,6  
         Alvesta Elnät AB 3,2  
         Bredband i Värend AB 0,4  
Alvesta Renhållnings AB 0,2  
Alvesta Utveckling AB 0,1  
Alvesta Kommunföretag AB -0,4  
Värends 
Räddningstjänstförbund6 

 
0 

 
 

Koncerninterna elimineringar 3,6  
Totalt kommunkoncernen 46,7     

Samtliga resultat är före bokslutsdispositioner och skatt 
 
Alvesta kommun 
Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på +20,6 mkr varav 
VA-verksamheten redovisar +1,3 mkr. Se avsnitt 3.4 Kommunens delårsbokslut. 
 
AllboHus Fastighets AB 
Resultatet per 31 augusti uppgår till +17,3 mkr. Mycket underhållsåtgärder pågår och ett 
flertal åtgärder kvarstår att genomföra under resten av året. Förbrukningsavgifter som el, 
vatten och uppvärmning har varit lägre jämfört med motsvarande period föregående år. 
Viss korrigering av fastighetsskatt samt det rådande låga ränteläget på marknaden är 
andra poster som har påverkat delårsresultatet positivt.  
 
Första halvåret har verksamhetsmässigt i mångt och mycket präglats av planering. 
Projektering och upphandling av 20 nya bostäder på öster i Alvesta har inletts. Enligt 
plan blir inflyttning hösten 2015. Planeringen inför renovering av Björklövshusen har 
pågått under våren. Renoveringen beräknas vara klar under 2015-2016. AllboHus har 
under våren initierat ett arbete med en vision som syftar till att lyfta statusen för våra 
områden på västra delen av Alvesta, med särskilt fokus på Rönnedal.  
 
Inom den verksamhetsgren som omfattar de kommunala verksamhetsfastigheterna har 
planering av om- och tillbyggnader av flera av kommunens skolor varit mycket 
omfattande och resurskrävande. För att ge skolan en rimlig möjlighet att klara den 
extraordinära ökningen av antalet elever har AllboHus parallellt med detta arbete även 
planerat och upphandlat tillfälliga paviljonglösningar på flera skolor. AllboHus har 
också fått uppdraget att projektera det nya särskilda boende för äldre som planeras på 
Tingsbacken i Alvesta. Ett annat projekt som planeras under AllboHus ledning är 
nybyggnation av LSS-boende med 12 platser som enligt planerna ska stå färdigt under 
2015. Större pågående projekt är ombyggnad av Aringsgården till förskola samt 
ombyggnad av Grönkullaskolan. Under året har investeringsprojektet avseende 
nybyggnation av ambulansstation på Björnstorp i Alvesta avslutats. 

4 Resultat inklusive koncerninterna elimineringar. 
5 Jämförelsetal för januari-augusti 2013 saknas. Se bilaga 5 Redovisningsprinciper. 
6 Kommunens andel (20%) 
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Alvesta Energikoncern 
 
Alvesta Energi AB 
Resultat före dispositioner och skatt för januari-augusti är +1,6 mkr (+1,5 mkr 
föregående år). Under första kvartalet har en engångsersättning till ATA Timber AB i 
Moheda betalats ut och detta har påverkat årsresultatet med 0,5 mkr. Ordinarie 
verksamhet löper enligt plan. Dock är risken för prognosavvikelser stor, främst inom 
områdena fjärrvärme och elproduktion vilka är mycket starkt kopplade till den lokala 
vädersituationen under året. Samarbetet med Tekniska Verken i Linköping AB fortsätter 
och mätinsamlingen är nu på plats för fjärrvärmen i Alvesta och Moheda. Teknikbytet 
avseende mätutrustning och kommunikation för fjärrvärmen i Vislanda är genomfört och 
uppkopplingen mot Tekniska Verkens mätinsamlingssystem är i drift. Omförhandlingar 
avseende bränsle och värmeleveranser till och från VIDA AB är slutförda och nya 
avtalsperioden löper fram till 2017-06-30. Ett större underhållsprojekt på fjärrvärmenätet 
i centrala delarna av Alvesta har genomförts under sommaren. Nyanslutningar i 
fjärrvärmenäten i Alvesta, Vislanda och Moheda pågår, men utvecklingen är fortfarande 
svag. Fjärrvärmeproduktionen har haft ett fåtal driftstörningar och årstakten ligger på 
något över 145 GWh vilket är 6 GWh lägre än 2013 års produktion. Bränslemixen har 
nått upp till 98,4% biobränsle och 1,6% fossila bränslen. År 2013 var motsvarande 
fördelning 97,6 % respektive 2,4%. 
 
Alvesta Elnät AB 
Resultat före dispositioner och skatt för januari-augusti är +3,2 mkr (+2,3 mkr 
föregående år). Ordinarie verksamhet löper enligt plan. Dock kommer nätberäkningar att 
utföras på hela elnätet. Detta kan få till följd att oförutsedda förstärkningsarbeten i 
elnätet kan bli aktuella för att följa gällande lagar och föreskrifter.  
 
Tillgängligheten för våra elnätskunder har varit fortsatt mycket hög. Åtgärderna för att 
ytterligare öka driftsäkerheten i elnätet fortsätter och fokus är på underhåll av elnätets 
anläggningar. Den fleråriga handlingsplanen, för att säkerställa de kund- och 
myndighetskrav som finns inom framtida leveranssäkerhet, följs. Förfrågningar 
angående nyanslutningar i elnätet ligger i dagsläget på en låg nivå, på grund av minskat 
byggande i lågkonjunkturens spår. I samband med anläggning av det nya industriområdet 
och anslutningen av Orrakullen (Alvesta Biogasanläggning) kommer det att göras 
förstärkningar på delar av nätet, vilket påverkar resultatet. Uppdateringen och 
ombyggnaden av infrastruktur för mätvärdesinsamling har slutförts under första 
kvartalet.  
 
Pågående projekt: 

• Uppgradering av nätinsamlingssystemet avseende mjuk och hårdvara. 
• Röjning av ledningsgator vid luftledningsnätet. 
• Driftbesiktningar av luftledningsnätet. 
• Arbete med uppgradering av nätstationen Spjutet. 
• Byte av gamla kabelskåp, som inte uppfyller dagens krav, i centrala Alvesta. 

Bredband i Värend AB  
Resultat före dispositioner och skatt för januari-augusti är +0,4 mkr. Ingen direkt 
verksamhet har bedrivits i bolaget sedan det regionala bolaget WEXNET AB bildades. 
Detta regionala bredbandsbolag ägs av Alvesta Elnät AB tillsammans med bolag från 
Lessebo, Tingsryd och Växjö.  
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Alvesta Renhållnings AB 
Budgeten för 2014 är lagd för ett positivt helårsresultat på 0,3 mkr efter 
bokslutsdispositioner och koncernbidrag i linje med det gällande ägardirektivet för 
bolaget. Resultatet per 31 augusti (+0,2 mkr) följer budget.  
 
Alvesta Utveckling AB 
Redovisat resultat per 31 augusti är +0,1 mkr.  Framförallt är det de låga räntorna som 
bidrar till ett något bättre resultat än förväntat. Inför en eventuell avveckling av bolaget 
har en extern värderare gjort en marknadsvärdering av fastigheterna.  
 
Alvesta Kommunföretag AB 
Bolaget redovisar ett negativt resultat för årets första åtta månader (-0,4 mkr) på grund 
av att koncernbidrag för innevarande år regleras först i samband med årsbokslut. 
 
Värends Räddningstjänstförbund 
Efter åtta månader redovisar förbundet ett resultat på +0,3 mkr. Väsentliga händelser 
under perioden: 

• Antal utryckningar ligger i stort på samma nivå som för motsvarande period 
2013. Förbundet har under perioden varit förskonade från större och i 
sammanhanget kostsamma insatser, men tillbud har inte saknats. 

• Uppdraget att försöka rekrytera till deltidsstationerna i Moheda och Ingelstad 
har pågått med full kraft under året. En mängd olika insatser, informationer, 
annonsering med mera har lett till att förbundschefen strax före sommaren 
rapporterade till direktionen att situationen ser ljus ut.  

• I augusti påbörjades preparandutbildning för nya deltidsbrandmän.  
• Bamses brandskola är för första gången i nytt koncept genomförd för Alvesta 

kommuns 6-åringar, totalt 260 barn. Utvärderingen visar som tidigare på stor 
uppskattning. Totalt i medlemskommunerna har under året ca 1.250 
förskolebarn fått utbildningen/upplevelsen.  

• Riktad tillsyn har genomförts på boende med särskild service, där vissa brister 
uppmärksammats. 

• Arbete pågår med upphandling av sotningstjänster inom Alvesta kommun, då 
nuvarande avtal upphör vid årsskiftet 2014/2015.  

• Tillsyns- och tillståndsverksamheterna samt extern utbildning ligger lågt i 
förhållande till uppsatta mål. En delförklaring är ökad konkurrens av bland annat 
olika nätutbildningsföretag. 
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3.3 Kommunkoncernens helårsprognos 
 
I delårsrapporten per 31 augusti upprättas ingen helårsprognos på koncernnivå. 
Kommunens och respektive bolags helårsprognos sammanfattas nedan.  
 
 
3.3.1 Alvesta kommun 
Kommunens prognos per 31 augusti visar ett negativt resultat för år 2014 (-8,1 mkr), se 
avsnitt 3.5. Exklusive jämförelsestörande engångsposter var resultatet för år 2013 +4,2 
mkr. År 2013 påverkades resultatet av jämförelsestörande poster på 16,6 mkr avseende 
återbäring av försäkringspremier från försäkringsbolaget AFA.  
 
Mkr 
 
 

Prognos 
helår 
2014 

Bokslut 
helår 
2013 

Alvesta kommun 
exkl jämförelsestörande poster 

-8,1 20,8 
4,2 

 
 
3.3.2 De kommunägda bolagen 
Prognostiserat resultat för 2014 baseras på bolagens bedömningar per 31 augusti. 
 
Mkr 
 
 

Prognos 
helår 
2014 

Bokslut 
helår 
2013 

AllboHus Fastighets AB 3,9 5,9 
Alvesta Energikoncern 5,4 7,3 
Alvesta Renhållnings AB 0,6 1,5 
Alvesta Utveckling AB 0,1 0,2 
Alvesta Kommunföretag AB 0,1 0,1 
Värends 
Räddningstjänstförbund7 

 
-0,3 

 
0,4 

Samtliga resultat är före bokslutsdispositioner och skatt 
 
AllboHus Fastighets AB 
Resultatet för helår 2014 beräknas till +3,9 mkr och är i överensstämmelse med 
ägardirektivet. 
 
Alvesta Energikoncern 
Det prognostiserade årsresultatet före dispositioner och skatt är +3,4 mkr för Alvesta 
Energi AB, +1,6 mkr för Alvesta Elnät AB och +0,4 mkr för Bredband i Värend AB. 
Energikoncernens prognos för 2014 (+5,4 mkr) är exklusive koncerninterna 
elimineringar. 
 
Alvesta Renhållnings AB 
Bolagets prognos indikerar ett resultat på +0,6 mkr, vilket är något bättre än budget. 
Bolaget kommer under kvartal fyra omsätta ett anläggningslån och i samband med detta 
amortera ner lånet med 0,5 mkr. Några större verksamhetsförändringar är inte planerade 
under återstående del av 2014. 
 
 
 

7 Kommunens andel (20%) 
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Alvesta Utveckling AB 
Prognostiserat utfall för 2014 är +0,1 mkr vilket är helt i linje med ägardirektivet. 
Prognosen är något sämre än föregående år, vilket beror på ökade kostnader för tillstånd 
från Transportstyrelsen för järnvägsspåret samt kostnader för en extern 
fastighetsvärderare. Alvesta utveckling AB kommer under hösten att få ett 
investeringsbidrag från EU för omlastningsterminalen, ca 1,6 mkr.  
 
Alvesta Kommunföretag AB 
Moderbolaget i koncernen Alvesta kommunföretag förvaltar dotterbolagen och bedriver 
ingen egen verksamhet. Alvesta kommunföretag prognostiserar därför ett resultat på 
+0,1 mkr enligt ägardirektivet. 
 
Värends Räddningstjänstförbund 
Prognosen för 2014 är ett negativt resultat på -1,5 mkr. Direktionen beslutade inför 
budget 2014 att avsätta 1,5 mkr till omställningskostnader i samband med minskade 
bidrag (-3 %) från medlemskommunerna. Orsaken till underskottet är framförallt 
svårigheter att nå budget i balans på kort sikt. Kostnader för rekrytering, utbildning och 
drift av deltidstationerna i Ingelstad och Moheda är en av delarna som gör att kostnader 
ökar i förhållande till satta sparmål 2014. Vad gäller utbyggnad av FIP (Första 
Insatsperson) är detta fördröjt på grund av osäker ekonomisk framtid. 
 

  
12



                                                                                               
   
 

3.4 Kommunens delårsbokslut januari - augusti 2014  
 
Efter åtta månader redovisar kommunen ett positivt resultat på +20,6 mkr varav VA-
verksamhet redovisar +1,3 mkr. Nettobudget för aktuell period är +6,7 mkr och 
budgetavvikelsen därmed +13,9 mkr. Nedan kommenteras respektive nämnds resultat för 
perioden januari-augusti 2014. 
 
Mkr 
 

 
Budget 
201408 

 

 
Resultat  
2014088 

Budget- 
avvikelse 
201408 
+överskott 
-underskott 

Kommunstyrelsen 63,2 61,5 +1,7 
Utbildningsnämnden 293,3 306,9 -13,6 
Nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

 
56,3 

 
58,0 

 
-1,7 

Omsorgsnämnden 182,9 186,7 -3,8 
Nämnden för samhällsplanering 
inkl Nämnden för myndighetsfrågor 

29,4 24,9 +4,5 

Summa verksamheter 625,1 638,0 -12,9 
Gemensam finansiering 631,8 658,6 +26,8 
 
Totalt 

 
6,7 

 
20,6 

 
+13,9 

varav skattefinansierat 6,7 19,3 +12,6 
varav taxefinansierat 0 1,3 +1,3 

 
Resultatet per den 31 augusti för kommunstyrelsens verksamhet följer i huvudsak given 
budget för perioden. Samtliga kostnader och intäkter inom verksamheten är inte jämnt 
fördelade över året, vilket är främsta orsaken till den positiva budgetavvikelsen efter åtta 
månader (+1,7 mkr). På helår bedöms utfallet vara i nivå med budget.  
 
Utbildningsnämndens förbrukning efter åtta månader är större än budget för perioden  
(-13,6 mkr). Orsaken är främst ökade elevtal jämfört med budgeterat anslag. Även 
omställningar avseende lokaler påverkar kostnaderna.  
 
Utfallet för nämnden för individ- och familjeomsorg är 58 mkr, vilket är ett mindre 
underskott jämfört med periodens budget (-1,7 mkr). Orsaken till avvikelsen är 
underskott för placeringskostnad HVB9 barn, vuxna samt familjehem barn.  Ekonomiskt 
bistånd har en liten budgetavvikelse. Ett överskott i budgeten finns inom Stab IFO på 
grund av lägre personalkostnader. Ett visst överskott redovisas inom 
arbetsmarknadsenheten på grund av högre intäkter då fler fått anställningar med 
lönebidrag.  
 
Omsorgsnämndens personalkostnader fördelas inte jämnt över året utan är högre under 
sommarperioden med anledning av vikarieanställningar. Nämndens avvikelse från 
budget är efter åtta månader -3,8 mkr. Underskottet beror på kostnader för personal, 
köpta placeringar på behandlingshem, köpta platser i annan kommun och kostnader från 
Landstinget för utskrivningsklara brukare. 
 
Totalt har nämnden för samhällsplanering förbrukat 4,5 mkr mindre än budgeterat per 
31 augusti. Den största avvikelsen beror på eftersläpning av beläggningsunderhåll. 

8 Jämförelsetal för januari-augusti 2013 saknas. Se bilaga 5 Redovisningsprinciper. 
9 HVB står för Hem för Vård eller Boende. 
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Beläggningsarbeten utförs främst under hösten vilket inte framgår av periodbudgeten 
som är jämnt fördelad över året. Vidare har kostnaderna för vinterväghållning blivit 
lägre än budgeterat på grund av den milda vintern i början av året. Avvikelsen på +1,3 
mkr i den taxefinansierade verksamheten beror främst på mindre underhåll av 
avloppsverk och vattenverk.  
 
Resultatet per den 31 augusti för Gemensam finansiering visar totalt ett överskott för 
perioden på 26,8 mkr. De största positiva avvikelserna finns inom kommunalekonomisk 
utjämning (+ 18,2 mkr) och kommunalskatt (+ 3,4 mkr). 
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3.5 Kommunens helårsprognos 
 
Prognosen för kommunen visar ett negativt resultat för 2014 på -8,1 mkr vilket är 18,1 
mkr sämre än budget. Budgeterat helårresultat är +10 mkr. Totalt sett redovisar 
verksamheterna underskott (-50,2 mkr) medan gemensam finansiering visar överskott 
(+32,1 mkr) till följd av bland annat den accelererande barn/elevtalsökningen från 
hösten 2013 i kommunen.  Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden är de nämnder 
som redovisar störst underskott (-35,9 mkr respektive -12,8 mkr). 
 
Prognos för helår baseras på nämndernas bedömningar efter åtta månader. Eventuell 
förändring av semesterlöneskuld har inte beaktats vid delårsbokslut och prognos. 
 
 
3.5.1 Gemensam finansiering 
 
Prognosen för gemensam finansiering är ett överskott på 32,1 mkr. Samtliga områden 
utom ett visar positiva budgetavvikelser vilket framgår av nedanstående tabell.   
 
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift är i prognosen 32,0 
mkr bättre än budget, motsvarande siffra i delårsrapporten för mars var 28,0 mkr. Det 
senaste prognosunderlaget från SKL är från augusti 2014. Det stora överskottet beror 
bland annat på den accelererande barn/elevtalsökningen från hösten 2013 i kommunen.   
 
Det så kallade finansnettot, som är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella 
kostnader, visar plus med 2,8 mkr. Det beror främst på att kommunen har mindre lån och 
lägre ränta än budgeterat samt aktieutdelningar. På strategiska åtgärder prognostiseras ett 
underskott på 3,0 mkr. Underskott beräknas uppstå främst på grund av att det nya OB-
avtalet träder i kraft 2014-10-01 samt att kapitalkostnader avseende investeringsprojektet 
Ny- och ombyggnation simhall kommer i slutet av året då projektet beräknas vara 
avslutat.  
 
Mkr 
 

Budget 
helår 
2014 

Prognos 
helår 
2014 

Budget- 
avvikelse 

2014 
+överskott 
-underskott 

Kommunalskatt 730,7 735,2 +4,5 
Kommunal fastighetsavgift 31,8 32,3 +0,5 
Kommunalekonomisk utjämning 199,2 226,2 +27,0 
Finansiella intäkter 7,0 7,8 +0,8 
Finansiella kostnader -4,0 -2,0 +2,0 
KP-avgift 33,7 33,8 +0,1 
Pensionskostnad -45,0 -44,8 +0,2 
Löneskatt -10,9 -10,9 0 
Internränta 8,8 8,8 0 
Strategiska åtgärder -3,6 -6,6 -3,0 
 
Summa 

 
947,7 

 
979,8 

 
+32,1 
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3.5.2 Skattefinansierad verksamhet 
 
De skattefinansierade verksamheterna prognostiserar negativ budgetavvikelse  
(-49,4 mkr). Även den taxefinansierade verksamheten beräknas ge underskott år 2014  
(-0,8 mkr). Nedan kommenteras helårsprognos för respektive nämnd. 
 
Mkr 
 

Budget 
helår 
2014 

Prognos 
helår 
2014 

Budget- 
avvikelse 

2014 
+överskott 
-underskott 

Kommunstyrelsen 94,8 95,1 -0,3 
Utbildningsnämnden 439,9 475,8 -35,9 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 84,4 85,5 -1,1 
Omsorgsnämnden 274,4 287,2 -12,8 
Nämnden för samhällsplanering  
inkl Nämnden för myndighetsfrågor 
exkl VA 

44,1 43,4 +0,7 

Summa skattefinansierat  
(exkl gemensam finansiering) 

937,6 987,0 -49,4 

VA-verksamhet 0,0 0,8 -0,8 
Totalt10 937,6 987,8 -50,2 

 
 
Kommunstyrelsen 
För kommunstyrelsens verksamhet prognostiseras ett helårsutfall som i princip är i nivå 
med budget (-0,3 mkr). Dock finns budgetavvikelser i både positiv och negativ riktning 
inom de olika verksamhetsområdena. 
 
Mkr 
 

Budget- 
avvikelse 

2014 
Kansli  +0,6 
Ekonomi +0,2 
Personal -0,1 
Kultur, föreningsstöd -0,3 
Fritid, idrotts- och fritidsanläggningar -0,6 
Övriga  -0,1 
Summa  -0,3 

 
Inom kansli och ekonomi prognostiseras överskott till följd av vakanser (+0,2 mkr) och 
förseningar i planerad utbyggnad av bredband (+0,4 mkr). Även personalpolitiska 
åtgärder beräknas ge lägre kostnader än budgeterat (+0,2 mkr). Underskott i 
motsvarande storleksordning finns inom kultur- och fritid (-0,9 mkr), främst på grund av 
personella förändringar under året och ökade driftkostnader för oförutsett underhåll av 
anläggningar. I övrigt löper kommunstyrelsens verksamhet enligt plan och redovisar per 
31 augusti inga större prognostiserade budgetavvikelser.  
 
Investeringsprojektet Om- och tillbyggnad av simhall pågår. Projektet påbörjades i juni 
2013 och beslutad totalutgift är 90 mkr. Ingen avvikelse i beslutad totalutgift redovisas 
per den 31 augusti. Den nya simhallen beräknas vara klar i oktober. 
 

10 Belopp i tabellerna kan avvika mot bilaga 6 på grund av avrundning till mkr. 
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Utbildningsnämnden 
Totalt beräknas en negativ budgetavvikelse på -35,9 mkr för utbildningsnämnden. På 
grund av ökade barn/elevtal har ett gediget omställningsarbete pågått under våren inför 
läsårsstart hösten 2014. Större delen av det förväntade underskottet kommer under 
hösten. En del av de ökade kostnaderna är av engångskaraktär.  
 
Mkr 
 

Budget- 
avvikelse 

2014 
Nämnd och styrelseverksamhet +0,6 
Fritidsgårdar -0,3 
Musikskola 0 
Gemensam verksamhet -3,0 
Förskoleverksamhet -2,3 
Skolbarnsomsorg -0,1 
Grundskola -12,2 
Särskola -0,9 
Biblioteksverksamhet -0,3 
Gymnasie-/vuxenutbildning -17,4 
Summa  -35,9 

 
Fritidsgårdar och bibliotek har ett sparbeting som inte genomförts vilket orsakar negativ 
budgetavvikelse (-0,6 mkr). Förskola och grundskola har fler barn/elever än vad som var 
känt vid budgetering för verksamhetsår 2014, vilket föranleder ett större underskott  
(-14,5 mkr). Barn/elevtalsökningen började hösten 2013, men har accelererat under 
vårterminen 2014. Denna ökning finns inte med i den befolkningsprognos, som den 
centrala resursfördelningen bygger på. Även omställningen avseende lokaler påverkar 
förväntat helårsresultat negativt. En del kostnader för lokalomställning är dock av 
engångskaraktär. Även köp av utbildning för förskola och grundskola visar på ökade 
kostnader under 2014 till följd av ökade barn/elevtal.  
 
När det gäller gymnasieskola prognostiseras en negativ budgetavvikelse på totalt -17,4 
mkr. I budget inför 2014 räknades med en elevtalsminskning medan faktiskt elevtal ökat 
jämfört med budgeterad nivå. Omställningskostnader och ökade elevtal innebär en 
budgetavvikelse på -7,4 mkr. Dessutom bedöms verksamheten totalt sett redovisa ett 
negativt resultat för 2014 i samma storleksordning som tidigare år, ca -10 mkr.  
 
Även kringkostnader ökar på grund av stigande barn/elevtal, exempelvis barn i behov av 
särskilt stöd, skolskjutsar, modersmål med mera. Sammanfattningsvis är det 
barn/elevtalsökningen som påverkar större delen av det förväntade resultatet för 2014. 
 
Utbildningsnämnden planerar att använda samtliga investeringsmedel för 2014  
(4,2 mkr). Investeringar beträffande lokaler pågår. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
Kommunstyrelsen har den 2 september 2014 fått meddelande om att 
utbildningsnämnden kommer att överskrida budget i hög grad. Tidigare under året har 
följande åtgärder vidtagits:  

• Information till KS § 2014-02-04 gällande oförutsedd elevtalsökning med 
prognos. 

• Information och genomgång med kommunchef, förvaltningschef, chefsekonom 
och PWC gällande konsekvenser av elevtalsökningar. 
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• Redovisning på KS 2014-03-04. Kommunchef får i uppdrag att arbeta fram ett 
beslutsförslag till nästkommande KS. 

• Beslut i nämnden att igångsätta extern utredare från PWC med 
utredningsuppdrag UN § 17, 2014-03-26. 

• Återrapportering till KS 2014-04-08. Beslut att överlåta till utbildningsnämnden 
att bilda en styrgrupp och ge KC i uppdrag att snarast ta fram en handlingsplan. 

• Information inför budgetarbetet till tjänstemän och ledande politiker på 
budgetinternat i Toftaholm 2014-04-24. 

• Bildande av styrgrupp IKA (Integration Kraftsamling Alvesta) för att djupare 
analysera konsekvenserna och förutsättningarna framöver. 

• KF § 30 2014-04-29. Redovisning för KF med en aktuell nulägesrapport av 
elevtalsökning och dess ekonomiska konsekvenser.  

• Möte 2014-05-26 med SKL 14-kommungruppen och migrationsminister Tobias 
Billström i Stockholm för att belysa Alvesta kommuns unika situation samt att 
hitta gemensamhet i frågorna i närliggande kommuner. 

• Redovisning av PWC:s utredning och KC handlingsplan vid möte med politiker 
och tjänstemän vid möte i Alvesta 2014-06-18. 

 
 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Nämnden prognostiserar totalt sett ett underskott på -1,1 mkr.  
 
Mkr 
 

Budget- 
avvikelse 

2014 
Nämnd och styrelseverksamhet -0,2 
Förvaltningskontor inkl arbetsmarknadsenhet +2,1 
Barn, familj och vuxna missbrukare -3,7 
Loket (öppenvård missbruk vuxna) +0,1 
Försörjningsstöd         -0,9 
Stjärnan (öppenvård barn och familj)  +0,5 
Ensamkommande barn  +1,0 
Summa -1,1 

 
Förvaltningskontor visar överskott (+2,1 mkr) med anledning av lägre personalkostnader 
samt ökade intäkter för anställningsstöd inom arbetsmarknadsenheten. Kostnader för 
placering av barn, familj och vuxna missbrukare står för den största budgetavvikelsen  
(-3,7 mkr). Under året har arbetet med hemtagning av familjer och barn från institution 
haft positivt resultat, men samtidigt har nya placeringar gjorts.  
 
Öppenvården Stjärnan har börjat arbeta mer systematiskt med hemmaplanslösningar i 
familjebehandling och verksamheten prognostiserar ett mindre överskott (+0,5 mkr). 
Försörjningsstöd prognostiserar ett underskott (-0,9 mkr), vilket är en bättre prognos än 
verksamheten har redovisat tidigare år. Det beror i huvudsak på utökning av 
handläggare, som nu hinner träffa klienter mer ofta och att samarbetet med 
arbetsmarknadsenheten utvecklats så att fler får arbete med olika anställningsstöd. 
Verksamheten har i år en realistisk budgetnivå. 
 
Inom flyktingmottagandet medför det ökade antalet nya Alvestabor ökade intäkter i form 
av schablonbidrag. Kostnader för tolk bedöms bli högre än budgeterat. Till följd av 
beslutet att utöka antalet asylplatser från fem till sex ökar intäkterna för 
ensamkommande boendet. Mot denna bakgrund prognostiseras ett överskott (+1,0 mkr).  
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Åtgärder för att nå en budget i balans 
I syfte att minska underskottet för institutionsplaceringar fortsätter förvaltningen att 
arbeta med tidigare insatser på hemmaplan. Rekrytering av jourfamiljehem i närheten av 
Alvesta ska ske under hösten, vilket blir ett alternativ till akuta institutionsplaceringar i 
vissa fall. 
 
Under hösten och nästa år kommer flera personer lämna etableringen, vilket kan betyda 
ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Satsningar på samarbete i Lokal 
överenskommelse11 med Arbetsförmedlingen kommer att göras.   
 
Genom att arbetsmarknadsenheten flyttar till nya lokaler kommer de kunna handleda fler 
personer som idag har försörjningsstöd till praktik och arbete. De personer som lämnar 
etableringen ska erbjudas tidig inskrivning på arbetsmarknadsenheten för att komma till 
självförsörjning. 
 
 
Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden prognostiserar totalt sett ett underskott på -12,8 mkr. I prognosen 
ingår inte eventuella viten för att boende saknas.  
 
Mkr 
 

Budget- 
avvikelse 

2014 
Nämnd -0,1 
Förvaltningskontor 0 
Äldreomsorg -3,9 
Funktionsstöd -8,8 
Summa  -12,8 

 
Den negativa budgetavvikelsen inom Äldreomsorg (-3,9 mkr) beror på kommande 
kostnader för modulhus och trygghetslarm samt köp av platser i annan kommun och av 
Landstinget. Även personalkostnader beräknas bli högre än budgeterat. Inom psykiatrin, 
som är en del av äldreomsorgsverksamheten, prognostiseras underskott då kostnader för 
platser på behandlingshem blir högre till följd av fler brukare än budgeterat. 
Funktionsstöd står för den största budgetavvikelsen inom nämndens område (-8,8 mkr). 
Detta underskott beror främst på att verksamheten inte bedöms klara en besparing på 8,5 
mkr. 
 
Omsorgsnämnden planerar att använda hela investeringsbudgeten för 2014 (4,4 mkr), 
dels till hjälpmedel där inköp sker löpande och dels till inventarier till modulhus vilket 
tillkommit under året, men även övrigt.  
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
Budgetramen för 2014 har minskats med 12 mkr jämfört med 2013 års nivå. Prognosen 
för helåret är ett underskott i ungefär samma storleksordning. Budgetavvikelsen är 
behandlad i omsorgsnämnden som beslutade att: 

1. föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att återställa 
omsorgsnämndens budgetram med 12 mkr till 2013 års nivå.   

2. ge nämndens ordförande i uppdrag att genom en skrivelse informera 
kommunfullmäktige om att omsorgsnämnden inte kommer att kunna hålla sin 
budgetram för 2014.  

11 Överenskommelse mellan kommun, Arbetsförmedling, Landsting och Migrationsverket om hur samarbete 
sker gällande nyanlända. 
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Förvaltningens åtgärder de senaste åren för att minska kostnader samt framtagna 
skrivelser kring behov som förutsetts har även utretts av en utomstående konsult. 
Konsulten kom till samma slutsats som nämnden om att det inte finns utrymme för 
verksamheten att klara en besparing motsvarande ramminskningen. Anledningen är att 
verksamheten inte har möjlighet att göra ytterligare åtgärder för att klara en minskning 
av kostnaderna utan att gå emot lagkrav, föreskrifter och försämra livskvalitén för 
brukarna. Konsultens utredning har redovisats på kommunstyrelsen den 2 september 
2014. Ordförandes skrivelse fanns då med som en meddelandepunkt. 
 
 
Nämnden för samhällsplanering 
Nämnden för samhällsplanering prognostiserar totalt ett överskott på 0,7 mkr, exklusive 
VA-verksamhet. 
 
Mkr 
 

Budget- 
avvikelse 

2014 
Nämnd 0 
Förvaltningskontor 0 
Bygg och miljökontor 0 
Bostadsförbättring -0,1 
Färdtjänst 0 
Fysisk/teknisk planering +0,1 
Förvaltningsavtalet +0,6 
Teknisk administration/servicefunktion -0,6 
Gator/vägar, belysning, avfallshantering +0,7 
Parkförvaltning 0 
Summa (exkl VA-verksamhet) +0,7 

 
De verksamheter som sorteras under förvaltningsavtalet beräknas generera ett överskott 
på +0,6 mkr. Det består av 0,3 mkr från förvaltningsavtalet och intäkter på 0,3 mkr 
avseende andrahandsuthyrning av avställda lokaler. Det förväntade överskottet på +0,7 
mkr för verksamheten gator/vägar, belysning, avfallshantering består främst av lägre 
kostnader för vinterväghållning då vintern vid årets början var mildare än förväntat. Det 
beräknade underskottet på -0,6 mkr avseende verksamheten teknisk administration/ 
servicefunktionen består främst av högre kostnader för arbetsmaskiner.  
 
 
3.5.3 Taxefinansierad verksamhet 
 
VA-verksamheten prognostiserar ett negativt resultat för år 2014 (-0,8 mkr), vilket 
motsvarar det egna kapitalet. Kostnader för underhåll av vattenverk och avloppsverk 
beräknas bli lägre än budgeterat. Däremot beräknas kostnader för underhåll av 
ledningsnätet, och då främst vattenledningar, bli högre än budgeterat.  
 
Mkr 
 
Nämnden för samhällsplanering 

Budget 
helår 
2014 

Prognos 
helår 
2014 

Budget- 
avvikelse 

2014 
VA-verksamhet 0,0 -0,8 -0,8 
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4.  Medarbetare 
 
Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. För att nå kommunens mål 
krävs medarbetare som upprätthåller hög kvalitet inom alla verksamheter med 
medborgarnas behov och intressen i fokus. En förutsättning är att personalen är delaktig 
och får kompetensutveckling som gör att de kan nå uppsatta mål. Insatserna för att 
behålla och utveckla medarbetarna är mycket strategisk för kommunens förmåga att ge 
en hög service. 
 
Personalutskott 
Kommunstyrelsens personalutskott ansvarar bland annat för policyfrågor inom 
personalområdet. Under året har beslut tagits om bland annat att friskvårdspengen höjs 
till 750 kr per anställd och år. Ett nytt ramavtal avseende flextid har fastställts och träder 
i kraft 1 oktober i år. Nya lönekriterier som gäller all verksamhet i kommunen har 
fastställts. Dessa lönekriterier ska användas i samband med löneöversynen 2015.  
 
Feriearbeten 
239 ungdomar i åldern 16-18 år har feriearbetat under vardera tre veckor i sommar. 
Ferieplatserna fördelades enligt följande; kommunala verksamheter 144 platser, 
AllboHus 49 platser, Huseby 10 platser, idrottsföreningar 27 platser, ideella föreningar 3 
platser och övriga (Funkibator och Kulturpark Småland) 6 platser.  
 
Löneöversyn 2014 
Löneöversynen i år har gått helt enligt planerna. Personalutskottet tog beslut om 
prioriteringarna inför årets löneöversyn. Beslutet innebär satsningar på bland annat 
lärare och rektorer, socialsekreterare, sjuksköterskor, bibliotekarier, 
behandlingsassistenter och personliga assistenter. Arbetet med löneöversynen slutfördes 
vid månadsskiftet mars/april och ny lön betalades ut med aprillönen. Den totala 
löneökningen för kommunen uppgick till 3,2 %.  
    
Nettoårsarbetare 
Antalet nettoårsarbetare för hela kommunen har minskat med fyra sedan årsskiftet.  
 
Sjukfrånvaron 
Antalet sjukdagar per anställd har minskat något sedan årsskiftet. Efter årets sju första 
månader är antalet sjukdagar per anställd 16,9 vilket är 0,6 dagar lägre än vid årsskiftet. 
Särskilt positivt är att sjukfrånvaron inom både omsorgsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen minskar.  
 
Friskvård 
En hälsovecka genomfördes i slutet av april. Anställda erbjöds motionsaktiviteter och 
alla arbetsplatser fick frukt. En friskvårdstävling erbjöds alla medarbetare under våren. 
Drygt 400 medarbetare deltog och var och en av dessa gjorde i snitt 28 motionspass 
under de sex veckorna som tävlingen pågick.   
 
Personalkostnader 
Kommunal verksamhet är personalintensiv och personalkostnaderna utgör 2/3 av 
kommunens totala kostnader. Det är därför viktigt att följa upp och analysera 
personalsituationen.  
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Diagrammen nedan visar medelvärdet under de senaste 12 månaderna. 
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
I augusti 2014 redovisas 1 364 nettoårsarbetare (i december 2013, 1 368),  
alltså 4 färre än vid årsskiftet.  
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Antalet sjukdagar per anställd 
Efter årets sju första månader är antalet sjukdagar per anställd 16,9 vilket är 0,6 dagar 
lägre än vid årsskiftet. 
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Bilaga 1
Resultaträkning Kommunkoncern

Augusti 
2014

Augusti 
2013

Bokslut 
2013

Verksamhetens intäkter 1 339,4 492,9
Verksamhetens kostnader 2 -891,9 -1 317,4
Avskrivningar -44,2 -63,4
Verksamhetens nettokostnad -596,7 -887,9
Skatteintäkter 3 490,6 718,6
Generella statsbidrag och utjämning 4 172,5 239,9
Finansiella intäkter 5 3,9 7,2
Finansiella kostnader 6 -23,6 -39,4
Skatt på årets resultat 0,0 -1,8
Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd 0,0 1,6
Årets resultat 46,7 38,2

Balansräkning Kommunkoncern

 Mkr
Augusti 

2014
Augusti 

2013
Bokslut 

2013
 Tillgångar
 Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar 34,8 35,8
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 527,1 1 502,7
 Maskiner och inventarier 77,4 47,3
 Finansiella anläggningstillgångar 128,7 150,1
Bidrag statlig infrastruktur 21,2 21,9
 Summa anläggningstillgångar 1 789,2 1 757,8
 Omsättningstillgångar
 Förråd m.m. 8,8 8,4
 Fordringar 320,6 115,4
 Kortfristiga placeringar 0,0 213,8
 Kassa och bank 73,9 62,8
 Summa omsättningstillgångar 403,3 400,4
 Summa tillgångar 2 192,5 2 158,2
    
 Eget kapital, avsättningar och skulder
 Eget kapital 675,4 628,6
   Därav årets resultat (-46,7) (38,2)
 Avsättningar för pensioner 8,5 8,1
 Andra avsättningar 11,2 11,2
 Långfristiga skulder 1 279,8 1 254,0
 Kortfristiga skulder 217,6 256,3
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 192,5 2 158,2

 Mkr Not



Bilaga 2 
Resultaträkning Kommunen

Augusti 
2014

Augusti 
2013

Prognos 
2014

Verksamhetens intäkter 1 197,2 273,5 249,9
Verksamhetens kostnader 2 -833,4 -1 202,3 -1 237,2
Avskrivningar -12,4 -19,5 -19,5
Verksamhetens nettokostnad -648,6 -948,3 -1 006,8
Skatteintäkter 3 490,6 718,6 735,2
Generella statsbidrag och utjämning 4 172,6 239,9 258,5
Finansiella intäkter 5 6,7 11,3 7,8
Finansiella kostnader 6 -0,7 -0,7 -2,0
Årets resultat 20,6 20,8 -7,3

Balansräkning Kommunen

 Mkr
Augusti 

2014
Augusti 

2013
Bokslut 

2013
Prognos 

2014
 Tillgångar
 Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar 34,8 35,8 34,3
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 393,4 334,4 445,7
 Maskiner och inventarier 18,0 20,7 30,7
 Finansiella anläggningstillgångar 123,8 143,2 125,0
Bidrag statlig infrastruktur 21,2 21,9 20,9
 Summa anläggningstillgångar 591,2 556,0 656,6
 Omsättningstillgångar
 Förråd m.m. 4,3 4,3 4,2
 Fordringar 91,3 108,7 124,7
 Kortfristiga placeringar 217,0 213,8 218,0
 Kassa och bank -0,6 -12,3 -10,0
 Summa omsättningstillgångar 312,0 314,5 336,9
 Summa tillgångar 903,2 870,5 993,5
    
 Eget kapital, avsättningar och skulder
 Eget kapital 679,4 658,8 651,5
   Därav årets resultat (20,6) (20,8) (-7,3)
 Avsättningar för pensioner 3,6 3,6 3,6
 Andra avsättningar 0,8 0,8 0,8
 Långfristiga skulder 62,8 27,9 113,0
 Kortfristiga skulder 156,6 179,4 224,6

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 903,2 0,0 870,5 993,5

 Panter och ansvarsförbindelser
- Pensionsskuld 411,9 413,4 415,1
- Löneskatt för pensionsförpliktelser 100,0 100,3 100,7
- Borgensåtaganden 1 227,5 1 236,5 1 227,5

511,9 513,7 515,8

Soliditet
- inklusive pensionsskuld före 1998 19 17 14
- exklusive pensionsskuld före 1998 75 76 66

Mkr Not
Bokslut 

2013



Bilaga 3
Noter

Koncern Kommun

Mkr 20140831 2013 20140831 2013

Not 1. Verksamhetens intäkter
Statsbidrag och andra bidrag 90,1 131,1 90,1 131,1
Hyror, arrenden 86,6 140,4 12,4 30,4
Försäljningsintäkter 91,3 13,5 14,3 21,4
Taxor, avgifter, ersättningar 38,0 164,0 43,6 66,9
Reavinster 0,7 1,0 0,7 1,0
Övriga intäkter 32,7 42,9 36,1 22,7

Summa 339,4 492,9 197,2 273,5

Not 2. Verksamhetens kostnader
Hyror 2,5 3,5 69,8 103,9
Lönekostnader inkl soc.avg 521,8 739,8 477,3 662,3
Pensionskostnader 33,9 46,9 30,1 46,1
Bidrag 55,3 83,6 57,1 86,3
Entreprenad och köp av verksamhet 126,1 208,0 109,9 154,4
Övriga kostnader 152,3 235,6 89,2 149,3
Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0
Uppskjuten skatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 891,9 1 317,4 833,4 1 202,3

Not 3. Skatteintäkter
Kommunalskatt prel 489,3 722,8 489,3 722,8
Korr slutavräkning 2013 -0,7 -0,7
Prognos slutavräkning 2013 0,0 -4,6 0,0 -4,6
Prognos slutavräkning 2014 2,0 2,0

Summa 490,6 718,2 490,6 718,2

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 132,6 183,9 132,6 183,9
Konjunkturstöd 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringsbidrag 2,9 8,6 2,9 8,6
Regleringsavgift 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsutjämning, bidrag 13,8 17,2 13,8 17,2
Kostnadsutjämning, avgift 0,0 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning, bidrag 0,3 0,0 0,3 0,0
LSS-utjämning, avgift 0,0 -1,9 0,0 -1,9
Kommunal fastighetsavgift prel 21,6 32,1 21,6 32,1
Prognos slutavräkning 2010 0,0 0,0 0,0 0,0
Avslutning 2009 0,0 0,0 0,0 0,0
Korr prognos 2009 0,0 0,0 0,0 0,0
Prognos slutavräkning 2011 0,0 0,0 0,0 0,0
Korr prognos 2010 0,0 0,0 0,0 0,0
Strukturbidrag 1,3 0,0 1,3 0,0
Korr prognos 2011 0,0 0,0 0,0 0,0
Prognos slutavräkning 2012 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 172,5 239,9 172,5 239,9



Koncern Kommun

Mkr 20140831 2013 20140831 2013

Not 5. Finansiella intäkter
Räntor utlämnade lån 1,1 0,5 0,0 0,4
Ränta likvida medel 0,2 0,4 0,1 0,4
Dröjsmålsränta 0,1 0,1 0,0 0,1
Aktieutdelning 1,4 1,3 1,4 1,2
Reavinster 0,7 2,1 0,7 2,1
Ränta räntepapper 0,4 0,6 0,4 0,7
Borgensavgifter 0,0 0,0 4,0 6,0
Uppskrivning aktier 0,0 0,4 0,0 0,4
Övriga finansiella intäkter 0,0 1,8 0,1 0,0

Summa 3,9 7,2 6,7 11,3

Not 6. Finansiella kostnader
Räntekostnader för lån 23,6 39,1 0,7 0,5
Aktieägartillskott 0,0 0,0 0,0 0,0
Dröjsmålsräntor 0,0 0,0 0,0 0,0
Avgifter till banker m m 0,0 0,0 0,0 0,0
Reaförluster 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränta på pensionsavsättningar 0,0 0,2 0,0 0,2
   (varav effekt av sänkta RIPS-räntor) (0,1) (0,1)
Nedskrivning aktier 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,1 0,0 0,0

Summa 23,6 39,4 0,7 0,7



Kassaflödesanalys Bilaga 4

 Mkr
Augusti 

2014
Augusti 

2013
Bokslut 

2013
Prognos 

2014
 Löpande verksamhet
 Årets resultat 20,6 20,8 -7,3
 Justering för ej likvidpåverkande poster 12,3 17,0 19,7
 -varav avskrivningar 12,4 19,5 19,5
 -varav periodisering invest.bidrag -0,1 -0,1 -0,1
 -varav reavinst m.AT -0,7 -1,0 -0,7
 -varav reaförlust m.AT 0,0 0,4 0,0
 -varav upplösning infrastrukturbidrag 0,7 1,0 1,0
 -varav direktbokning mot EK 0,0 -2,8 0,0

 Ökning/minskning av förråd 0,0 1,5 0,1
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 17,4 21,0 -16,0
 Ökning/minskning av kortfr. plac. -3,2 -4,5 -4,2
 Ökning/minskning av kortfr. skulder -22,8 -25,1 45,2
 Ökning/minskning av pensionsskuld 0,0 0,4 0,0
 I. Verksamhetsnetto 24,3 31,1 37,5

 Investeringar
 Inköp materiella tillgångar -67,9 -42,9 -139,5
 Investeringsbidrag materiella tillgångar 0,0 1,5 0,0
 Övrig investeringsinkomst 0,0 0,3 0,2
 Försäljning materiella tillgångar 0,9 3,0 0,9
 Inköp immateriella tillgångar* 0,0 -0,1 0,0
 Inköp finansiella tillgångar 0,0 0,0 -1,2
 II. Investeringsnetto -67,0 -38,2 -139,6

Finansiering
Minskning långfristig fordran 20,0 0,1 20,0
Långfristig upplåning (ökn lån) 35,0 22,0 85,0
Ökning långfristig fordran -0,6 -47,3 -0,6
 III. Finansieringsnetto 54,4 -25,2 104,4

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur
Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 0,0 -2,3 0,0

0,0 -2,3 0,0
Förändring likvida medel 11,7 -34,6 2,3



Bilaga 5 

Redovisningsprinciper 
 
Sammanställd redovisning för kommunkoncernen har upprättats per 31 augusti. Vid upprättande av 
delårsbokslut tillämpas samma redovisningsprinciper som vid senaste årsbokslut, med undantag av 
förändring av semesterlöneskuld som enbart beaktas i årsbokslut.  
 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta kommun omfattar de bolag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta Energi 
AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag AB. 
Kommunens andel (20 %) av Värends Räddningstjänstförbund har också tagits med i 
sammanställningen. Den sammanställda redovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och 
dotterföretagens resultat- och balansräkningar. Interna mellanhavanden mellan de i koncernen 
ingående enheterna har i allt väsentligt eliminerats. Att efter elimineringen föra samman kommunens 
och dotterföretagens räkenskaper till en redovisningsenhet kallas konsolidering. Alvesta kommuns 
redovisningsprinciper är vägledande. Avvikelser mot bolagens redovisningsprinciper förekommer, 
men bedöms som ej väsentliga och justering har därför inte gjorts. 
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att det av kommunen förvärvade 
egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital räknas in i koncernens 
eget kapital. Vid årsbokslut har bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som finns i bolagen 
lagts till eget kapital respektive skuld för latent skatt i enlighet med kommunal redovisningslag. Vid 
delårsbokslut har detta inte tillämpats då inga bokslutsdipositioner och obeskattade reserver har 
bokförts under aktuell period. 
 
Jämförelsetal 
I delårsrapporten per 31 augusti har jämförelsetal för motsvarande period 2013 inte redovisats. Den 1 
juli 2013 genomfördes en omfattande omorganisation, vilken i hög grad påverkade den ekonomiska 
strukturen. Delårsrapport upprättades per 30 juni. En omräkning av uppgifter per 30 juni 2013 till åtta 
månader, för kommunen och bolag, har inte gjorts. Det beror på svårigheten att i efterhand fastställa 
korrekta uppgifter för perioden januari - augusti 2013 och därefter upprätta en sammanställd 
redovisning för denna period.   
 



ALVESTA KOMMUN 2014 Riktpunkt:
67% (8/12)
Förbrukning PROGNOSTISERAT

jan-aug UTFALL HELÅR
(+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
kansli c01 460 8 990 8 530 539 5 252 4 713 55 0 600 600 7 930
ekonomi c02 708 8 386 7 678 346 5 114 4 768 62 -100 345 245 7 433
personal c03 144 8 548 8 404 0 5 590 5 590 67 -145 50 -95 8 499
IT    c04 3 857 13 180 9 323 2 243 7 757 5 514 59 0 0 0 9 323
Marknadskontor,information c05 0 1 431 1 431 9 867 858 60 0 -50 -50 1 481
personalvård, feriearbete c06/6214 0 2 210 2 210 0 1 521 1 521 69 0 50 50 2 160
nämnd o styrelseverksamhet c11 0 3 652 3 652 0 2 463 2 463 67 0 0 0 3 652
stöd till politiska partier c12 0 1 059 1 059 0 630 630 60 0 0 0 1 059
revision c13 0 1 100 1 100 0 434 434 39 0 0 0 1 100
överförmyndare, valnämnd, avgift rfss,skl c14 700 4 013 3 313 943 2 973 2 030 61 0 0 0 3 313
turism c233 50 925 875 57 756 699 80 0 0 0 875
räddningstjänstförbund c28 0 14 174 14 174 0 9 705 9 705 68 0 -50 -50 14 224
beredskap c29 645 857 212 379 352 -27 -13 0 0 0 212
länstrafiken c722 0 15 365 15 365 0 10 243 10 243 67 0 0 0 15 365
kultur o föreningsstöd c 3421,345-347,35 0 2 476 2 476 5 1 909 1 904 77 0 -345 -345 2 821
fritidsverksamhet, idrotts- o fritidsanl. c232,312-319,32 3 905 18 960 15 055 2 455 12 907 10 452 69 65 -690 -625 15 680
Summa 10 469 105 326 94 857 6 976 68 471 61 495 65 -180 -90 -270 95 127

Förbrukning PROGNOSTISERAT
jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)
verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
nämnd och styrelseverksamhet c11 0 1 451 1 451 0 490 490 34 0 600 600 851
fritidsgårdar c33 136 5 252 5 116 152 3 764 3 612 71 0 -284 -284 5 400
musikskola c37 600 4 477 3 877 424 2 851 2 427 63 0 0 0 3 877
gemensam verksamhet c40 580 19 982 19 402 1 216 14 408 13 191 68 0 -3 019 -3 019 22 421
förskoleverksamhet c41 19 926 124 875 104 949 16 084 83 989 67 905 65 0 -2 332 -2 332 107 281
    -varav köp av utbildning a6111 487 10 587 10 100 943 6 586 5 643 56 0 -961 -961 11 061

skolbarnsomsorg c42 231 13 816 13 585 337 8 829 8 492 63 0 -80 -80 13 665

grundskola c43 19 735 202 806 183 071 16 886 145 707 128 821 70 0 -12 227 -12 227 195 298
   -varav köp av utbildning a6111 1 250 17 250 16 000 1 202 11 959 10 757 67 0 -989 -989 16 989

särskolan c45 0 28 970 28 970 461 19 954 19 494 67 0 -939 -939 29 909
   -varav köp av utbildning a6111 0 5 261 5 261 153 1 485 1 332 25 0 603 603 4 658

biblioteksverksamhet c31/34/36 660 10 119 9 459 541 5 990 5 449 58 0 -263 -263 9 722

gymnasie-/vuxenutbildning c44/46/47/49 22 098 92 154 70 056 19 706 76 725 57 018 81 0 -17 385 -17 385 87 441
   -varav köp av utbildning a6111 1 300 57 032 55 732 777 41 676 40 899 73 0 -16 465 -16 465 72 197

Summa 63 966 503 901 439 935 55 808 362 707 306 899 70 0 -35 929 -35 929 475 864

Bilaga 6

Utbildningsnämnden BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD
BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Kommunstyrelse BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD
BUDGETAVVIKELSE, HELÅR



Förbrukning PROGNOSTISERAT
jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)
verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
Nämnd o styrelseverksamhet vht 118 0 641 641 0 602 602 94 0 -186 -186 827
Förvaltningskontor, inkl reception o AME a 41, 411 o 4503 416 13 393 12 977 1 191 7 122 5 931 46 0 2 082 2 082 10 895
Barn, familj o vuxna a 441 o 4502 22 999 57 558 34 559 7 303 39 658 32 355 94 0 -3 689 -3 689 38 248
Loket (missbruk vuxna) a 45022 0 1 647 1 647 13 1 471 1 458 89 0 135 135 1 512
Försörjningsstöd a 4501 17 000 49 710 32 710 19 959 32 210 12 251 37 0 -921 -921 33 631
Stjärnan öppenvård a 443 0 3 983 3 983 15 2 446 2 431 61 0 479 479 3 504
Ensamkommande flyktingbarn a 442 22 524 20 440 -2 084 10 950 13 958 3 008 -144 0 963 963 -3 047
Summa 62 939 147 372 84 433 39 431 97 467 58 036 69 0 -1 137 -1 137 85 570

Förbrukning PROGNOSTISERAT
jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)
verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
Nämnd a71/C114 0 623 623 0 458 458 74 0 -95 -95 718
Förvaltningskontor a71 769 6 717 5 948 332 4 209 3 877 65 0 0 0 5 948
Äldreomsorg totalt a77 41 868 254 016 212 148 33 812 171 066 137 254 65 0 -3 915 -3 915 216 063
     varav personalkostnader b5-56 0 194 649 194 649 0 130 355 130 355 67 0 -1 430 -1 430 196 079
     varav medicinskt färdigbehandlade akt 751 0 0 0 0 584 584 0 -80 -80 80

Funktionsstöd totalt a76 34 253 89 931 55 678 22 492 67 620 45 128 81 0 -8 796 -8 796 64 474
     varav personalkostnader b5-56 0 70 722 70 722 0 51 291 51 291 73 0 -3 700 -3 700 74 422

Summa 76 890 351 287 274 397 56 636 243 353 186 717 68 0 -12 806 -12 806 287 203

Förbrukning PROGNOSTISERAT
jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)
verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
nämnd c116 0 612 612 424 424 69 0 -50 -50 662
förvaltningskontor

,
27 ej bm 960 3 469 2 509 674 1 810 1 136 45 0 0 0 2 509

bygg & miljökontor c27 3 700 7 432 3 732 3 118 4 923 1 805 48 0 0 0 3 732
bostadsförbättring c218 0 1 750 1 750 0 960 960 55 0 -100 -100 1 850
färdtjänst c55,72 0 4 595 4 595 0 2 851 2 851 62 0 0 0 4 595
fysisk/teknisk planering c214-217,219 2 900 9 272 6 372 990 6 050 5 060 79 0 100 100 6 272
förvaltningsavtalet c22,71,202 13 363 13 125 -238 7 936 7 274 -662 278 -1 481 2 081 600 -838
teknisk administration/servicefunkt. c211-213 15 780 18 549 2 769 8 832 11 189 2 357 85 0 -600 -600 3 369
gator o vägar, beslysning, avfallshant. c24,75 50 16 428 16 378 536 8 996 8 460 52 550 200 750 15 628
parkförvaltning c25 0 5 546 5 546 52 3 729 3 677 66 0 0 0 5 546
Summa skattefinansierat 36 753 80 778 44 025 22 138 48 206 26 068 59 -931 1 631 700 43 325
vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift c73,74,76 31 944 31 944 0 21 523 20 251 -1 272 0 -800 -800 800
Summa taxefinansierat 31 944 31 944 0 21 523 20 251 -1 272 0 -800 -800 800

Omsorgsnämnden BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD
BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Nämnden för individ och familj BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD
BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Nämnden för samhällsplanering BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD
BUDGETAVVIKELSE, HELÅR



Förbrukning PROGNOSTISERAT
jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)
verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
Nämnd c117 0 104 104 0 67 67 64 0 0 0 104

Förbrukning PROGNOSTISERAT
jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)
verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
kommunalskatt c8110 730 715 -730 715 490 588 -490 588 67 4 500 0 4 500 -735 215
kommunal fastighetsavgift c8111 31 815 -31 815 21 579 -21 579 68 500 0 500 -32 315
kommunalekonomisk utjämning c812,813 199 200 -199 200 150 971 -150 971 76 27 000 0 27 000 -226 200
finansiella intäkter c821,822 7 000 -7 000 6 737 -6 737 96 800 0 800 -7 800
finansiella kostnader c823,832 4 000 4 000 687 687 17 0 2 000 2 000 2 000
KP-avgift b2934 33 740 -33 740 22 571 487 -22 084 65 100 0 100 -33 840
pensionskostnad c832 45 000 45 000 29 913 29 913 66 0 200 200 44 800
löneskatt c833 10 900 10 900 7 266 7 266 67 0 0 0 10 900
internränta b8445 8 825 -8 825 5 723 -5 723 65 0 0 0 -8 825
anslag strategiska åtgärder c851 3 643 3 643 1 241 1 241 34 0 -3 000 -3 000 6 643
Summa 1 011 295 63 543 -947 752 698 169 39 594 -658 575 69 32 900 -800 32 100 -979 852

Förbrukning PROGNOSTISERAT
jan-aug UTFALL HELÅR

(+ överskott   - underskott)
nämnd/styrelse intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto netto
Kommunstyrelse 10 469 105 326 94 857 6 976 68 471 61 495 65 -180 -90 -270 95 127
Utbildningsnämnden 63 966 503 901 439 935 55 808 362 707 306 899 70 0 -35 929 -35 929 475 864
Nämnden för individ och familj 62 939 147 372 84 433 39 431 97 467 58 036 69 0 -1 137 -1 137 85 570
Omsorgsnämnden 76 890 351 287 274 397 56 636 243 353 186 717 68 0 -12 806 -12 806 287 203
Nämnden för samhällsplanering (exkl VA) 36 753 80 778 44 025 22 138 48 206 26 068 59 -931 1 631 700 43 325
Nämnden för myndighetsfrågor 0 104 104 0 67 67 64 0 0 0 104
Summa verksamheter 251 017 1 188 768 937 751 180 988 820 270 639 282 68 -1 111 -48 331 -49 442 987 193
Gemensam finansiering 1 011 295 63 543 -947 752 698 169 39 594 -658 575 69 32 900 -800 32 100 -979 852
Summa skattefinansierat 1 262 312 1 252 311 -10 000 879 157 859 864 -19 293 193 31 789 -49 131 -17 342 7 341
Summa taxefinansierat (VA-verksamhet) 31 944 31 944 0 21 523 20 251 -1 272 0 -800 -800 800

TOTALT 1 294 256 1 284 255 -10 000 900 680 880 115 -20 565 206 31 789 -49 931 -18 142 8 141

Nämnden för myndighetsfrågor BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD
BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

SAMMANDRAG BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD
BUDGETAVVIKELSE, HELÅR

Gemensam finansiering BUDGET HELÅR UTFALL JANUARI-AUGUSTI PROGNOSTISERAD
BUDGETAVVIKELSE, HELÅR
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Kommunledningskontc:·

Kommunfullmäktige

Utlåtande delårsrapport 2014-08-31

Syftet med att upprätta delårsrapport är att visa hur verksamheterna utfallit samt vara ett in
strument för att kunna styra mot uppsatta mål för verksamhet och ekonomi.

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den
ekonomiska förvaltningen och verksamheten, som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och
flerårsplanen.

Kommunens revisorer har översiktligt granskat Alvesta kommuns delårsrapport per 2014-08-
31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats
avPwC.

• Vi bedömer att delårsrapporten inte är upprättad helt i enlighet med RKS:s rekom
mendation 22.

• Vi bedömer att kommunen inte kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet för
helår 2014.

• Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med det finansiella må
let som fullmäktige har fastställt.

• Vi kan inte göra någon bedömning av möjligheterna att nå det verksamhetsmål som
kommunfullmäktige fastställt eftersom det inte följs upp i delårsrapporten.

Börge Nielsen och Mats Nilsson kan inte skriva under revisionsutlåtandet då de är
invalda i fullmäktige från 15 oktober 2014. Den tidigare ordföranden i revisionen har
avsagt sig sitt uppdrag i augusti 2014 och något fyllnadsval har ännu ej gjorts varför
detta utlåtande endast kan skrivas under av två revisorer.
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