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Denna delårsrapport är för tiden januari-juni 2013, föregående år har 
delårsrapporten varit januari-augusti. Från och med 2013-03-01 ändrades 
den politiska organisationen och fr o m 2013-07-01 tjänstemanna-
organisationen. Delårsrapporten rapporterar utifrån den nya politiska 
organisationen 2013. 
 
1. Sammanfattning prognos och utfall 
 
Prognos helår 
Helårsprognos baserat på nämndernas rapportering visar att Alvesta 
kommuns resultat 2013 blir -9,6 mkr (-6,2 mkr per augusti 2012). Total 
avvikelse mot budget i prognos helår är -30,3 mkr. Det ekonomiska 
överskottsmålet att verksamhetens nettokostnad inte får överstiga 98 
procent av skatter och statsbidrag uppfylls inte (prognos 102,5 %).  
 
Kommunen har en planering för god ekonomisk hushållning, men 
kostnaderna ökar betydligt mer inom flera områden än vad budgeterna 
tillåter. De stora negativa avvikelserna mot budget finns inom nämnden 
för individ- och familjeomsorg totalt 21,8 mkr och utbildningsnämnden 
16,8 mkr (varav Allbo Lärcenter 16,0 mkr). 
 
I oktober månad kommer styrelsen för försäkringsbolaget AFA fatta 
beslut om återbetalning av premier för avtalsgruppsförsäkringen (AGS-
KL) och avgiftsbefrielseförsäkringen avseende 2004-2007. SKL räknar 
med att 2005 och 2006 års inbetalda premier kommer att återbetalas till 
kommunen år 2013. 2004 års premier är mer komplicerat att lösa tekniskt 
sett, därför räknar SKL med att utbetalningen kan dröja till 2014. Dessa 
sannolika återbetalningar har inte medräknats i delårsrapporten.  
 
Uppföljning av inköps-, investerings- och anställningsstopp 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-12 om sparförslag som innebar 
omedelbart stopp inom tre områden, anställning, inköp och investering. 
Stoppen gäller för det som inte är oundgängligt för att upprätthålla 
kommunens ansvar för verksamhet mot medborgare och brukare. 
Uppföljning av stoppen redovisas i sin helhet i bilaga 3 i denna 
delårsrapport. 
Kommunens kostnader har jämförts mellan första halvåret, åren 2010-
2013, (undantag finansiella kostnader). Redovisningen ger en tydlig 
indikation på att kommunens kostnadsutveckling i löpande pris har 
bromsats upp under första halvåret 2013. I uppföljningen per mars 2013 
visades ett resultat på -4,5 mkr, nu aktuell delårsrapport t o m juni visar 
+13,6 mkr. Vid halvårsskiftet i år är måttet nettoårsarbetare lägre än vid 
senaste årsskiftet vilket indikerar att antalet arbetade timmar minskar. 
Årets investeringsbudget är på totalt 135 mkr. T o m juni månad har 
enbart 4,2 mkr av budgeten förbrukats. Investeringsstoppet har medfört en 
lägre investeringstakt. 
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Delåret januari t o m juni 
Kommunens utfall i delårsbokslutet för januari t o m juni är 13,6 mkr. Det 
ekonomiska överskottsmålets nyckeltal för delåret är 99,4 procent. 
Delårsresultatet är högre än förra årets resultat per augusti (12,4 mkr exkl 
jämförelsestörande engångsposter).  
 
De kommunägda bolagen 
 
Avvikelse, mkr Budget* 

2013 
Prognos 

2013 
Resultat 

2012 
AllboHus Fastighets AB 3,9 3,9 5,1 
Alvesta Energi AB 3,3 4,9 4,9 
Alvesta Elnät AB 1,0 1,5 2,3 
Alvesta Renhållnings AB 0,2 0,2 1,2 
Alvesta Utvecklings AB -- 0,1 0,4 
Värends Räddningstjänst** 0,0 0,2 1,4 
*) av respektive styrelse fastställd budget; resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt);  **) kommunens andel är 20 % 
 
På sidorna 25 – 27 redovisas mer fakta och kommentarer om bolagen. 
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Kommunens resultaträkning (mkr) 

 Budget 
KF 2013

Delår
t o m 

juni 2013

Delår
t o m 

aug 2012

Prognos 
helår 
2013 

Budget 
avvikelse

Verksamhetens intäkter1  326,5 125,2 247,6 327,1 0,6
   Varav jämf.störande poster (0,0) (17,0)  
Verksamhetens kostnader2  -1 248,7 -592,2 -819,7 -1 290,3 -41,6
Avskrivningar -17,7 -9,8 -19,0 -19,6 -1,9
Verksamhetens n:o kost. -939,9 -476,8 -591,1 -982,8 -42,9
Skatteintäkter3 725,4 359,6 468,8 719,1 -6,3
Gen. Statsbidrag o utjämn4 230,7 119,8 149,4 239,6 8,9
Finansiella intäkter5  6,5 11,2 19,1 15,3 8,8
   Varav jämf.störande post (0,0) (9,3)  
Finansiella kostnader6  -2,0 -0,2 -7,5 -0,8 1,2
Årets RESULTAT 20,7 13,6 38,7 -9,6 30,3

Noter till resultaträkningen - se bilaga 1 
 
Kommunens balansräkning (mkr) 

 Budget 
2013

Juni 2013 Bokslut 
2012

Prognos 
bokslut 

2013 
Tillgångar  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anlägggnings tillg 34,1 36,5 37,2 36,0 
Mark, byggnader o tekn anl 354,2 309,0 311,2 337,8 
Maskiner o inventarier 17,2 18,7 21,8 21,1 
Finansiella anl tillgångar 78,2 100,7 96,0 103,8 
Bidrag statlig infrastruktur 21,9 22,4 22,9 21,9 
S:a anläggn tillgångar 505,6 487,3 489,1 520,6 
Omsättningstillgångar  
Förråd m m  5,0 5,8 5,8 4,6 
Kortfristiga fordringar 140,0 115,1 129,7 126,2 
Kortfristiga placeringar 205,0 212,3 209,3 212,3 
Kassa o bank 20,0 -6,3 22,3 -10,0 
S:a omsättn tillgångar 370,0 326,9 367,1 333,1 
SUMMA TILLGÅNGAR 875,6 814,2 856,2 853,7 
  
Eget kapital, avsättn, skuld  
Eget kapital 649,1 651,6 640,8 628,4 
   Därav årets resultat (20,7) (13,6) (82,2) (-9,6) 
Avsättningar för pensioner 3,0 3,3 3,3 3,4 
Andra avsättningar 3,1 3,1 3,1 3,1 
Långfristiga skulder 25,8 4,5 4,5 24,7 
Kortfristiga skulder 194,6 151,7 204,5 194,1 
S:a eget kapital, avs o sk 875,6 814,2 856,2 853,7 

 
Soliditet 18,2 80,1 74,8 73,6 
Soliditet (beräknat inkl pensionsskuld) 74,1 15,7 18,0 13,6 
  
Ansvarsförbindelser     
Pensionsskuld 390,0 415,5 391,4 414,5 
Skatteskuld för -”-  94,6 100,8 95,0 100,6 
Borgensåtagande 1 033,0 *) *) *) 

*) aktuella uppgifter finns f n inte tillgängliga 
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Kassaflödesanalys    
  

Juni Bokslut
Prognos 
Bokslut  

 Mkr 2013 2012 2013 
 Löpande verksamhet    
 Årets resultat 13,6 82,2 -9,6 
 Justering för ej likvidpåverkande poster 7,8 -46,6 17,7 
 -varav avskrivningar 9,8 28,4 19,6 
 -varav reavinst m.AT -0,1 -86,6 0,0 
 -varav reaförlust m.AT 0,4 10,2 0,0 

-varav periodisering investeringsinkomst -0,1 0,0 -0,1 
 -varav uppskrivning värdepapper 
kapitalförvaltning 0,0 -2,9 0,0 
- varav upplösning infrastrukturbidrag 0,5 1,0 1,0 
 - varav direktbokning mot EK -2,8 2,8 -2,8 
- varav justering anskaffningsvärde 0,0 0,5 0,0 
   
 Ökning/minskning av förråd 0,0 0,1 1,2 
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 14,6 11,7 3,5 
 Ökning/minskning av kortfr. plac. -3,0 -0,4 -3,0 
 Ökning/minskning av kortfr. skulder -52,8 2,6 -10,3 
 Ökning/minskning av pensionsskuld 0,0 -0,1 0,1 
 I. Verksamhetsnetto -19,9 49,5 -0,4 
   
 Investeringar   
 Inköp materiella tillgångar* -4,1 -52,1 -45,9 
 Investeringsbidrag materiella tillgångar 0,0 0,3 0,0 
 Försäljning materiella tillgångar 0,1 251,1 1,7 
 Inköp immateriella tillgångar* 0,0 -1,2 0,0 
 Inköp finansiella tillgångar -4,8 -81,4 0,0 
 Försäljning finansiella tillgångar 0,0 63,8 0,0 
 II. Investeringsnetto -8,8 180,5 -44,2 
   
Finansiering   
 Långfristig upplåning (ökn lån) 0,0 49,0 20,0 
 Amortering 0,0 -245,0 0,0 
Ökning långfristig fordran 0,0 -25,8 -7,8 
Ökning långfristig skuld 0,0 0,5 0,2 
 III. Finansieringsnetto 0,0 -221,3 12,4 
   

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur   
Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 0,0 -2,4 0,0 
 0,0 -2,4 0,0 
Förändring likvida medel -28,7 6,3 -32,2 
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2. Omvärldsanalys  
 

 
Konjunkturinstitutets pressmeddelande, 19 juni 2013. 
   
Den ekonomiska tillväxten i Sverige var tillfälligt hög första
kvartalet. Men än så länge räcker varken omvärldens eller 
inhemsk efterfrågan för att dra Sverige ur lågkonjunkturen.
Förtroendet hos företag och hushåll stiger visserligen, men
långsamt och från låga nivåer. Därför inleds återhämtningen
först till hösten och konjunkturell balans dröjer till 2017.  
 
Arbetslösheten har stigit det senaste året och är nu över 8 procent. När
arbetslösheten stiger dämpas löneökningstakten och inflationen. I årets
avtalsrörelse har nu en majoritet av de sysselsatta fått nya centrala avtal.
Resultatet väntas sammanlagt ge en löneökningstakt i hela ekonomin på i 
genomsnitt 2,8 procent per år 2013-2015. De ingångna avtalen bäddar 
därmed för ett lågt inflationstryck kommande år.
Den statistik som inkommit under våren är i huvudsak i linje med
Riksbankens senaste prognos. 
 
Ekonomirapporten, SKL, april 2013, pressmeddelande 
Efter en lång vinter med svag tillväxt ser SKL nu vissa vårtecken i
ekonomin. Men tillväxttalen är låga; i år växer BNP med 1,5 procent och
nästa år med 2,5 procent. Samtidigt tilltar kostnadsökningarna i
kommuner och landsting till följd av kraftiga befolkningsförändringar.
Kommuner och landsting beräknas därför endast klara nollresultat under
2013 och ett svagt positivt resultat 2014. 
 
Svensk ekonomi hålls fortfarande tillbaka av en svag tillväxt i vår
omvärld men räddas av de svenska hushållen som har goda finansiella
förutsättningar. Skatteunderlaget stärker sektorns ekonomi framöver, men
räcker ändå inte till för att klara de förväntade kostnadsökningarna i
sektorn de närmaste åren. De demografiska förändringarna med fler barn i 
skolverksamheterna och fler äldre ställer krav på kommuner och landsting
att anpassa resurserna. 
Dessutom är många skolor, sjukhus, simhallar och vatten- och 
avloppsanläggningar i behov av kraftiga renoveringar eller
ombyggnationer. Investeringskostnaderna har hittills fördubblats i
kommuner och landsting under 2000-talet, något som påverkar både 
kostnader och skuldsättning. Denna utveckling fortsätter. 
 

 
 
 
 

Befolkning 
Antalet invånare i Alvesta kommun ökade under 2012 med 117 personer 
och uppgick vid årsskiftet 2012/13 till 19 034. Antalet födda under 2012 
var 206, och antalet döda var 210. Det negativa födelseöverskottet 
uppvägdes av ett positivt flyttningsnetto. Inom kommunen ökade alla 
församlingarna, med undantag av Skatelöv och Vislanda som minskade 
något.  
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Den positiva befolkningsutvecklingen fortsatte under innevarande års 
första kvartal, då antalet invånare ökade med ytterligare 15 personer. 
(SCB har ännu inte publicerat befolkningsstatistiken från andra kvartalet.) 
 
Bostäder och byggnation 
Alvesta kommun har en tillfredsställande tomtreserv i så gott som alla 
tätorter i kommunen. Samtidigt kan konstateras att efterfrågetrycket på 
villatomter är begränsat. Det största enskilda området med byggklara 
tomter är Högåsängen i Alvesta. Av de tillgängliga 15 tomterna var 6 
sålda vid halvårsskiftet 2013. Arbetet med exploatering av 
Spåningslandaområdet pågår. Än så länge handlar det om del av etapp 1, 
omfattande ett tjugotal villatometer, samt en ny väganslutning till 
Lekarydsvägen från östra delen av Alvesta.  
 
I Vislanda tätort har AllboHus slutfört byggandet av en bostadsfastighet 
med totalt 8 hyreslägenheter. I Moheda har ett privat byggföretag byggt 
ett 10-tal lägenheter på den s.k. Kaptensträdan. I Hjortsberga finns ett 
antal sjönära tomter, men sanering av f.d. sågverkstomten ska först 
genomföras innan tomterna kan säljas. Öster om Torne bro planeras för 
cirka 14 bostadstomter.  
 
Förutom att se till att det finns attraktiva villatomter i olika delar av 
kommunen fortlöper arbetet med att få till stånd andra typer av 
bostadsbebyggelse, t.ex. traditionella hyresrätter och bostadsrätter i form 
av marklägenheter. I Alvesta fortsätter planeringen för ett nytt boende för 
äldre.    
 
Infrastruktur 
Satsningarna på järnvägstrafiken i regionen fortsätter enligt planerna. Den 
nya tågstationen i Moheda trafikeras sedan januari 2012 med Krösatåg. 
Alvesta Resecentrum invigdes den 1 november 2012, och under 2013 
kommer invändig ombyggnation av Alvesta Järnvägsstation att 
genomföras. Denna ombyggnation möjliggör en direkt anslutning mellan 
stationsbyggnaden och gångbron till tågperrongerna. Under 2013 
genomförs också byggandet av ny station i Vislanda som ingår i 
regionaltågsprojektet Pågatåg Nordost.  
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3. God ekonomisk hushållning 
 
Kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning fokuserar på 
hushållning och att öka långsiktighet i den ekonomiska och verksamhets-
mässiga planeringen. Kraven att förbättra målstyrningen för den goda 
hushållningen innebär sammanfattningsvis att kommunfullmäktige har 
antagit: 
• Finansiella mål och mål och riktlinjer för verksamheten ur perspektivet 

god ekonomisk hushållning 
• Målen följs upp och utvärderas i delårsrapport per augusti och 

årsredovisning (förvaltningsberättelsen) 
• Revisorerna bedömer i ett särskilt yttrande om resultatet 

överensstämmer med såväl de finansiella målen som mål och riktlinjer 
för verksamheten 

 
I det följande redovisas delavsnitt med 
- Kommunfullmäktiges ekonomiskt överskottsmål 
- Kommunfullmäktiges personalpolitiska mål 
- Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
- Finansiell analys 
 
Kommunfullmäktiges ekonomiska överskottsmål  
 

Kommunens ekonomi ska utvecklas så att dagens generation inte överför 
några obalanserade kostnader eller skulder till kommande generationer. 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång 
sikt. Målen konkretiserar kommunens ambitioner för en god ekonomisk 
hushållning utifrån det finansiella perspektivet. 
 
Det så kallade balanskravet regleras i kommunallagen och tillämpas för 
kommuner och landsting sedan år 2002. Enligt tillämpningsreglerna ska 
bland annat realisationsvinster räknas bort. Synnerliga skäl till exempel 
omstruktureringskostnader kan räknas av. Prognosen för helår 2013 visar 
ett underskott på -9,6 mkr. Balanskravet ser inte ut att klaras.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om åtgärder för att klara balanskravet 
och att uppnå det ekonomiska överskottsmålet; Inköps-, anställnings- och 
investeringsstopp och att nämnderna snarast möjligt under 2013 beaktar 
och anpassar verksamheten efter nya budgetramar från 2014 (Mål och 
budget för 2014, plan 2015-2016) 
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1. Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 98 procent av 
skatter och kommunalekonomisk utjämning 2012. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som ett krav på lägsta godtagbara 
nivå på resultatet. För att leva upp till kravet om god ekonomisk 
hushållning måste resultatet överstiga denna miniminivå. Resultatet bör 
ligga på en nivå som realt konsoliderar ekonomin. Därför har 
kommunfullmäktige fastställt att verksamheterna inte får förbruka mer än 
98 procent av de gemensamma intäkterna.  
 
Nycketal används för att utvärdera om det ekonomiska resultatet uppfyller 
det ekonomiska överskottsmål fullmäktige beslutat. Nyckeltalet för delår 
per juni har värdet 99,4 procent och för prognos helår, 102,5 procent. I 
2012 års bokslut var värdet 102,4 procent.  
Det ekonomiska överskottsmålet att verksamhetens nettokostnad inte får 
överstiga 98 procent av skatter och statsbidrag uppfylls inte. 
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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 2013 visar att nettokostnaderna ökar i samma 
takt som de gemensamma intäkterna.  
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Investeringar 
 

Årets investeringsbudget netto är 135, mkr och till och med juni har 
nettoutgiften varit 4,2 mkr. Bruttoutgiften har varit 7,1 mkr och periodens 
investeringsinkomst 2,9 mkr.  
Under resterande del av året kommer investeringar att ske med ytterligare 
ca 45 mkr. En stor investering är exploatering av Spåningslanda etapp 1, 
gata som startar under oktober. Det projektet godkändes av fullmäktige i 
april 2013. Det största projektet som pågår just nu är simhallen.  
 
Nedan redovisas budget 2013, reviderad budget efter tilläggsbudget, och 
utfall per juni. (Investeringarna för fritid har inte överförts från NFS till 
kommunstyrelsen).  
 
  Budget Budget Utfall Utfall 

  2013  2013  tom 06 tom 06 

Nämnder inkomst utgift inkomst utgift 

Kommunstyrelse 0 1 200 70 223 

Utbildningsnämnden 0 4 200 0 92 

Nämnd för individ och familj 810 0 36 

Nämnd för omsorg och hälsa 0 2 600 0 386 

Nämnd för samhällsplanering 0 108 146 2 877 4 275 

-”- vatten och avlopp 17 972 0 2 127 

Summa 0 134 928 2 947 7 139 
 

*Större projekt i budgeten för 2013 är: 
• större projekt 2013 är fortsättning från 2012 med dels simhallen (fördelat med 

14+45+45 under 2012 -2014), dels investeringar vid Alvesta Resecentrum, delen 
Sjöparken 1 mkr, samt 0,8 mkr för anslutande kommunal del av markarbeten vid 
nya Vislanda station, dels Spåningslanda etapp 1, gata 30,6 mkr.  (I övrigt 
normal investeringsnivå/limit 

• För VA är den normala investeringsnivån 2013-2015 en ram på 4,0 mkr. Under 
perioden finns dessutom årligen 4 mkr. 
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Likviditet och lån 
Kommunens likviditet är fortfarande låg, sedan delårsrapporten per 
augusti 2012 har likviditeten minskat med 9,4 mkr. Kommunen har idag 
inga lån sedan AllboHus förvärvat kommunens fastigheter. Under andra 
halvåret 2013 och första halvåret 2014 kommer kommunen ta upp nya lån 
för att finansiera simhall, utbyggnad Spåningslanda och förskottering till 
staten avseende Vislanda tågstopp. 
 
 

Likviditet, tkr Juni 2013 Augusti 2012 
Kassa 10 43 
Plusgiro 235 357 
Bank -6 590 2 650 
Summa likviditet -6 395 3 050 

 
 
Lån* i bank m fl, tkr Juni 2013 Augusti 2012 
Ingående låneskuld 1.1*) 0 196 000 
Nyupplåning 0 28 000 
Amortering 0 -- 
Skuld 0 224 000 

*) Både lång- och kortfristig del av lån. 
 
Pensionsskuld och pensionsfond 
Kommunens kapitalförvaltning för framtida pensioner har per den sista 
juni ett marknadsvärde på närmare 227,7 mkr, vilket är 10,6 mkr högre än 
värdet den 31.12 2012. Det sparandet, pensionsfonden, täcker 44 procent 
av den pensionsskuld som fonden ska matcha. 
 
 
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
 
God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten drivs 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt med hänsyn till demografiska 
förutsättningar och politiska prioriteringar. För verksamhetsmålet finns 
resultatmål som respektive nämnd tagit fram. De har till syfte att beskriva 
och vara mått på de av kommunfullmäktige prioriterade 
verksamhetsmålen. 
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2. Alvesta kommun ska vara attraktiv 
Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Följs upp/utvärde-
ras 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 

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 

 
 
Kommunfullmäktiges personalpolitiska mål 
 
För att kunna sköta kommunens uppgifter krävs personal med rätt 
kompetens som ges förutsättningar till en god hälsa. Insatserna för att 
behålla och utveckla medarbetare är mycket strategiska för kommunens 
förmåga att leverera beställd och efterfrågad service. Målet är att vara en 
attraktiv arbetsgivare som i framtiden kan behålla och rekrytera 
medarbetare för de behov som då finns.  
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3. Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 
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 
2011, NMI 69. 
Medarbetarundersökning hösten 2013 

 Utöka jämställdheten i lönesättning 
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4. Prognos helår  
 
 
Prognos helår 
Prognostiserat resultat är -30,3 mkr sämre än budget (20,7 mkr), vilket ger 
årsprognos på resultat -9,6 mkr. Verksamhetens nettokostnad 
prognostiseras till att bli 42,9 mkr högre än budget, de allmänna 
intäkterna beräknas till 2,7 mkr mer än budget. Finansnettot förväntas bli 
9,9 mkr bättre än budget. Se även resultaträkningen sid 3. 
 
Översikt nämnderna – resultat i jmf med budget helår enligt prognos 
 

Avvikelse, mkr Juni 2013 Mars 2013 
Kommunstyrelse 0,6 0,0 
Utbildningsnämnden -16,8 -21,6 
Nämnden för individ och familj -21,8 -18,8 
Omsorgsnämnden -5,5 -4,5 
Nämnden för samhällsplanering 0,2 0,6 
Nämnden för myndighetsutövning 0,0 0,0 
Gemensam finansiering 13,0 1,6 
Summa avvikelse mot budget -30,3 -42,7 
 
Prognos för helår baseras på nämnders/förvaltningars bedömningar efter 
sex månader. Ekonomienheten redovisar uppgifter som hör till gemensam 
finansiering vad gäller bland annat skatteintäkter, räntor, likviditet och 
lån. Prognosen har fokus på större avvikelser mot planering/budget. De 
större prognostiserade avvikelserna mot budget är: 
 
 
Gemensam finansiering 
Sammantaget prognostiseras en positiv avvikelse med 13,0 mkr. Det är 
11,3 mkr bättre än årsprognosen från delårsrapporten per mars. 
Skatt och generella statsbidrag visar plus 2,7 mkr i förhållande till 
årsbudget. Det senaste prognosunderlaget från SKL är från april 2013. 
Det s k finansnettot, som är skillnaden mellan finansiella intäkter och fi-
nansiella kostnader, visar plus 14,5 mkr i årsprognosen. Det beror på 
återbäring från Kommuninvest, aktieutdelningar och att kommunen har 
skjutit på att ta upp nya lån. 
 
Kommunstyrelsen  
Sammantaget visar prognosen helår mot budget en positiv avvikelse med 
0,6 mkr. Prognosen är beräknad utifrån att näringslivschef, 
fritidsintendent, kanslichef och kultursekreterare inte tillsätts. Dessutom 
är prognosen beräknad utifrån att idrottsanläggningar får budgeterade 
intäkter från utbildningsnämnden och att kompensation för ökad 
hyreskostnad för Riksdagsmannagården kommer verksamheten till del. 
Beräknad avvikelse för nämnd- och styrelseverksamhet utgår ifrån utfallet 
per juni och att antalet sammanträden sker utifrån planeringen för året.  
 
 
Utbildningsnämnden 
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Prognos mot budget för året visar en negativ avvikelse på 16,8 mkr. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att nämndens verksamheter och 
enheter generellt håller sig inom budgeterade ramar, med några undantag.  
Allbo Lärcenter får ett stort förväntat underskott. Redovisningen är efter 
årets sex första månader i nivå med riktvärdet för de flesta 
delverksamheter bortsett från de delar som kan härröras till Allbo 
Lärcenter.  
 
Förskoleverksamhet 
Förskoleverksamheten redovisar en förväntad liten positiv avvikelse vid 
årets slut. Den negativa avvikelsen inom verksamheten beror främst på 
kostnader för köp av förskoleverksamhet som förväntas överstiga 
budgeterade medel med 0,7 mkr. Detta beror på att en ny fristående enhet 
öppnade under föregående år och efter att budget fastställdes utökade med 
ytterligare en avdelning. Den förväntade negativa avvikelsen för köp av 
förskoleverksamhet uppvägs av andra enheter inom förskoleverksamheten 
vilket gör att den förväntade avvikelsen vid årets slut blir i stort +-0. 
 
Grundskola och skolbarnsomsorg 
Grundskola och skolbarnsomsorg visar en budgetavvikelse på 1,0 mkr. 
Avvikelsen består till stor del av köp av utbildning. Några enheter flaggar 
för befarade negativa avvikelser, detta uppvägs dock på totalnivå av att 
andra enheter förväntar positiva avvikelser. 
 
Särskola/LSS 
Särskola och LSS-verksamhet redovisar en negativ avvikelse på 1,3 mkr. 
Köp av utbildning och skolskjutsar är de verksamheter som medför en 
förväntad negativ avvikelse. Även den egna verksamheten redovisar ett 
förväntat negativt resultat.  Viss osäkerhet finns kring prognosen då den 
kan ändras om ytterligare insatser enligt LSS beslutas. 
 
Allbo Lärcenter 
För Allbo Lärcenter prognostiseras i dagsläget en negativ avvikelse på 16 
mkr. Utifrån ett elevpengsperspektiv kostar gymnasiet mer än vad ramen 
tillåter. I dagsläget råder en stor osäkerhet kring den egna verksamheten. 
Omställningskostnader saknas i beräkningen. Beträffande köp av 
utbildning förväntas ett nollresultat. För hösten råder dock stor osäkerhet 
om var eleverna väljer att bedriva sina studier. 
 
Övrigt 
Biblioteksverksamheten förväntas ha en negativ avvikelse på 0,3 mkr, 
vilket beror på ökade lokalkostnader. När det gäller musikskolan så 
prognosticeras att verksamheten bedrivs inom budgeterade ramar. 
Beträffande fritidsgårdsverksamheten görs bedömningen att verksamheten 
kommer att generera en positiv avvikelse på 0,2 mkr vid årets slut. Det 
beror på att demokratiprojektet inte har genomförts under året. För 
gemensam verksamhet förväntas en positiv avvikelse vid årets slut på 1,5 
mkr. Det beror till stor del på vakanta tjänster, men också t ex utbildning 
och utveckling som skjutits upp p g a inköpsstoppet. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Totalt visar prognosen -21,8 mkr mot budget. En försämring har skett med  
2 mkr i jämförelse med maj månad i år. Det beror i huvudsak på två nya 
placeringar. Beräkningar är gjorda utifrån kända faktorer i dagsläget. 
Utfallet t o m juni är ca 73 % mot budget för hela nämnden, (riktpunkten 
är 50 %). Totalt har 48 mkr av budgeterade medel använts (ca 67 mkr). 
Förvaltingskontoret räknar med ett underskott mot budget med 0,3 mkr. 
 
Försörjningsstöd 
Prognos för försörjningsstöd är ca -13,4 mkr. I prognosen beräknas ett 
underskott på 1 mkr för miljöverkstan. Utbetalning av försörjningsstöd är 
ca 2 mkr per månad. Det har inte skett någon förändring sedan föregående 
prognos.  
 
Flyktingmottagning 
Intäkten beräknas bli något lägre än 2012 års utfall och kommer 
fortsättningsvis att avta. AF har tagit över ansvaret för etablering (1/12 
2010). En viss överlappning finns fortfarande.  
Utbetalningar ligger på ca 0,5 mkr per månad, vilket är lägre än 
bedömningen inför året.  
 
Barn- och familj 
Prognosen är ca -4,3 mkr (jämför med -2,2 mkr per maj). Detta är 
inklusive verksamhet på hemmaplan, Stjärnan. Två nya placeringar har 
tillkommit.   
 
Ensamkommande flyktingbarn 
För 2013 saknas intäkter på -1,3 mkr mot budget. En förbättring med 0,5 
mkr har skett jämfört med maj. Verksamheten är finansierad med statliga 
bidrag. Inga överbeläggningar är medräknade i budgeterad intäkt 2013, 
vilket gjorts tidigare. Det senaste avtalet som tecknades 1/9 2012 är 
baserat på 30 platser.  
 
Missbrukbehandling vuxna (Loket) 
Totalt visar prognosen -2,5 mkr. Kostnaderna för LVM-placeringar 
kommer att öka under året. Den bedömningen görs efter det antal 
placeringar som gjorts första halvåret. 
 
 
Omsorgsnämnden 
Sammantaget pekar helårsprognosen per juni på en negativ avvikelse mot 
budget på 5,5 mkr, varav funktionsnedsatta redovisar -7,0, äldre +1,0 och 
en icke förbrukad buffert +0,5 mkr.  
Endast 15 procent av investeringsbudgeten är förbrukad under 1:a 
halvåret. Med tanke på de restriktioner som råder avseende inköp så 
kommer investeringarna att generera ett överskott på helårsbasis. Risken 
finns att det föreligger ett uppdämt behov den dag stoppet hävs. 
 
Personer med funktionsnedsättning 
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Verksamheten ligger klar sämre än riktpunkten efter två kvartal. 
Problematiken från föregående år kvarstår. Tappade intäkter avseende 
assistansersättning och utlagd besparing som inte ser ut att kunna 
genomföras är några orsaker till det svåra läget. En processkarläggning av 
verksamheterna har genomförts för att hitta lösningar. Vilka ekonomiska 
effekter det kan få under hösten är idag oklart. Bedömningen är utifrån 
dagsläget, ett underskott på 7,0 mkr på årsbasis. 
 
Äldre 
Verksamheten ligger något bättre än riktpunkten efter två kvartal. Efter en 
start med bland annat mycket höga OB-kostnader har 
verksamhetsområdet återhämtat sig. Lönekostnaderna i juli och augusti är 
dock alltid en osäker faktor. Anställnings- och inköpsstopp har gällt hela 
året och har nog dämpat kostnadsutvecklingen på vissa konton. HEL-
projektet avslutades i slutet av förra året och har säkert också påverkat 
ekonomin i verksamheterna. Baserat på den bedömning som kan göras 
idag förväntas ett överskott med 1 mkr på årsbasis. 
  
Nämnden för samhällsplanering 
Prognosen på helår visar ett plusresultat med 0,2 mkr. Nämnden ser ut att 
överskrida sin budget med 0,1 mkr på grund av högre löner/arvoden. 
Förvaltningskontoret räknar med ett plus på 0,3 mkr. Överskottet består 
av lägre lönekostnader och lägre konsultkostnader.  
 
Bygg och miljö kommer enligt prognosen visa nollresultat. Sedan förra 
prognosen har förväntningar sänkts gällande intäkter för 
avloppsinventeringen. Både bostadsförbättring och färdtjänst är 
prognostiserade till nollresultat.  
 
Fysisk/teknisk planering räknar med ett underskott på 0,3 mkr. 
Underskottet består av nedskrivning av förrådslokaler. Dessa kostnader 
skulle bokats bort i samband med övergången till Allbohus 2012. 
 
Förvaltningsavtalet kommer enligt prognosen visa en positiv avvikelse på 
0,3 mkr. Orsaken är minskade kostnader för Högåsen samt intäkter för 
andrahandsuthyrning av Allbogatan 17. Teknisk administration/service 
räknar med ett nollresultat. Både kostnader och intäkter följer budget. För 
gator och belysning är prognosen ett nollresultat.  
 
För parken är prognosen ett nollresultat, avstämning har inte gjorts 
eftersom underlag inte kommit från Allbohus. De har dock framfört att 
kostnaden kommer bli högre än avtalat. Det finns därför en osäkerhet i 
prognosen. Prognosen för VA är ett nollresultat.  
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5.  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. 
Insatserna för att behålla och utveckla medarbetarna är mycket strategisk 
för kommunens förmåga att ge en hög service. 
 
Personalutskott 
Personalnämnden fanns kvar till den sista februari och hade ett 
sammanträde. Den första mars inrättades ett personalutskott under 
kommunstyrelsen. Personalutskottet har haft fyra sammanträden under 
våren. Beslut har tagits bl a om en ny jämställdhetsplan för 2013-2015 
samt att delta i en gemensam upphandling i länet av ett nytt 
personalsystem.  I slutet av 2011 beslutades om att erbjuda anställda att 
kunna byta ut semesterdagstillägg mot ledig tid. Erbjudandet gäller ett år i 
taget. För 2013 så har 171 personer antagit erbjudandet, vilket är 11 
personer fler än förra året. 24 procent av de som ville ha mer ledig tid är 
under 40 år och har endast 25 semesterdagar.   
 
Feriearbeten 
I budgeten för 2013 avsattes medel för att erbjuda 200 ferieplatser till 
ungdomar i åldern 16-18 år i Alvesta kommun. 200 ungdomar har 
feriearbetat under vardera 3 veckor i sommar. Ferieplatserna fördelades 
enligt följande; Kommunala verksamheter 107 platser, kommunala bolag 
(Allbohus) 40 platser, Huseby 9 platser, idrottsföreningar 39 platser och 
övriga ideella föreningar 5 platser.  
 
Löneöversyn 2013 
De centrala löneavtalen blev för de flesta förbunden klara under tidig vår. 
Däremot var det svårare att komma överens med Kommunal vilket ledde 
till varsel om stridsåtgärder i form av nyanställningsblockad. Konflikten 
avvärjdes dagen innan den skulle träda ikraft. Detta innebar att det gjordes 
en mängd tidsbegränsade anställningar för att minska skadeverkningarna 
av en eventuell konflikt. Löneöversyn är genomförd för alla fackliga 
förbund utom Kommunal. Ny lön betalades ut under juni månad. Vad 
gäller Kommunal så kommer förhandlingar att genomföras under augusti 
och ny lön betalas ut med septemberlönen.    
    
Anställningsstopp och nettoårsarbetare 
Den 12 december 2012 beslutade Kommunfullmäktige att omedelbart 
införa ett anställningsstopp. En prövningsgrupp inrättades och har därefter 
haft möte var annan vecka. Alla anställningar längre än 14 dagar har 
hanterats av prövningsgrupen.  
Efter årets sex första månader har antalet nettoårsarbetare minskat med 
fyra jämfört med årsskiftet. Per förvaltning har följande förändringar skett 
av nettoårsarbetare jämfört med årsskiftet, FAL har minskat med ca fem, 
FBU har ökat med ca 3, FOH och KLK oförändrat, FSP minskat med ca 
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åtta (Parkens flytt till AllboHus), arbetsmarknadsprojekt inom FAL har 
ökat med ca fem.  
 
Sjukfrånvaron 
Antalet sjukdagar per anställd fortsätter att öka.  Efter årets sex första 
månader har antalet sjukdagar per anställd ökat sedan årsskiftet med 1,3 
dagar till 16,9 dagar. Vid samma period förra året var antalet dagar 14,5.  
Förvaltningen för arbete och lärande har en mycket kraftig ökning av 
sjukfrånvaron. 
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6. De kommunägda bolagen 
 
I delårsrapporten upprättas inte någon konsoliderad sammanställning på 
total koncernnivå av kommunen och de kommunala bolagen. Bolagens 
delårsrapporter och helårsprognoser redovisas sammanfattningsvis nedan. 
Se även sammanställning i tabell, sid 2. 
 
 
AllboHus Fastighets AB 
AllboHus resultat före bokslutsdispositioner och skatt per juni är 9,8 mkr. 
Nettoomsättningen beräknas till 227 mkr för 2013. Prognosen för helår 
beräknas till +3,9 mkr enligt ägardirektiv. Nettoomsättningen ökar med 50 
mkr jmf med 2012 p g a tillkommande verksamhetslokaler. 
 
Större investeringsåtgärder:  
 
    
Vislanda 
Kv Lönnen 

Nybyggnad 
8 lgh 

12 mkr Klart febr 2013 

Moheda 
Kv 
Lammet/Åkanten 

Renovering av 
22 lgh 

16,5 mkr Klart nov 2013 

Alvesta  
Björnstorp 

Nybyggnad  
ambulansstation 

6 mkr Klart årsskiftet 2013 
-2014 

Investeringar Maskiner och 
inventarier 

Beräknas till 
2,2 mkr 

För 2013 

 
 
Alvesta Energi AB 
För årsresultatet efter finansiella poster är prognosen +4,9. En rättvisande 
prognos är svår att ge eftersom trenden från försäljningen av elhandeln än 
så länge är svår att se. Resultatet efter finansiella poster för jan-jun är 
+6,8. Verksamheten har följt planeringen och inga avvikelser förväntas 
kommande tertial. Fjärrvärme och elproduktion är dock starkt kopplade 
till den lokala vädersituationen vilket försvårar prognosarbetet.  
-Fjärrvärme 
Nyanslutningar i fjärrvärmenäten i Alvesta, Vislanda första etappen 2013 
är slutförda. Intresset för nyanslutning under hösten utvecklas svagt p g a 
minskat byggande i konjunkturens spår. Ackumulerat per juni har bolaget 
producerat 90,4 GWh, rullande volym för 12 månader ska bolaget sluta på  
161 GWh. T o m juni har värmen producerats med 97 procent biobränsle. 
 
Pågående projekt: 
-Byggnation har startat av ny pumpstation och reservpanna för Alvesta 
östra 
-Uppdatering genomförs av pris- och leveransvillkor för näringsidkare 
under året 
-Bilbränsleupphandling kommer att starta för produktionen Alvesta under 
september 2013 
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-Renovering kommer att genomföras av generator G1 i Ohs kraftstation 
under hösten. 
 
Alvesta Elnät AB 
För årsresultatet efter finansiella poster är prognosen +1,5 mkr. Det 
ackumulerade resultatet per juni är +0,6. Verksamheten har följt 
planeringen och inga avvikelser förväntas framöver förutom att 
förstärkningsarbeten kan behöva göras för att följa lagar och föreskrifter. 
En osäkerhet finns i planeringen av biogasanläggningen i Orrakullen. 
 
Pågående projekt: 
-Uppdatering och ombyggnad av infrastruktur för mätvärdeinsamling. 
-uppgradering av NIS system avseende mjuk- och hårdvara 
-Byten av gamla kabelskåp som inte uppfyller kraven i Alvesta och 
Moheda 
-Förberedande projektering av Orrakullen 
-Servicer för simhallen är klart 
-Utföra åtgärder efter termograferingar 
-Littrering av samtliga stationer och apparater 
-Underhållsarbete på nätstationer pågår 
, tkr Budget 2012 Ack resultat aug 2012 Prognos 2012 Resultat 2011 
 
Alvesta Renhållnings AB (ARAB)  
Budgeten för 2013 är lagd för ett positivt helårsresultat på 0,2 mkr efter 
bokslutsdispositioner enligt ägardirektiv. Resultatet för perioden januari 
till och med juni ligger i linje med budget. Prognosen för helåret 2013 är 
att bolaget kommer att uppnå det budgeterade resultatet. 
Prispress förekommer på bolagets försäljning av återvinningsmaterial 
beroende på daglig industrikonjunktur med ett nästan halverat pris på 
metallskrot hittills under året.  
 
Alvesta Utveckling AB 
Verksamheten och ekonomin följer planen för året. Utfallet första halvåret 
är ett resultat på 0,1 mkr. Samtliga lokaler är uthyrda och bolaget räknar 
med normal fastighetsdrift under året. Årsprognosen är på 0,05 mkr.  
 
Värends Räddningstjänst 
Efter sex månader visar den ekonomiska uppföljningen ett överskott om 
0,2 mkr i förhållande till budget. Kostnader som faller ut under hösten 
tillsammas med en ojämn intäktsfördelning över året gör att prognosen för 
helåret förväntas ge ett nollresultat, med som alltid en osäkerhet beroende 
på utfall av räddningsinsatser. 
 
Verksamheten har löpt på i huvudsak enligt plan och utan riktigt 
långvariga och stora insatser.  I medborgarundersökningen i Alvesta 
kommun behåller förbundet förhållandevis höga värden. I jämförelse med 
storleksmässigt jämförbara kommuner i riket är resultatet ”inte säkerställt 
högre eller lägre”. I åtgärdsdelen framgår att förbundet bör ”bevara” 
nuvarande nivå. 
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Bamses brandskola, för förskoleklasser, startar efter sommaren i Alvesta 
kommun. En kort utvärdering har gjorts efter genomförandet i Växjö 
kommun som visar att brandskolan har mottagits positivt från deltagare, 
förskollärare och utbildare. Information och utbildning är viktig och 
särskilt fokus läggs på ungdomar och skolbränder. 
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8. Redovisningsprinciper 
 
Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp bokförs som långfristig skuld 
och periodiseras över nyttjandeperioden. I de fall då kostnader avser 
driften bokas motsvarande anslutningsavgifter mot resultaträkningen 
direkt. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet minskat 
med planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med 
anskaffningsutgiften. 
Investeringar som aktiveras som anläggningstillgång har ett 
anskaffningsvärde på 20 tkr eller mer och med en nyttjandeperiod  på 
minst 3 år. 
Inventarier med avskrivningstid på tre år och som är äldre än 10 år har 
utrangerats.  
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsättningstillgång. Värdering 
har skett till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen. Beräkning har gjorts utifrån förväntat försäljningspris per 
kvm. 
 
Avskrivningar 
Nominell avskrivningsmetod används, med lika stora avskrivningsbelopp 
varje år räknat efter anskaffningsvärdet. Avskrivning bokförs månaden 
efter det att investeringen är avslutad. För större investeringsprojekt 
tillämpas komponentavskrivning. 
Normal nyttjandeperiod i år (avskrivningstid) per typ av tillgång: 
 
Immateriella tillgångar 32, 7, 5 
Markreserv -- 
Verksamhetsfastigheter 50, 33, 20
Fastigheter för affärsverksamhet 33, 25 ,20
Publika fastigheter 33, 20 
Fastigheter för annan 
verksamhet 

33, 25, 20

Övriga fastigheter 33, 25  
Maskiner 10, 5  
Inventarier 10, 5, 3 
Fordon 10, 5 
 
Pågående anläggningstillgångar skrivs ej av. 
 
Från år 2011 bokförs investeringsutgifter för licenser som immateriell 
anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet är 50 tkr eller mer. 
Avskrivningstid sätts till nyttjandeperioden. 
 
Bidrag statlig infrastruktur 
Upplösning av bidrag sker under 25 år 
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Kassaflödesrapport 
Kassaflödesrapporten är upprättad enligt indirekt metod där 
rörelsekapitalförändringen i sin helhet hänförts till löpande verksamhet. 
 
Investeringsbidrag  
Bokförs som långfristig skuld och periodiseras över nyttjandeperioden 
 
Personalkostnader  
Timlön för juni bokförs enligt kontantmetoden. 
 
Pensionsskuld 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse medan 
den del av pensioner som intjänats fr.o.m. 1998 och som inte 
kostnadsförts via försäkring eller individuell del, redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Pensionsskulden enligt ansvarsförbindelsen 
är beräknad av företaget Skandia och KPA enligt metoden RIPS. 
 
Pensionsmedelsplacering 
”Pensionsfonden” värderas enligt portföljmetoden i form av blandmodell 
till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde för hela innehavet. 
Återförd nedskrivning av värdepapper klassificeras som finansiell intäkt i 
resultaträkningen. Reavinster och reaförluster i förvaltningen redovisas 
under finansiella intäkter respektive finansiella kostnader. 
 
Skatteintäkter 
I delårsrapporten har underlag (april 2013) från Sveriges Kommuner och 
Landstings, SKL, tillämpats vid bedömning av slutavräkningar av 
kommunalskatt för 2012 och 2013. Slutavräkningarna har periodiserats 
jämnt under året. 
 
Organisationsförändring och ändrad period för delårsrapport 
Den politiska organisationen har förändrats under året, dessutom 
redovisar delårsrapporten perioden januari-juni istället för som tidigare år 
januari-augusti. 
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1. Verksamhetens intäkter 
 Delår juni Helår
Enl driftredovisningen totalt 650,8 1 371,1
- varav skatteintäkter 359,6 719,1
- varav fastighetsavgift 15,9 31,8
- varav gen statsbidr o utjämn 103,9 207,8
- varav externa finans. intäkter 11,2 15,3
- varav internränta 5,1 10,0
- varav KP- avgift 16,1 32,6
- varav övriga interna intäkter 13,8 27,4
Summa 125,2 327,1

 
 
 
2. Verksamhetens kostnader 
 Delår juni Helår
Enl driftredovisningen totalt 637,2 1 380,6
- varav avskrivningar 9,8 19,5
- varav externa finans. kostnader 0,2 0,8
- varav internränta 5,1 10,0
- varav KP- avgift 16,1 32,6
- varav övriga interna kostn 13,8 27,4
Summa 592,2 1 290,3

 
 
 
3.Skatteintäkter 
 Delår juni Helår
Kommunalskatt, preliminär 361,4 722,8
Justering slutavräkning -12 0,7 1,4
Prognos slutavräkning -13 -2,5 -5,1
Summa 359,6 719,1

 

             Bilaga 1 
 
 
 
4. Generella statsbidrag och utjämning 
 Delår juni  Helår
Inkomstutjämningsbidrag 91,9 183,8
Regleringsbidrag 4,3 8,6
Kostnadsutjämning 8,6 17,2
LSS-utjämning -0,9 -1,8
Kommunal fastighetsavgift 15,9 31,8
Summa 119,8 239,6
 
 
 
 
 
 
5. Finansiella intäkter 
 Delår juni  Helår
Finansiella intäkter 8,2 9,2
Borgensavgifter 3,0 6,1
Summa 11,2 15,3
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Finansiella kostnader 
 Delår juni Helår
Finansiella kostnader 0,1 0,7
Ränta på pensionsavsätt 0,1 0,1
Summa 0,2 0,8
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Bilaga 2
Kommunstyrelse 2013

Budget Budget Utfall Utfall Diff Diff Årsprognos Årsprognos Årsprognos
tom 06 tom 06 avvikelse avvikelse avvikelse

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto intäkt kostnad
kansli c01,3421 460 8 938 484 4 781 0 4 157 200 0 200
ekonomi c02 758 6 437 382 2 898 -377 3 539 200 0 200
personal c03 144 6 605 0 3 227 -144 3 378 0 0 0
administration/IT c04 3 856 13 288 1 683 8 103 -2 173 5 185 0 0 0
personalvård, feriearbete c06/6214 0 707 0 5 0 702 200 0 200
nämnd o styrelseverksamhet c11 0 3 341 0 2 097 0 1 244 -600 0 -600
stöd till politiska partier c12 0 1 032 0 780 0 252 0 0 0
revision c13 0 1 100 0 506 0 594 0 0 0
överförmyndaren,valnämnd,avgift rfss,s c14 300 3 400 -129 1 694 -429 1 706 100 0 100
turism c233 75 1 206 53 599 -23 606 0 0 0
räddningstjänstförbund c28 0 13 897 0 7 063 0 6 834 0 0 0
beredskap c29 645 857 644 528 -2 329 0 0 0
länstrafiken c722 0 12 120 0 9 516 0 2 604 0 0 0
kultur o föreningsstöd a5461, 5468c 3421 100 7 185 7 4 486 -93 2 699 500 0 500
fritidsverksamhet, idrotts- o fritidsanl. c232,31,32 3 905 14 347 2 017 7 574 -1 889 6 773 0 0 0
Summa 10 243 94 459 5 140 53 858 -5 128 40 602 600 0 600
Nettokostnad 84 216 48 718 35 474

Utbildningsnämnden

Budget Budget Utfall Utfall Diff Diff Årsprognos Årsprognos Årsprognos
tom 06 tom 06 avvikelse avvikelse avvikelse

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto intäkt kostnad
nämnd och styrelseverksamhet c11 0 829 0 499 0 330 -13 0 -13
fritidsgårdar c33 136 5 515 222 2 611 86 2 904 213 0 213
musikskola c37 900 4 558 579 2 266 -321 2 292 2 0 2
gemensam verksamhet c40/44 784 25 951 979 11 812 195 14 139 1 536 0 1 536
förskoleverksamhet c41 19 020 121 369 11 102 61 885 -7 918 59 485 40 0 40
skolbarnsomsorg c42 132 13 174 97 5 950 -35 7 224 79 0 79
grundskola c43 12 323 187 293 6 871 91 114 -5 452 96 179 -1 073 0 -1 073
särskolan c45 0 28 898 128 12 438 128 16 460 -1 328 0 -1 328
bibliotek* a546X 600 9 645 487 4 742 -113 4 902 -291 0 -291
allbo lärcenter* a551-554, ej vht 45, a611+vht46 32 260 42 175 17 015 25 638 -15 245 16 538 -16 000 0 -16 000
köp av utbildning/vht* a511 1 300 67 300 515 34 374 -785 32 927 0 0 0
summa 67 455 506 706 37 994 253 327 -33 444 253 379 -16 836 0 -16 836
nettokostnad 439 251 215 333 286 823
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Nämnden för individ och familj

Budget Budget Utfall Utfall Diff Diff Årsprognos Årsprognos Årsprognos
tom 06 tom 06 avvikelse avvikelse avvikelse

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto intäkt kostnad
nämnd o styrelseverksamhet c 115/118 0 630 0 371 0 259 0 0 0
förvaltningskontor div ansv o vhtr 110 4 668 115 2 687 5 1 981 -302 0 0
IFO Barn och familj, inkl Stjärnan a 641 o 643 18 334 50 962 8 615 29 125 -9 719 21 837 -4 313 0 0
Loket (missbruk vuxna) a 7502 70 4 530 241 3 553 171 977 -2 500 0 0
IFO Försörjningsstöd a 5501 12 350 40 250 6 932 26 171 -5 418 14 079 -13 376 0 0
  varav Arbetsmarknadsfunktiorn a 5503 5 400 11 421 2 238 6 125 -3 162 5 296 -1 000 0 0
Ensamkommande flyktingbarn a 642 22 365 19 160 7 541 10 156 -14 824 9 004 -1 263 0 0
Summa 53 229 120 200 23 444 72 063 -29 785 48 137 -21 754 0 0
Nettokostnad 66 971 48 619 18 352 -21 754 -21 754
Projekt

Omsorgsnämnden

Budget Budget Utfall Utfall Diff Diff Årsprognos Årsprognos Årsprognos
tom 06 tom 06 avvikelse avvikelse avvikelse

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto intäkt kostnad
Nämnd a71/C114 0 600 2 368 2 232 -70 0 -70
Förvaltningskontor a71 863 8 015 2 402 5 195 1 539 2 820 100 1 700 -1 600
Äldreomsorg totalt a77 40 793 248 473 21 397 121 991 -19 397 126 482 1 000 3 000 -2 000
     varav löner b5-56 0 187 903 0 90 911 0 96 992 0 0 0
     varav medicinskt färdigbehandlade akt 751 0 0 0 52 0 -52 0 0 0
Omsorg för pers. med funktionsnedsättning a76 33 428 95 038 15 505 49 160 -17 923 45 878 -7 000 -2 500 -4 500
     varav löner b5-56 0 75 010 0 38 132 0 36 878 -3 500 0 -3 500
Budgeterad buffert 0 469 0 0 0 469 469 0 469
Summa 75 084 352 595 39 305 176 715 -35 779 175 880 -5 501 2 200 -7 631
Nettokostnad 277 511 137 410
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Nämnden för samhällsplanering

Budget Budget Utfall Utfall Diff Diff Årsprognos Årsprognos Årsprognos
tom 06 tom 06 avvikelse avvikelse avvikelse

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto intäkt kostnad
nämnd c116 0 612 362 0 250 -100 0 -100

förvaltningskontor
c201,

27 ej bm 680 4 132 459 1 542 -221 2 590 300 0 300
bygg & miljökontor c27 4 000 7 740 2 434 3 513 -1 566 4 227 0 -100 100
bostadsförbättring c218 1 750 0 875 0 875 0 0 0
färdtjänst c55,72 4 595 0 2 145 0 2 450 0 0 0
fysisk/teknisk planering c214-217,219 2 900 9 357 1 201 4 270 -1 699 5 087 -300 -300
förvaltningsavtalet c22,71 13 363 13 000 5 948 5 243 -7 415 7 757 300 -1 500 1 800
teknisk administration/servicefunkt. c211-213 15 000 17 815 7 406 8 916 -7 594 8 899 0 0 0
gator o vägar, beslysning, avfallshant. c24,75 50 16 688 61 7 085 11 9 603 0 0 0
parkförvaltning c25,62 5 646 -11 2 686 -11 2 960 0 0 0
vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift c73,74,76 31 734 31 754 15 039 15 188 -16 695 16 567 0 0 0
Summa 67 727 113 089 32 537 51 825 -35 190 61 264 200 -1 600 1 800
Nettokostnad 45 362 19 288 26 074

Nämnden för myndighetsfrågor

Budget Budget Utfall Utfall Diff Diff Årsprognos Årsprognos Årsprognos
tom 06 tom 06 avvikelse avvikelse avvikelse

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto intäkt kostnad
Nämnd c117 0 102 0 48 0 54 0 0 0
Nettokostnad 102 0 48 54 0 0 0

28



Gemensam finansiering

Budget Budget Utfall Utfall Diff Diff Årsprognos Årsprognos Årsprognos
tom 06 tom 06 avvikelse avvikelse avvikelse

verksamhet kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto intäkt kostnad
kommunalskatt c8110 725 275 359 560 -365 715 -6 160 -6 160
kommunal fastighetsavgift c8111 32 250 15 910 -16 340 -435 -435
kommunalekonomisk utjämning c812,813 198 445 103 890 -94 555 9 340 9 340
finansiella intäkter c821,822 6 500 11 231 4 731 8 800 8 800
finansiella kostnader c823,832 1 950 166 1 784 1 100 1 100
KP-avgift b2934 32 570 16 085 -16 485 0 0
pensionskostnad c832 43 300 21 840 21 460 -380 -380
löneskatt c833 10 500 5 295 5 205 -90 -90
internränta b8445 8 850 5 085 -3 765 1 130 1 130
anslag strategiska åtgärder c851 14 028 260 1 656 12 372 800 0 800
Summa 1 003 890 69 778 512 021 28 957 -492 129 40 821 12 975 11 545 1 430
Nettokostnad 934 112 483 064 -451 308

Sammandrag

Budget Budget Utfall Utfall Diff Diff Årsprognos Årsprognos Årsprognos
tom 06 tom 06 avvikelse avvikelse avvikelse

nämnd/styrelse kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto intäkt kostnad
Kommunstyrelse 10 243 94 459 5 140 53 858 -5 128 40 602 600 0 600
Utbildningsnämnden 67 455 506 706 37 994 253 327 -33 444 253 379 -16 836 0 -16 836
Nämnden för individ och familj 53 229 120 200 23 444 72 063 -29 785 48 137 -21 754 0 -21 754
Omsorgsnämnden 75 084 352 595 39 305 176 715 -35 779 175 880 -5 501 2 200 -7 631
Nämnden för samhällsplanering 67 727 113 089 32 537 51 825 -35 190 61 264 200 -1 600 1 800
Nämnden för myndighetsfrågor 0 102 0 48 0 54 0 0 0
S.a verksamheter 273 738 1 187 151 138 420 607 835 -139 326 579 316 -43 291 600 -43 821
Gemensam finansiering 1 003 890 69 778 512 021 28 957 -492 129 40 821 12 975 11 545 1 430
Total 1 277 628 1 256 929 650 441 636 792 -631 455 620 136 -30 316 12 145 -42 391
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 Bilaga 3
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-08-15 
Kjell Rosenlöf 

 

   
 

 
 
 

Uppföljning av inköps-, anställnings- och inve-
steringsstopp; underlag till delårsrapport juni 2013 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige tog vid sitt sammanträde 2012-12-12 beslut om sparförslag 
som innebär omedelbart stopp inom tre olika områden. Anställningsstopp, 
inköpsstopp och investeringsstopp. Stoppen gäller samtliga förvaltningar och 
tillsvidare för nya anställningar och inköp/beställningar från 2012-12-12. 
 
Anställningsstoppet avgränsades till att gälla alla tillsvidare- och visstidsanställ-
ningar på längre tid än 14 dagar.  
 
För inköpsstopp gjordes precisering att stoppet gällde för annonsering, reklam, 
utbildning, möbler, mobiler och läsplattor och tillhörande abonnemang. För övriga 
inköp av varor och tjänster gäller stor restriktivitet. 

 
Stoppen gäller för det som inte är oundgängligt för att upprätthålla kommunens 
ansvar för verksamhet mot medborgare och brukare. 
 
För att pröva vilka anställningar som får göras och undantag från inköpsstoppet 
har en central prövningsgrupp hanterat frågorna.  
 
Då det gäller investeringsstoppet tar kommunstyrelsen särskilt beslut om investe-
ringar i varje enskilt fall. Investeringar som före upphandling beräknas till mer än 
100 000 kr exklusive moms ska prövas. 

 
 
Uppföljning av stoppen, översikt, driftkostnader 
Att med precision fastställa vilka resultat och effekter stoppen gett är inte möjligt. 
Däremot finns det bra med fakta och indikationer att inköpsstoppet och anställ-
ningsstoppet starkt bidragit till att dämpa ökning av kommunens kostnader. 
 
Kommunens kostnader i mkr enligt bokföring första halvåret 2013 har jämförts 
med kostnaderna 2012, 2011 och 2010 under samma period. I jämförelsen har 
kontoklass 8 undantagits (t ex finansiella kostnader, avgifter till utjämningssystem 
m m).  
 
År Bokförda kostn mkr ökn mot året innan mkr 
2011 586,0  25,1 
2012 616,0  30,0 
2013 608,3  -7,7 
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Redovisningen ger således en tydlig indikation på att kommunens kostnadsut-
veckling i löpande pris under första halvåret 2013 bromsats upp jämfört med 
trenden på senare år. 
 
I uppföljningen per mars 2013 visade månadsrapporten ett resultat januari till 
med mars på -4,5 mkr. Nu aktuell delårsrapport januari till och med juni visar 
+13,6 mkr. Det ger också en indikation på att kostnadsutvecklingen bromsats 
upp. Resultat under våren 2012 låg på -27,6 mkr (till och med mars) och -11,9 
mkr (till och med maj). 
 
Kommunen har normalt sett högre kostnader under andra halvåret jämfört med 
det första, bl a beroende på att nya löneavtal från våren slår igenom. Årets de-
lårsrapport januari till och juni visar i årsprognosen ett resultat på -9,6 mkr. Det är 
mindre än underskottet 2012 (-18,5 mkr). 
 
Jämförelser av konton och kontogrupper mellan åren försvåras till stor del pga att 
kommunen övergått till kodplanen KommunBas 13 från 2013. Dock kan några 
större skillnader mellan första halvåret och 2012 och 2013 noteras: 
 Personalkostnaden ökade 7,2 mkr (ökning 2,1 %) 
 Lokalhyrorna är 8,4 mkr lägre (minskning 14 %) 
 Avskrivningar av byggnader och anläggningar är 4,4 mkr lägre beroende på 

försäljning av verksamhetsfastigheter till AllboHus 
 

 
 

Uppföljning av inköpsstopp, vissa kategorier 
 
Annonser, reklam och information 
Definition: kontgrupp 72 samt 5851 platsannonser (2011 – 2012). 
År Bokförda kostn tkr ökn mot året innan tkr 
2011 1 910  870 
2012 1 085  -825 
2013 300  -785 
Kommentar: Utöver inköpsstoppet beror den kraftiga minskningen på att marknadschefen 
hade annat uppdrag under hösten 2012, beställningar av reklam- och informationsinsat-
ser uteblev. 
 

 
Möbler 
Definition: konto 40230 (investering) och 64211 (driftkostnad) 
År Bokförda kostn tkr ökn mot året innan tkr 
2011 400  -625 
2012 1 685  1 285 
2013 205  -1 480 
Kommentar: Enligt upphandlingschefens analys av uppgifter per leverantör har inköpen 
per halvår sjunkit från nivån 1 –1,5 mkr till ca 0,5 mkr. 
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Utbildning 
Definition: konto 4803 köp av utbildning och 7651 kurs- och konferensavgifter 
(under 2011 och 2012 var det konto 5811) 
År Bokförda kostn tkr ökn mot året innan tkr 
2011 1 240  260 
2012 1 600  360 
2013 690  -910 
 
 
Telefon och mobiler 
Definition: konto 64240 inköp telefoner och 68130 mobiltele och abonnemang 
(2011 och 2012 var 68130 mobiler, fax och övriga teleutgifter)  
År Bokförda kostn tkr ökn mot året innan tkr 
2011 595  45 
2012 650  55 
2013 690  40 
 
 
 
Uppföljning av anställningsstoppet 
Det finns ett antal olika mått att mäta effekterna av anställningssttoppet på. Ett är 
antalet nettoårsarbetare, vilket är ett nyckeltal som endast mäter alla arbetade 
timmar. Observeras skall att en förändring av personalresurserna  får full effekt 
först efter 12 månader. Jämförelse efter årets första sex månader. 
År Nettoårsarb ökn mot året innan  
2011 1300  67 
2012 1361  61 
2013 1381  20 
 
Ökningen av nettoårsarbetare i ordinarie verksamhet från halvårsskiftet 2012 till 
halvårsskiftet 2013 uppgår till ca 5,5 nettoårsarbetare. Resterande ökning på 
14,5 nettoårsarbetare beror på mer arbetad tid inom  arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Vid halvårsskiftet i år är måttet  nettoårsarbetare lägre än vid  årsskiftet 
2012/2013 vilket visar på att antalet arbetade timmar har minskat under senare 
tid.  
 
Ett annat mått är att jämföra antalet tillsvidareanställda omräknat till heltider. 
Observera att inga visstidanställningar ingår i detta mått. Mätdatum sista juni resp 
år. 
 
År Omräknader heltider ökn mot året innan  
2011 1334  30 
2012 1360  26 
2013 1364  4 
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Uppföljning av investeringsstoppet 
Årets investeringsbudget är på totalt 135 mkr. Till och med juni månad har enbart 
4,2 mkr av budgeten förbrukats. Två stora investerringsprojekt har fått startbe-
sked och påbörjas under året, renovering och upprustning av simhallen upp till 90 
mkr samt Spåningslanda etapp 1, gata, på drygt 30 mkr. 
 
Investeringsstoppet har medfört en lägre investeringstakt. Årets 4,2 mkr för peri-
oden januari till och juni kan jämföras med föregående års första halvår: 2012: 
24,2 mkr, 2011:12,3 mkr, 2011: 9,7 mkr. 
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