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Alvesta under fem år 
 
 
    

 2008 2007 2006 2005 2004 
 ALVESTA KOMMUN   
 Antal invånare 31 dec 18 775 18 776 18 741 18 684 18 865 
     Årlig förändring -1 35 57 -181 -14 
    
 Kommunens skattesats  

(total kommunal skattesats 2008 är 31:41 då 
landsting och kommun räknas samman) 

21:21 21:21 21:21 21:21 21:21 

    
 Ekonomiskt resultat, mkr -15 22 14 18 -19 
 (= förändring av eget kapital)   
 Resultat per invånare, kr -788 1 157 767 956 -1 013 
    
 Nettokostnadernas andel av skatt och 

generella bidrag, procent 
101,2 97,9 97,5 98,9 103,6 

    
 Likvida medel, mkr 44 32 59 27 55 
    
 Investeringar, mkr 94 78 59 60 24 
    
 Soliditet, inkl pensionsskuld före 98 2 5 10 5 4 
 Soliditet, exkl pensionsskuld före 98 50 55 53 52 51 
    
 Låneskuld, mkr 250 200 192 172 174 
    
 Pensionsskuld/avsättning, mkr 347 343 293 268 262 
 Skatteskuld för  -”-, mkr 84 83 71 65 64 
    
 Tillgångar och skulder   
 - anläggningstillgångar, kr/inv 40 767 39 027 36 340 32 220 30 260 
 - omsättningstillgångar, kr/inv 6 766 5 882 7 440 5 480 5 700 
 - långfristiga skulder, kr/inv* 35 995 33 032 29 560 26 860 26 270 
 - kortfristiga skulder, kr/inv 10 157 9 379 9 500 8 690 8 050 
    
 ALLBOHUS FASTIGHETS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 3 4 3 6 5 
 Soliditet 11 13 14 13 12 
 ALVESTA ENERGI AB, 

KONCERNEN 
  

 Ekonomiskt resultat, mkr 5 4 5 1 2 
 Soliditet 9 8 7 6 6 
 ALVESTA RENHÅLLNINGS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 0,1 1 0 0 0 
 Soliditet 15 13 9 4 7 
 ALVESTA UTVECKLING AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr -0,4 0,4 -0,4   
 Soliditet 45 96 95   
    
*)  Inklusive pensionsskuld/avsättning 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder från centrala Alvesta. Foto: Britt Lessner 
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2008 ett år med full fart 
 
 

   
 
 
 
Tillräckligt stor för att låta idéer födas och 
utvecklas, tillräckligt liten för att alla ska bli 
sedda. 
 
Alvesta kommuns attraktivitet bygger på 
att människor vill leva, verka och bo här. 
För att förstå detta måste man inse att allt 
hänger ihop, vi måste se till att ha bra 
barnomsorg, skolverksamhet, äldreom-
sorg, infrastruktur och kommunikationer 
m.m. för att uppnå ett levande samhälle, ja 
listan kan göras lång. 
 
Till vårt förfogande har vi en viss mängd 
resurser, ett förtroende och massor av 
kreativa människor och möjligheter. 
 
Under året som gått har mycket hänt och 
utvecklats i kommunen, och människor har 
lagt ner mycket kraft i sitt arbete för att 
åstadkomma detta. Men det har också 
kostat väldigt mycket, mer än vad det 
borde. 

 
Ett av resultaten av utvecklingen har visat 
sig i en under året genomförd 
medborgarundersökning, där vi i jäm- 
förelse med tidigare undersökningstillfälle 
(2006) har blivit bättre på nästan samtliga 
punkter. Det är ett bra betyg. 
 
Den närmaste tiden framöver ser dystrare 
ut på grund av den rådande finanskrisen 
och konjunkturförändringarna. Det 
kommer att bli tufft, och det gäller att 
samla kraft för de förändringar och 
anpassningar som måste göras. Det 
handlar också om en balansgång mellan 
det korta och långa perspektivet, nuet och 
framtiden. 
 
Jag tror på Alvesta kommun, på dess 
invånare, fritidspolitiker, föreningar, 
näringsliv och inte minst på dem som är 
anställda och arbetar för Alvesta kommun. 
 
 

 
 
Robert Olesen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Alvesta kommun och de kommunägda bolagen, 
kommunkoncernen har 2008 ett resultat på  
-4 mkr (+33 mkr 2007).  
Utfallet för kommunen är -15 mkr (+22 mkr 2007). 
Resultaten för dotterbolagen är totalt sett 
positiva i likhet med år 2007. 
En engångsvis nedskrivning av värdet på inne-
hav av aktier i pensionsfonden hos kommunen 
är en s k jämförelsestörande post (18 mkr). 
 
 
Viktiga händelser 
 
Ombyggnad av Högåsen klar 
En av kommunens stora satsningar på bostäder är 
äldreboendet Högåsen. Det är kommunens enskilt 
största investeringsprojekt med en totalkalkyl på 
84 mkr. Under två år har äldreboendet på Högåsen i 
Alvesta med 66 lägenheter byggts om till dagens 
krav på särskilda boenden för äldre. 
 
Nya bostäder i Alvesta centrum 
Kommunens andra stora satsning på bostäder är 
förnyelsen av Alvesta centrum. Byggprojektet är, 
länets största enskilda byggprojekt, beräknat till 
150 mkr med en yta på 9 600 kvm. Kommunens 
bostadsbolag AllboHus investerar i kvarteret för 
vårdcentral, apotek och 42 nya lägenheter. Den 
1 april 2009 beräknas inflyttning ske i kvarteret 
Riksdagsmannen (f d konsumfastigheten). 
 
Björnstorps verksamhetsområde 
Industriområdet Björnstorp, vid utfarten från Alvesta 
vid väg 25 väster om väg 126, är färdigställt och ny-
byggnad av industri pågår. Området är avsett för 
verksamheter, handel med skrymmande varor samt 
lager. Investeringen i området har skett för drygt 
24 mkr. 
 
Ökad markreserv och planberedskap 
Kommunens markreserv har förstärkts rejält genom 
flera strategiska förvärv bland annat mark i Spå-
ningslandaområdet. En ny översiktsplan för hela 
kommunen antogs under hösten. Ett flertal detalj-
planer blev klara, bl a en plan för ett nytt bostads-
område på Högåsängen i Alvesta och en plan för 
Olvägens förlängning i Vislanda. 
 
Få sökande till gymnasieskolan 
Alvesta gymnasium har 6 av 17 nationella program, 
samt det individuella programmet. Höstterminen 
2008 startades inte de tre studieförberedande pro-
grammen på grund av för få sökande. Endast 11 
elever av kullen i år 9 sökte till de studie-
förberedande programmen. Gymnasieskolor i 
framförallt Växjö lockar ungdomarna.  

 
Ny nämndorganisation 
En ny politisk organisation med nämnder, som är 
mer indelade efter målgrupper och jämnstora ifråga 
om budget och ansvarsområden, gäller från 2008 
(se organisationskiss på sidan 82). Den nya 
nämndsindelningen ska var tydligare för 
medborgare, brukare, förtroendevalda och 
anställda. 
 
Kommunal fastighetsavgift 
Den tidigare statliga fastighetsskatten för bostäder 
har avskaffats och kommunerna får från 2008 en ny 
typ av intäkt, kommunal fastighetsavgift. Den gav 
kommunen förra året 25 mkr. Reformen blev för 
kommunerna ekonomiskt neutralt mot staten efter-
som ett lika stort belopp har reducerats från stats-
bidraget. 
 
Finanskrisens påverkan 
Under året har kommunen påverkats av finans 
krisen i huvudsak genom fallande värde på 
placeringar för avtalspensioner. En särskild 
nedskrivning på 18 mkr har därför krävts. Krisens 
påverkan på konjunktur och arbetsmarknad 
försämrar påtagligt utvecklingen av skatteintäkter 
kommande år. 
 
Anpassningar på två alvestaskolor 
Vid höstterminen 2008 blev Prästängsskolan en 
skola från förskoleklass till år 6 och Grönkullaskolan 
tar samtidigt emot elever i år 7-9 från hela Alvestas 
upptagningsområde. För anpassningarna har totalt 
11 mkr investerats i de två skolorna. Nästa etapp i 
den nya skolstrukturen är att när så är möjligt ska 
grundskoleverksamheten avvecklas vid Vegbysko-
lan, eleverna hänvisas från norra kommundelen  till 
Mohedaskolan.  
 
Kombiterminal 
Alvesta som järnvägsknut vidareutvecklas. Under 
2008 har arbetet pågått med att etablera en 
kombiterminal i Alvesta, placerad söder om Postens 
brevterminal. Syftet med terminalen är att skapa 
rationella logistiklösningar för regionens företag 
samtidigt som ökade järnvägstransporter bidrar till 
att minska belastningen på miljön. I det inledande 
skedet kommer kombiterminalen vara inriktad på att 
lasta om containers mellan järnväg och lastbil.  
Enligt planerna ska verksamheten startas under 
första halvåret 2009. 
 
Är Alvesta morgondagens vinnare ? 
Undersökningsföretaget Kairos Future har kartlagt 
vilka kommuner som är morgondagens vinnare, det 
vill säga de kommuner som har lättast att locka 
medborgare och få företag att växa. I kommun-
rankingen 2008 har Alvesta hamnat i gruppen 
”raketer” (de tio största klättrarna i rankingen). 
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Allmänt om kommunen 
Alvesta kommun ligger strategiskt mitt i Sydsverige. 
Järnvägens utbyggnad i slutet av 1800-talet 
gynnade bildandet av tätorter utmed de nya 
järnvägslinjerna och tillväxt av industrier och andra 
företag.  
   
Till ytan är kommunen ett ”Sverige i miniatyr” – 8 mil 
lång i nord-sydlig riktning men bara 2 mil bred. 
Naturen är omväxlande och rik på sjöar och 
vattendrag. Kommunen kännetecknas av små-
skalighet och närhet. Näringslivet är stabilt med 
många små och medelstora företag. Idag bor två 
tredjedelar av kommunens invånare i någon av 
kommunens nio tätorter.   
 
Vision 2010 
Vision 2010 är kommunens styrdokument för 
arbetet med att öka tillväxten i kommunen. 
Invånarna i kommunen ska ha en god boende- och 
livsmiljö, och fler ska välja Alvesta kommun som sin 
hemort. Visionen konkretiseras genom mål inom 
fyra områden: 

 Det strategiska läget i Sydsverige 
 Attraktivt boende och god livsmiljö 
 God kommunal service 
 Samarbete kommun – näringsliv för tillväxt 

Ett arbete har påbörjats med att se över och upp-
datera visionen. 
 
Befolkning 
Befolkningen på nästan 19 000 invånare liknar 
mycket ett riksgenomsnitt. Andelen invånare 
motsvarar 0,2 procent av riket.  
 
Vid mitten av 1900-talet hade de kommuner som 
senare bildade Alvesta kommun tillsammans 18 350 
invånare. Fram till slutet av 1900-talet ökade befolk-
ningen successivt och låg som mest på 20 000 
invånare vid årsskiftet 1994/95. Tillväxten bröts 
under 90-talets senare del.  
 
 
 
År 

 
Invånarantal 

Förändring 
Alvesta 

Förändring 
Länet

1999 19 035 -136 -292
2000 18 916 -119 -510
2001 18 957 +41 -57
2002 18 930 -27 +396
2003 18 879 -51 +470
2004 18 865 -14 +837
2005 18 684 -181 +158
2006 18 741 +57 +1 192
2007 18 776 +35 +1 152
2008 18 775 -1 +1 437
 
Vid årsskiftet 08/09 var antalet invånare i Alvesta 
kommun 18 775, en minskning med 1 person 
jämfört med närmast föregående årsskifte. De 
senaste tio åren har befolkningen minskat totalt sett 
men en viss återhämtning och stabilisering har skett 
under periodens senaste år. Prognoserna pekar på 
en successiv befolkningsökning till drygt 19 000 

invånare år 2015 och runt 20 000 invånare år 2025. 
Prognoserna baseras på ett antagande om ökad 
inflyttning med hjälp av att det byggs fler bostäder 
än vad som skett under de senaste åren. Med ökat 
bostadsbyggande och fler inflyttande till kommunen 
följer ökat barnantal och ”påfyllning” nerifrån av 
befolkningen, och kommunen får tillräckligt med 
arbetskraft för att upprätthålla sysselsättningen, 
vilket i sin tur ger positiva spinoff-effekter i form av 
bättre underlag för allmän och offentlig service.  
 

Födelsenetto, antal
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Kommunen hade vid senaste årsskiftet 206 barn 
födda under 2008, en ökning med 6 (+ 3 %) jämfört 
med 2007. I hela landet ökade antalet födda med 
1,75 procent jämfört med 2007. I jämförelse med 
riket har Alvesta kommun en högre andel barn och 
ungdomar i skolåldern, och likvärdig andel i 
åldersgruppen 0-4 år. I åldersgruppen 20-40 år 
ligger befolkningsandelen under riksgenomsnittet. 
Många ungdomar flyttar efter avslutade 
grundstudier till annan kommun eller utlandet för 
högre studier eller arbete, och denna avtappning av 
befolkningen kompenseras inte i tillräckligt hög grad 
av en in- och/eller återflyttning till kommunen.  
 
 
Höga andelar i befolkningen återfinns i ålders-
gruppen 50-59 år. Denna grupp närmar sig 
pensionsåldern och kommer under 2000-talets 
andra och tredje decennier att öka antalet äldre 
kommuninvånare med behov av olika stödinsatser.  
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Kommunens positiva födelsenetto år 2008 
motverkas av ett negativt flyttningsnetto (- 34). 
Sedan mitten av 1990-talet har kommunens 
flyttningsnetto varit negativt nästan varje år 
(undantaget åren 2001, 2006 och 2007). 
Inflyttningssiffrorna gynnas av att kommunen har 
relativt stor inflyttning från utlandet, men antalet 
utflyttade är ändå oftast större.   
 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Alvesta och Växjö har en gemensam arbets-
marknad. Det märks på pendlingsstatistiken. Cirka 
2 100 personer arbetspendlar till Växjö och cirka 
1 500 pendlar till Alvesta. Avståndet mellan Alvesta 
och Växjö är bara 18 km, och inom arbets-
marknadsregionen finns 50 000 arbetsplatser. 
Möjligheten till längre arbetspendling förbättras 
genom att Södra stambanan, KUST TILL KUST 
banan och flera riksvägar genomkorsar 
arbetsmarknadsregionen.  
 
 
 
År 

Förvärvsarbetand
e dagbefolkning 

Förvärvsarbetand
e nattbefolkning 

1998 7 485 8 785 
1999 7 351 8 715 
2000 7 512 8 915 
2001 7 589 8 955 
2002 7 759 9 080 
2003 7 705 9 010 
2004 7 699 9 153 
2005 7 629 9 115 
2006 7 738 9 252 
2007 7 856 9 356 
Förvärvsarbetande dagbefolkning = förvärvsarbetande 
som har sin arbetsplats i kommunen men inte 
nödvändigtvis har sin bostad där (uppgiften avspeglar hur 
många arbetsplatser det finns i kommunen). 
Förvärvsarbetande nattbefolkning = förvärvsarbetande 
som bor i kommunen men inte nödvändigtvis har sin 
arbetsplats där (uppgiften avspeglar hur många 
kommuninvånare som är förvärvsarbetande). 
 
Alvesta kommun har av tradition låg arbetslöshet. 
Andelen öppet arbetslösa var vid 2008 års utgång 
2,2 procent av arbetskraften. Detta kan jämföras 
med riksgenomsnittet 3,2 procent.  
 

Skattekraft 
 

Skatteunderlag, procentuell förändring
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Den senaste inkomsttaxeringen under förra året 
avseende inkomståret 2007 visar att Alvesta haft en 
god utveckling av skatteunderlaget med 4,4 procent. 
Dock något lägre än riksgenomsnittet (5,6 %) och 
den statistikgrupp Alvesta tillhör samt övriga mindre 
kommuner. Kronobergs län hade marginellt lägre 
ökningstakt jämfört med rikssnitt. 
 
 

 
                      Hanaslöv 
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Ekonomiska mål och resultat 
 
Sammanfattning 
 

 
Årets resultat, mkr 

 
2008 

 
2007 2006

Alvesta kommun -14,8 21,7 14,4
Bolagen   
AllboHus Fastighets AB 2,8 4,2 3,4
Alvesta Energi AB 0,9 3,6 3,8
Alvesta Elnät AB 3,5 0,1 0,9
Alvesta Renhållnings AB 0,1 1,0 0,4
Alvesta Utveckling AB -0,4 0,4 -0,4
Värends Räddnings-
tjänstförbund 1,4 1,0 2,4

Kommunkoncern -4,0 32,6 21,5
 

 
Alvesta kommun redovisar ett resultat på -14,8 mkr. 
Det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren 
har varit +7 mkr. 101,2 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning användes 2008 till 
att finansiera verksamheterna. Den genomsnittliga 
förbrukningen de senaste tre åren har varit 98,2 
procent. Jämfört mot budget redovisas en negativ 
avvikelse med 29 mkr. Soliditeten (långsiktig 
betalningsförmåga) inklusive totala pensions-
åtagandet minskade från 5 till 2 procent. 
Kommunens likviditet är god tack vare ökad 
upplåning.  
Kommunkoncernens resultat blev -4,0 mkr.  Solidite-
ten i koncernen (inkl totala pensionsförpliktelsen) 
minskade från 1,2 till 0,6 procent. 
 
 

Kommunen, resultaträkning (mkr) 
 

 
 Budget 

2008 
Bokslut 

2008 
Avvikelse 

2008 
Bokslut 

2007 
Bokslut 

2006 
Verksamhetens intäkter 246,5 287,7 41,2 270,7 259,4
Verksamhetens kostnader -1 009,0 -1 067,1 -58,1 -1 005,7 -960,4
Avskrivningar -26,6 -41,2 -14,5 -25,7 -36,9
   Jämförelsestörande post* -- (-17,6) (-17,6) -- (-10,0)
Verksamhetens nettokostnad -789,1 -820,5 -31,4 -760,7 -737,9
   Jämförelsestörande post* -- (-17,6) (-17,6) -- (10,0)
Skatteintäkter 644,0 643,0 -1,0 613,5 587,9
Generella statsbidrag och utjämning 161,2 167,6 6,4 163,7 158,3
Finansiella intäkter 8,5 16,7 8,2 20,2 14,1
Finansiella kostnader -10,0 -21,6 -11,6 -15,0 -8,0
Årets resultat 14,6 -14,8 -29,4 21,7 14,4
*) 2008 nedskrivning värdepapper i kapitalförvaltning;  2006 särskild nedskrivning av fastighet Högåsen 
 

 
                                                  Spånen 
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Kommunens resultat 
Resultatet uppgick till -14,8 mkr (+21,7 mkr 2007), 
vilket är 29,4 mkr sämre än budget. Avvikelsen 
består av -13,8 mkr hos verksamheterna, +5,3 mkr 
vad gäller skatter och statsbidrag samt -3,3 mkr i 
finansnetto. I resultatet ingår också en särskild 
nedskrivningspost på närmare 18 mkr. 
 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 287,7 mkr vilket 
är en ökning med 17,0 mkr jämfört med 2007. 
Ökningen beror i huvudsak på mer bidrag (framför 
allt statsbidrag inom omsorg och vård), men även 
intäkter för hyror, avgifter med mera har ökat. 
Reavinster har däremot minskat.  
Verksamhetens kostnader har ökat med 61,4 mkr 
jämfört med 2007 och uppgår till 1 067,1 mkr. 
Personalkostnaden utgör den största posten och 
uppgick till 609 mkr, vilket är en ökning med 31 mkr 
jämfört med 2007. Kostnaden för bidrag, 
entreprenad och köp av verksamhet har stigit med 
23 mkr och hyror och leasing med 6 mkr.  
 
I verksamhetens kostnader finns inte krav från 
Växjö Fria Gymnasium med för ersättning av 
specialutformade program. Gymnasiet i Växjö 
kräver kommunen på 7,7 mkr för flera års ackumu-
lerade merkostnader och dröjsmålsräntor, som 
skolan anser sig ha för specialprogrammen.  
 
Avskrivningar 
Årets avskrivningar uppgår till 41,1 mkr. I det ingår 
en jämförelsestörande post på 17,6 mkr för ned-
skrivning av värdet på kommunens kapitalförvalt-
ning för framtida pensionsutbetalningar (se även 
avsnittet om pensioner längre fram). Nedskrivningen 
är gjord för att marknadsvärdet vid årsskiftet är lägre 
än det bokförda värdet. Övriga avskrivningar är 
drygt 2 mkr mindre än 2007 års kostnad på  
25,7 mkr. 
 
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 7,9 
procent eller 59,7 mkr jämfört med 2007. Anled-
ningen till ökningen är främst nytt löneavtal, köp av 
verksamhet samt förhöjd pga marknadsläget av-
/nedskrivningskostnad. Avräknas den särskilda 
nedskrivningen blir ökningen 5,6 procent jämfört 
med 2007. 
 
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
Skatter och bidrag har ökat totalt med drygt 33 mkr, 
en ökning med 4,3 procent jämfört med 2007. Det är 
en ökningstakt som är marginellt bättre än den 
mellan 2005, 2006 och 2007.  
Skatteintäkterna uppgick till 643,0 mkr, vilket är en 
förbättring med 29,5 mkr jämfört med 2007. Årets 
skatteintäkter inkluderar en negativ rättning av förra 
årets prognos på slutavräkning för 2007 och en 
preliminär negativ slutavräkning för 2008 med sam-
mantaget 5,8 mkr. Procentuellt har skatteintäkterna 
ökat med 4,8 procent vilket kan jämföras med ök-
ningen på 4,4 procent mellan åren 2006 och 2007. I 
slutet av februari 2009 redovisade Sveriges kom-
muner och landsting (SKL) en ny prognos på preli-

minär slutavräkning för 2008. Den är 1,9 mkr lägre 
än den bokförda prognosen och således inte med i 
bokslutet 2008. 
Generella statsbidrag och utjämning har stigit med 
3,9 mkr och uppgår till 167,6 mkr.  
 
Befolkningsökningen mellan 1 november 2006 och 
1 november 2007 med 15 personer invånare inne-
bar att kommunen fick 0,6 mkr mer i intäkter 2008. 
En ytterligare person skriven i kommunen genererar 
i snitt 42 tkr per år. Den genomsnittliga nedgången 
av befolkningstalet de senaste 10 åren har varit 40 
färre invånare per år. Det motsvarar en årlig in-
täktsminskning med 1,7 mkr. Under 2008 minskade 
befolkningen med 1 invånare.  
 
Finansnetto 
Finansnettot är negativt med 4,8 mkr och har jäm-
fört med 2007 försämrats med 10,0 mkr. Ökade rän-
tekostnader till följd av främst större låneskuld med 
50 mkr och realiserade förluster i kapitalförvaltning 
(pensionsfonden) förklarar omsvängningen. Utöver 
det sämre nettot finns under avskrivningar nedskriv-
ning av värde på pensionsfonden med 17,6 mkr. 
De finansiella intäkterna är 16,8 mkr. Kommunens 
placering (pensionsfond) för att spara för kom-
mande pensionsutbetalningar har gett finansiella 
intäkter på 7,4 mkr (nettot för fondens avkastning är 
dock negativt med 10 procent). 
 
De finansiella kostnaderna är 21,6 mkr, vilket är 
närmare 7 mkr mer än föregående år. Ökningen 
orsakas av högre ränteläge och nya räntekostnader 
samt reaförluster i kapitalförvaltning. 
 
 
Avvikelser mot budget/budgetanalys, mkr 
 
 
Nämnd/styrelse Budget Bokslut Avvikelse
Kommunstyrelse -46,9 -47,4 -0,5
Barn och ungdom -312,2 -322,3 -10,0
Arbete och lärande -122,6 -130,9 -8,3
Omsorg och hälsa -252,8 -254,5 -1,7
Samhällsplanering -60,6 -54,9 5,7
Myndighetsutövning -0,07 -0,05 0,02
Gemensam 
finansiering 809,8 795,2 -14,6

Total kommunen 14,6 -14,8 -29,4
 
De största avvikelserna mot budget 2008 är: 
• Totalt redovisar gymnasieskolan en negativ 

avvikelse med 8,8 mkr (köp av utbildning utgör 
7,5 mkr och den egna gymnasieskolan 1,1 
mkr). Elevtalen på friskolor har ökat 
höstterminen 2008. (Arbete och lärande) 

• Grundskolan och skolbarnomsorg redovisar en 
negativ avvikelse med ca 5,6 mkr. Det beror 
främst på ökade kostnader för köp av utbildning 
samt två enheter som överskridit budgeterade 
anslag. (Barn och ungdom) 

• Gemensamma intäkter (skatt och kommunal-
ekonomisk utjämning) är 5,4 mkr högre än 
budget, främst beroende på att budgeterad 
avgift till utjämningssystemet för LSS-kostnader 
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istället blev ett bidrag från systemet till 
kommunen. Intäkter från kommunalskatt blev 1 
mkr sämre än budget. 

• Omsorgen av personer med funktions-
nedssättning (inkl vuxna missbrukare) visar en 
negativ avvikelse med 4,6 mkr. Arbetet med 
åtgärdsplan har pågått under året, men inte 
tillräckligt, för att minska kostnaderna. (Omsorg 
och hälsa) 

• Försörjningsstödet redovisar en negativ 
avvikelse med 4,5 mkr. Ca 30 procent av 
hushållen är anställningsbara, 70 procent 
kräver insatser för att klara egen försörjning. 
Fler placeringar av ungdomar på institutioner  
än budgeterat antal har inneburit en negativ 
avvikelse med 4,3 mkr. (Arbete och lärande) 

• Förvaltningsavtalet mellan Alvesta kommun och 
AllboHus Fastighets AB har genererat en 
positiv avvikelse med 3,4 mkr. Intäktsökning 
och mindre investeringar är orsaken. 
(Samhällsplanering) 

• Finansnettot är 3,3 mkr sämre än budget. 
Denna avvikelse beror i huvudsak på 
reaförluster i kapitalförvaltning. 

• Flyktingmottagandet har en positiv avvikelse 
med 3,1 mkr. Intäkterna har varit högre än 
beräknat i budget. (Arbete och lärande) 

• Äldreomsorgen redovisar en positiv avvikelse 
med 2,9 mkr.  (Omsorg och hälsa) 

• Omsorg och hälsa har minskade kostnader för 
sociala avgifter med 2 mkr för anställda som 
inte fyllt 26 år. (Omsorg och hälsa) 

 
 
 
Avvikelse mot budget, bolagen Mkr
AllboHus Fastighets AB 1,1
Alvesta Energi AB -3,9
Alvesta Elnät AB 3,1
Alvesta Renhållnings AB -0,5
Alvesta Utveckling AB -0,4
Värends Räddningstjänstförbund 1,4
 
Allbohus, Alvesta Energi och Alvesta Elnät redovi-
sar en negativ avvikelse mot sina årsbudgetar. 
Alvesta Renhållning, Alvesta Utveckling samt 
Värends Räddningstjänstförbund visar däremot en 
positiv avvikelse. 
 
Investeringar 
Under året investerade kommunen för 93,7 mkr 
(75,5 mkr). Investeringsinkomsterna uppgår till  
17,3 mkr (5,7 mkr). Inkomsterna hänför sig i 
huvudsak till försäljning av industrifastigheter till 
kommunens utvecklingsbolag 12,0 mkr, såld 
industrimark till Weland Aluminium AB 4,3 mkr samt 
2,2 mkr i inkomster i samband med fastighetsaffär 
och markbyten med Bror Pehrson Möbler AB och 
utvecklingsbolaget. 

Investeringsutgift, kommun (mkr)
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Årets större investeringsobjekt Mkr
Björnstorps industriområde 21,9
  -”- vatten och avlopp 2,4
Högåsen äldreboende 18,9
Markköp Spåningslanda 9,8
Grönkullaskolan 6,4
Prästängsskolan, kök och matsal 4,4
Inköp fastighet i Lekaryd 3,2
Högåsängen gata och tomt 2,6
Vattenverk Gottåsa 2,3
 
Beroende på framförallt förseningar av de planerade 
investeringarna utnyttjades inte 72 mkr av invester-
ingsbudgeten. De största objekten i den kategorin är 
anslutningen till vattenledningen från Bergaåsen 
39,4 mkr och kombiterminal 11,8 mkr. 
 
Årets största investering blev exploateringen av 
Björnstorps industriområde på drygt 24 mkr. Kom-
munens markreserv har förstärkts rejält genom flera 
strategiska förvärv, bl a mark i Spåningslanda 
området. 
För ombyggnaden av äldreboendet Högåsen finns 
20,4 mkr budgeterat för att täcka årets 
utbetalningar. Utgifterna blev 18,9 mkr, totalkalkyl 
för projektet (år 2004-2008) är 84 mkr. 
För åren 2004-2007 var utgiften 62,7 mkr. Total 
utgift inklusive 2008 blev 81,6 mkr. Kvar att 
komplettera under 2009 är utgifter på 0,5 – 0,8 mkr. 
 
Investeringar har även gjorts i två av kommunens 
större skolor, Grönkullaskolan och Prästängskolan 
för närmare 11 mkr. För övrigt kan kommenteras att 
köp, försäljning och markbyten mellan kommunen, 
Bror Pehrsson Möbler AB och kommunens utveck-
lingsbolag, har haft värden på ca 3 mkr i totala 
transaktioner. 
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Investeringsutgift, koncern (mkr)
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Investeringarna i koncernen var 245,2 mkr  
(137,9 mkr 2007). AllboHus investerade för 130 
mkr, kommunen drygt 76 mkr och energibolagen 
30mkr. Investeringsprogrammen kommande år är 
också omsfattande. 
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God ekonomisk hushållning 
 
Lagstiftningen om ”god ekonomisk hushållning” 
fokuserar på hushållning och långsiktighet i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. 
Sammanfattningsvis innebär det att:  
• Kommunfullmäktige antar både finansiella mål 

och mål och riktlinjer för verksamheten ur 
perspektivet god ekonomisk hushållning 

• Målen följs upp och utvärderas i delårsrapport 
och årsredovisning (förvaltningsberättelsen) 

• Revisorerna bedömer i ett särskilt yttrande om 
resultatet överensstämmer med de finansiella 
och verksamhetsmässiga målen 

 
 
 
Avstämning av balanskravet Mkr
Årets resultat enligt resultaträkning -14,8
Justeringar 
Avgår reavinster -2,8
Synnerliga skäl, värdereglering/nedskrivn. +17,6
Mått på ekonomi i balans 0,0
 
Balanskravsresultatet för 2008 blev i princip ett 
nollresultat (+16,4 mkr 2007). En liten underskotts-
post finns dock på 20 tkr. 
 
Kommunfullmäktiges mål för finanserna 
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 (nyckeltalen är i det följande räknade 
exklusive jämförelsestörande poster). 
 
Mål 1: Verksamhetens nettokostnad får inte 
överstiga 98 procent av skatter och kommunal-
ekonomisk utjämning 

Nettokostnadernas andel i % av skatt och 
kommunalekonomisk utjämning
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Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som krav 
på lägsta godtagbara nivå på resultat (balans-
kravet). För att leva upp till kravet om god 
ekonomisk hushållning måste resultatet överstiga 
denna miniminivå. Resultatet bör ligga på en nivå 
som realt sett konsoliderar ekonomin. 
Kommunfullmäktige har därför för 2008 fastställt ett 
resultatkrav på 14,6 mkr. Det innebär att verksam-
heterna får ta i anspråk max 98,0 procent av 
intäkterna från skatt och den kommunalekonomiska 

utjämningen. Ett tal över 100 innebär att man ”lånar” 
till driftverksamheten.  
 
 Resultat mål 1: 
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader 
minus intäkter) av skatt och kommunalekonomisk 
utjämning var 101,2 procent. Målet om högst 98,0 
procent uppfylldes inte 2008.  
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Viktigt för kommunens ekonomi är även hur verk-
samhetens nettokostnad utvecklas år till år i relation 
till gemensamma intäkter (skatter och kommunal-
ekonomisk utjämning). Verksamhetens netto-
kostnad har ökat mer än vad de gemensamma 
intäkterna gjort mellan 2007 och 2008 (5,6 % 
jämfört med 4,3 %). Samma negativa relation var 
det mellan 2006 och 2007. En relation som inte är 
godtagbar i ett längre perspektiv och en utveckling i 
fel riktning. 
 
 
Mål 2: Investeringarna ska självfinansieras med 
undantag från större enskilda investeringar 
(Högåsen och Bergaåsen) 
 

Nettoinvesteringar samt 
självfinansieringsgrad
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Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggs-
budgeten 147,4 mkr och utfallet blev 76,5 mkr.  
 
Målsättningen är att kommunens investeringar ska 
självfinansieras (nettoinvesteringen ska täckas av 
summan för avskrivning och resultat) med undantag 
av investeringsobjektet Högåsen och Bergaåsen 
(20,4 respektive 39.4 mkr). En lånefinansiering ökar 
de finansiella kostnaderna på sikt, vilket tar resurser 
från kärnverksamheten.  
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 Resultat mål 2 
Årets avskrivningar på 23,5 mkr (efter justering för 
särskild nedskrivning) och plusresultat på  
2,8 mkr (efter justering för särskild nedskrivning) ger 
ett finansieringsöverskott för investeringar på 26,3 
mkr. I relation till nettoinvesteringar exkl. Högåsen 
ger det en självfinansieringsgrad på 46 procent. 
Målet blev därmed inte uppfyllt. 
 
Likviditet 

Likviditet (mkr)
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Kommunens likviditet har förbättrats något och var 
vid årsskiftet 44 mkr. Likviditeten har sedan början 
av året ökat med 12 mkr tack vare nyupplåning med 
50 mkr. Investeringarna netto har under året varit 76 
mkr och har finansierats med nyupplåning samt 
eget kassaflöde. Koncernens likviditet var vid 
årsskiftet 65,9 mkr. 
 
 
Eget kapital 

Eget kapital, kommun (mkr)
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Det negativa driftresultatet minskar det egna 
kapitalet så att det vid årsskiftet var 447,3 mkr. 
Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an-
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet med 20 
mkr ned till 21,0 mkr. Detta är den ekonomiska 
effekten att pensionsskulden inklusive skatteskuld 
ökar med 5,6 mkr under året. 
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Långfristiga tillgångar (mkr)
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Bokförda anläggningstillgångar ökade med 33 mkr i 
kommunen på grund av investeringar. Kommunkon-
cernens ökning var 173 mkr. 
 

Långfristiga skulder (mkr)
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Kommunens långa skulder för lån i bank 
motsvarande ökade med 50 mkr under året. 
Nyupplåning avser delfinansiering av investeringar 
under året. Kommunkoncernens skulder ökade 166 
mkr beroende på investeringar. 
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Soliditet, kommun (%)
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Årets resultat har en negativ inverkan på soliditeten 
liksom ökningen av pensionsskulden. Exklusive 
pensionsskuld minskade soliditeten under året med 
5 procent till 50 procent. Beräkningen inkl 
pensionsskuld visar att soliditeten går ned från 5 
procent till 2 procent. 
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Soliditeten minskade från 1,2 till 0,6 procent om 
hela kommunens pensionsskuld beaktas. 
 
 
Skatteunderlag 
Närmare 73 procent av kommunens intäkter 
kommer från skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. Skatten utgör 58 procent och 
resterande 15 procent är generella bidrag från 
staten och bidrag från andra kommuner i utjäm-
ningssystem för strukturella opåverkbara kostnader. 
 
Avgörande för hur stora de allmänna intäkterna blir 
är först och främst antalet invånare i kommunen (se 
avsnittet om skatteintäkter ovan) och sysselsättning 
på riksnivå med antal arbetade timmar och löner 
som kan beskattas. Den genomsnittliga intäkten 
från skatt och utjämning är cirka 42 tkr per invånare 
och år. 

 
Kommunalskatt 
 

 
 2008 2007 2006
Alvesta 31,41 31,41 31,41
   Kommun 21,21 21,21 21,21
   Landsting 10,20 10,20 10,20
Länet 31,18 31,27 31,26
   Kommun 20,98 21,07 21,06
   Landsting 10,20 10,20 10,20
Riket 31,44 31,55 31,60
   Kommun 20,71 20,78 20,83
   Landsting 10,73 10,77 10,77
 
En kompletterande del vid bedömningen av en 
kommuns finansiella kapacitet är att analysera vil-
ken möjlighet kommunen har att påverka sina in-
komstkällor.  
 
En redan hög kommunalskatt ger ett begränsat 
handlingsutrymme att öka intäkterna för att 
finansiera verksamheten. Den totala skattesatsen 
uppgår till 31,41 procent, vilket är 0,23 procent 
enheter högre än genomsnittet i Kronobergs län och 
0,3 procentenheter lägre än rikssnitt. Alvesta har 
haft en oförändrad skattesats i sju år. Ett visst 
handlingsutrymme för ökad skatt kan finnas. 
 
För 2009 så höjer 32 kommuner skattesatsen. 18 
kommuner sänker skatten. Den genomsnittliga 
kommunala skattesatsen i riket ökar från 31,44 till 
31,52. Sex landsting höjer skatten och ett sänker.  
 
Finanspolicy 
Kommunens finanspolicy behandlar mål med kom-
munens finanshantering, upplåning, utlåning, kom-
munal borgen, riskhantering m.m. 
Målet i policyn för förvaltningen av likviditet är att 
genom aktiv förvaltning få en förräntning som lägst 
uppgår till statslåneräntan minus tre procent. För 
2008 var målet 0,87 procent (3,87 – 3,0). Utfallet 
blev (i en förenklad beräkning av justerad ränte-
intäkt i relation till genomsnitt av in- och utgående 
balans av likviditet) 2,2 procent (4,0 % 2007). Målet 
blev således uppfyllt. Ränta på utlåning till kommu-
nens moderbolag, netto efter avdrag för återfört 
aktieägartillskott, var 1,8 mkr vilket motsvarar en 
ränta på 1,6 procent på utlånade 109 mkr. 
Den genomsnittliga låneräntan (räntekostnad i rela-
tion till genomsnitt av in- och utgående balans av 
långa lån) var 4,4 procent under 2008 (3,8 % 2007). 
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Prognossäkerhet 
Prognossäkerheten är relativt god. Det slutliga 
utfallet avviker med drygt 19 mkr mot prognosen i 
delårsrapporten per augusti månad. Finanskrisen 
under hösten förklarar den relativt kraftiga 
omsvängningen på gemensam finansiering med -20 
mkr. Det slutliga resultatet för nämnderna totalt är 
en avvikelse med +1,0 mkr jämfört delårsrapportens 
årsprognos. 
 
 

 
 
Nämnd 

Delårs-
rapport 
augusti 

 
 
Bokslut 

 
Av-
vikelse 

Kommunstyrelse +0,2 -0,5 -0,7

Barn och ungdom -5,9 -10,0 -4,1

Arbete och lärande -11,4 -8,3 +3,1

Omsorg och hälsa 0,0 -1,7 -1,7

Samhällsplanering +1,0 +5,7 +4,7

Myndighetsutövning +0,02 +0,02 0,0

Gemensam finansiering +5,8 -14,6 -20,4

Total kommunen -10,3 -29,4 -19,1
Avvikelse mot nettobudget per helår och skillnad mellan 
verkligt resultat i relation till prognos i augusti 
 
Känslighetsanalys 
En kommun påverkas många gånger av händelser 
som inte kan kontrolleras. Ett sätt att illustrera detta 
är en känslighetsanalys som visar hur olika 
förändringar påverkar kommunens finansiella 
situation. 
 
 

 
 Mkr +/-

1 kr av kommunalskatten 30,6
1 % i löneförändring 6,4
100 kommuninvånare 4,2
1 % i prisförändring 4,0
10 heltidstjänster 3,6
1 % av kommunalekon. utjämning 1,4
1 % i avgiftsförändring 2,9
10 Mkr i lån 0,4
 
 
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
Utifrån verksamhetsperspektivet innebär god 
ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt med hänsyn 
till demografiska förutsättningar och politiska 
prioriteringar. Det ska finnas ett så långt möjligt klart 
samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat 
och effekter som säkerställer kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksamhet. Målen konkretiserar 
kommunens ambitioner för en god ekonomisk 
hushållning utifrån verksamhetsperspektivet. 
 
Tre verksamhetsmål är fastställda av kommunfull-
mäktige och dessa konkretiserar kommunens 
ambitioner för en god ekonomisk hushållning. 
Nämnderna har i sitt uppdrag att dels planera för  

 
och mäta uppfyllelsen av de kommungemensamma 
målen, dels att i sina resultatmål väga in koppling till 
god ekonomisk hushållning. Det ekonomiska utfallet 
för 2008 visar att målet ekonomin sätter gränser för 
verksamhetens omfattning inte är uppnått. Målet att 
få mer värde för pengarna är delvis uppnått, i 
kvalitetsmätningar som genomförts visar att 
verksamheterna överlag har en god kvalitet.  Målet 
att sjukfrånvaron ska minska har uppnåtts. De tre 
målen och dess resultat ger en indikation på hur 
balansen som bör finnas mellan ekonomi, 
verksamhet och personal ser ut.  
 
 
Mål 1: Ekonomin sätter gränsen för verksam-
hetens omfattning. 
God ekonomisk hushållning förutsätter att 
verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna 
och respektive budget. Skattefinansieringen och 
den i princip fria tillgången på kommunala tjänster, 
som i de allra flesta fall är oerhört uppskattade, gör 
att efterfrågan är nästintill oändlig. Det kommer 
därför alltid att råda brist på resurser. Detta trots att 
det satsas allt mer på offentlig och kommunal 
verksamhet.  
 
 Resultat mål 1: 
Målet uppfylls inte, nämnderna redovisar ett negativt 
resultat netto mot budget med totalt 15,1 mkr.  
Nämnderna för barn och ungdom och arbete och 
lärande har de största negativa avvikelserna. 
Nämnderna för samhällsplanering och 
myndighetsutövning visar ett positivt resultat netto 
mot budget. 
 
Mål 2: Mer värde för pengarna (ökad 
produktivitet) 
Hur kommunen använder sina resurser – anställdas 
tid och kompetens, lokaler, nätverk m m – är mycket 
viktigt både ur ett hushållningsperspektiv och för 
brukare och medborgare. En organisation/kommun 
bör alltid arbeta med ständiga förbättringar som går 
i takt med utvecklingen i omvärlden. Ett 
kommungemensamt mål är att öka produktiviteten. I 
det begreppet vägs kvalitet i tjänster och 
kund/medborgarnytta in. Att mäta värdeskapande 
och produktivitet i kommunal verksamhet är svårt 
men ett krav från allt fler i samhället. 
 
 Resultat mål 2: 
Jämförelser med andra kommuner visar att 
verksamheterna i Alvesta ligger väl framme och ger 
en god service till sina medborgare.  
 
Alvesta kommun deltog för andra gången i SCB:s 
Medborgarundersökning (första gången var hösten 
2006). Ett urval på drygt 1 000 kommuninvånare i 
åldrarna 18-84 år ombads besvara en enkät. 
Svarsandelen blev 60 procent. Helhetsbetyget för 
hur medborgarna bedömer Alvesta kommun som en 
plats att bo och leva på blev 6,5 på en tiogradig 
skala.  
Helhetsbetyget för medborgarnas syn på 
verksamheter som kommunen ansvarar för blev 5,9 
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på en tiogradig skala. 44 procent var mycket nöjda 
med hur de bemöts av kommunens personal.  
När det gäller de olika verksamheterna ligger 
Alvesta något högre betygsmässigt än övriga 
kommuner som genomförde undersökningen 2008.  
Kommuninvånarnas helhetsbetyg för möjligheterna 
till inflytande på kommunens verksamheter och 
beslut blev också en förbättring jämfört med 2006. 
Betyget blev 42, vilket motsvarar ett betyg på 4,8 på 
en tiogradig skala. Detta är högre än snittet för 
övriga kommuner som deltog i undersökningen 
2008.  
 
Under år 2008 deltog Alvesta kommun i en 
jämförelse av förskoleverksamheten ur ett 
medborgarperspektiv. Ett föreskoleindex togs fram. 
Alvesta kommun uppnådde 64 procent och 
medelvärdet var (69 procent).  
När det gäller föräldrarnas nöjdhet med 
inskolningen fick Alvesta kommun 8,4 på en skala 
från 1 till 10. Medelvärdet för de sju kommunerna i 
undersökningen var 8,6.  
En elevenkät i grundskolans skolår 7-9 och vid år 1- 
3  i gymnasieskolan visar att fler än 9 elever av 10 i 
Alvesta kommuns skolor anser att de trivs och att de 
känner sig trygga i skolan.  
I undersökningen gav eleverna uttryck för många 
positiva uppfattningar om skolan, samtidigt 
identifierades ett antal förbättringsområden. 
Majoriteten av eleverna trivs i skolan. Många elever 
upplever dock att det inte är lugn och ro på 
lektionerna.  
 
För andra året i rad har Sveriges Kommuner och 
Landsting genomfört en öppen jämförelse av 
kvalitén inom vård och omsorg om äldre. Syftet med 
jämförelsen är att stimulera kommuner att i 
samverkan med landstingen utveckla och förbättra 
verksamheten. Jämförelsen visar att Alvesta 
kommun och Landstinget Kronoberg ligger väl till.   
Alvesta kommun rankas på en mycket hedrande 6:e 
plats i Sverige vad gäller andelen nöjda brukare på 
särskilda boenden.  
 

 
Mötesplats i äldreomsorgen, teaterspex med Gittan, Lotta 
och Åge 
 
 
Mål 3: Sjukfrånvaron ska minska 
Kommunfullmäktiges långsiktiga mål är att 
sjukfrånvaron ska minska till 21 dagar per anställd. 
För 2008-2010 är målsättningen att sjukfrånvaron 
ska minska med minst en sjukdag per anställd och 
år. Sjukfrånvaron i december 2008 var 20,07 
dagar/anställd och har därför minskat med 3 dagar i 
jämförelse med 2007. Målet är därför uppnått. 
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Kommunfullmäktige har för 2008 fastställt 31 resultatmål. Arbetet för att uppnå målen ska ske inom ramen för de 
resurser som finns i budgeten. I detta avsnitt görs en sammanfattning och analys på övergripande nivå, vilken 
visar på en utveckling i positiv riktning. Bedömningen baserar sig i huvudsak på de aktiviteter som genomförts, då 
målen oftast är processmål. En fylligare beskrivning av 2008 års händelser i verksamheterna finns i respektive 
nämnds berättelse.  
 
Kommunstyrelse 
 

Utifrån gällande vision verka för ett attraktivt boende, god livsmiljö, 
infrastruktursatsningar samt utveckling av näringsliv och turism. 

Uppnått, planerade 
aktiviteter genomförda 

Med givna ekonomiska ramar planera och arbeta med ständiga förbättringar av den 
kommunala verksamheten som samtidigt ger en långsiktig hållbarhet. 

Delvis uppnått, arbetet 
pågår 

Utveckla Alvesta kommun som attraktiv arbetsgivare. Delvis uppnått, arbetet 
pågår 

 
 
Nämnden för barn och ungdom 
 

Förskola 
Att öka kapaciteten för barnomsorg och samtidigt bedriva verksamheten med 
bibehållen kvalitet i en trygg miljö där barnen kan utvecklas och må bra. 

Delvis uppnått, 
kapaciteten har ökat 
Kvalitetsmätningar visar 
att i jmf med sex andra 
kommuner ligger 
medelvärdet lägre  

Grundskola 
Att bibehålla och på sikt öka andelen elever som uppnår de nationella kunskapsmålen 
samt att skapa en god arbetsmiljö, för såväl elever som personal, som främjar trygghet 
och lärande. 

Delvis uppnått 
Årets meritvärde är lägre 
än riksgenomsnittet. 
Elevenkät visade ett gott 
resultat men det finns 
förbättringsområden  

 
Nämnden för arbete och lärande 
 

Att skapa en attraktivare gymnasieskola i Alvesta, där andelen elever om slutför sina 
studier inom 4 år med godkänt betyg ökar samt att antalet studerande på kommunens 
egen gymnasieskola bli fler. 

Inte uppnått 
Andelen elever med 
slutbetyg  är 77% 2008 
för Alvesta, riket  82%. 
Antal elever minskat 
med åtta jmf med 2007. 

Utökade/förbättrade lokaler för biblioteket i Vislanda. 
Delvis uppnått. Arbetet 
ska slutföras 2009. 

Tillämpning av nya biblioteksplanen, bl a genom utökat samarbete med 
skolbiblioteken. 

Delvis uppnått. Planen 
ska uppdateras för 
beslut våren 2009 

Utöka bibliotekets service till vuxenstuderande, förbättra samarbete med  
Allbo Lärcenter m fl. 

Delvis uppnått. Ingen 
förändring skett. 

Upprätta en kulturmiljöplan med utgångspunkt i bebyggelseinventeringen av centrala 
Alvesta. 

Inte uppnått.   

Få tillstånd ett arrangörsstöd inom scenkonsten, som riktar sig till barn och ungdom. Inte uppnått. Staltligt 
stöd erhållits, planering 
pågår. 

Verka för en restaurering av svängbron i Ulvö. Inte uppnått,  plan finns. 
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Nämnden för omsorg och hälsa 
 

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska vara av lika god kvalitet 
överallt. 
 

Målet är uppfyllt. 
Ca 600 pers. har under 
året arbetat mot likvärdig 
kvalitet på konferens. 
Andelen nöjda brukare i 
särskilt boende visar 
mycket goda resultat  

Personalen ska vara kompetent och delaktig i sitt arbete. Delvis uppnått. 
Förvaltningen arbetar för 
att bibehålla nivån för 
Investor in people (IIP) 

Anpassa verksamheten till givna ekonomiska resurser. Delvis uppnått.  Ökad 
semesterlöneskuld är 
orsak en till negativ 
avvikelse 

 
 
Nämnden för samhällsplanering 
 

Renovering av belysning, motionsspår och parker efter stormen Gudrun. Uppnått. 
Upprätthålla besökssiffror och beläggning på de kommunala idrottsanläggningarna. Uppnått. 
Ökad tillgänglighet enligt det handikappolitiska programmet. Inte uppnått. Arbetet 

med åtgärdsplanen 
påbörjad men inte 
slutförd. 

Anpassning av gatubelysning i kommunen för att minska effektförbrukningen och 
kostnader. 

Uppnått. Målet 60 
MWh/år energibesparing 
uppnåddes. 

Förnyelse av va-ledningssystemet utförs i sådan omfattning att kapitalförstöring 
undviks och säkerheten i ledningsnätet ökar. 

Delvis uppnått, arbetet 
fortskrider 

Plan för framtida omhändertagande av avloppslam. Inte uppnått. Arbetet 
pågår 

Anslutning av Alvesta, Hjortsberga och Blädinge samhälle till Bergaåsens vatten. Inte uppnått. Alvesta 
kommun är färdiga, 
Växjö kommun kan inte 
leverera förrän mars 09 

Uppgradering av vattenledningsmodellen för Alvesta. Inte uppnått. Arbetet är 
påbörjat. 

Underhållsbeläggning av gator (asfaltering) utförs i sådan omfattning att 
kapitalförstöring undviks. 

Uppnått. Målet 15000 
m2 uppnåddes. 

Ombyggnad av Moheda och Vislanda avloppsreningsverk i överensstämmelse med 
nytt tillstånd enligt miljöbalken. 

Inte uppnått, planeras 
för 2009 

 
Nämnden för myndighetsutövning 
 
Genom tillsyn och information verka för att samtliga tillstånds- och anmälningspliktiga 
företag har en dokumenterad egenkontroll enligt gällande lagstiftning. 
2008 ska 80 procent ha en dokumenterad egenkontroll. 
 

Uppnått, 89% har en 
dokumenterad 
egenkontroll 

Genom tillsyn och information verka för att samtliga skolor och förskolor har 
dokumenterad egenkontroll enligt gällande lagstiftning. 
2008 ska 70 procent ha en dokumenterad egenkontroll. 
 

Uppnått, 77% har en 
dokumenterad 
egenkontroll 

Genomföra en inventering av samtliga lantbruk i kommunen, genomförandetakt på 
minst 100 lantbruk per år. 
 

Inte uppnått, 47 lantbruk 
har inspekterats. 
Länsstyrelsen ansvarar 
för djurskyddet from 09 

2008 ska alla verksamheter som omfattas av livsmedelslagstiftningen vara 
registrerade och inspektioner ska ske av godkända anläggningar. 

Inte uppnått, elva  
anläggningar kvarstår  

Genom tillsyn och information verka för att byggnaders energibehov och materialval 
anpassas till hållbar samhällsutveckling. 

Uppnått. 

Kvalitetssäkra ärendehandläggningen. Ge god service åt verksamhetsutövare och 
allmänhet. 

Uppnått. Kontinuerlig 
förbättring av arbetet. 
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Kvalitetsgarantier 
Från och med 2005 deklareras kvalitén på 
kommunens tjänster och service via ett 50-tal 
kvalitetsgarantier. Därigenom ges förutsättningar till 
att göra de kommunala tjänsterna tydliga och att 
effektivisera och korrigera arbetssättet, vilket leder 
till kvalitetsutveckling. Till garantierna är det kopplat 
ett system för att ta emot klagomål, synpunkter och 
förslag. Detta system, kallat ”På rätt spår” är inte 
tänkt att användas för saker som direkt kan 
åtgärdas i det dagliga arbetet eller genom normal 
ärendehantering. Under 2008 inkom 22 klagomål, 
synpunkter och förslag. Förvaltningen för omsorg 
och hälsa har fått störst andel av ärendena (50 %). 
2007 inlämnades totalt 25 klagomål, synpunkter och 
förslag till kommunen. 
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Pensioner 
Kostnaden för avtalspensioner och tillhörande löne-
skatt var 40 mkr under 2008, vilket är en minskning 
med 2 mkr jämfört föregående år. Minskningen 
beror på gynnsammare uppräkning av premier för 
pensionsförsäkring. Nyintjänad pension kostnads-
förs och betalas ut från kommunen varje år. Pension 
intjänad före 1998 är skuldförd, men ligger utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse och är 
tillsammans med skatteskuld 426 mkr. Under 2008 
betalades 14,7 mkr ut i pensioner som hör till den 
gamla skulden. Trots den avbetalningen ökade 
skulden med närmare 6 mkr inkl löneskatt.  
 
År 2000 bildade kommunen en egen pensionsfond 
(en långsiktig fondering/kapitalförvaltning för att 
lindra effekterna av de kraftigt ökande kostnaderna 
för framtida pensioner). Särskilda föreskrifter för 
pensionsplaceringar och principer för en 
pensionsfond med extern förvaltning fastställdes.  
Placeringen utökades 2006 efter det att kommunens 
energibolag betalat för lösen av lån hos kommunen. 
Totalt placerade 170 mkr har inriktningen att 
långsiktigt optimera kapitalets tillväxt med hälften 
placerat i aktier och andra hälften i räntepapper, så 
att kommunens kostnad för pension minimeras. 
Målet är en avkastning på realt lägst 3 procent per 
år (konsumentprisindex, KPI); plus 3 procent). 
 
Från och med oktober 2006 förvaltas kapitalet av tre 
olika förvaltningsbolag. Under 2008 har marknads-
värdet minskat med närmare 25 mkr från 185 till 160 
mkr. I redovisningen har både en svagt realiserad 
värdeökning tagits upp på 0,4 procent, men även en 
betydande nedskrivning av värdet vilket gör att det 
bokförda värdet minskade med 10,3 procent, dvs en 
negativ avkastning. Förändringen av 
marknadsvärdet mellan åren var -13,4 procent.  
 
Målet för året om lägst 3,9 procent avkastning har  
därmed inte uppnåtts (3 % plus KPI:s ökning 0,9 %). 
 
 
 
Skuld och ansvarsförbindelser Mkr
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 4,9
Ansvarsförbindelser inkl löneskatt 426,3
Summa 431,2
 
 
Pensionsmedlens användning 
Finansiell placering, bokfört värde 177,5
   värdenedskrivning -17,6
   bokfört värde 159,9
   (finansiell placering, marknadsvärde) 159,9
Återlånade medel 271,3
Summa 431,2
Marknadsvärdet på pensionsfonden täcker drygt 37 
procent av skulden för pensioner. För resterande 
skuld har kommunen således återlånat medel. 

 
Innehållet i pensionsfonden är med bokförda värden 
den 31 december 2008:  
 

 
Innehav pensionsfond Mkr
Svenska räntepapper 80,4
Sv aktier/aktierelaterade instrument 68,5
Utländska aktier/aktierelaterade instrument 22,5
Likvidkonto 6,1
Värdereglering -17,6
Summa 159,9
 
 
Borgensåtagande 
Kommunens borgensåtaganden uppgick vid ut-
gången av 2008 till 836 mkr (720 mkr 2007). 
Åtagandena har ökat för AllboHus med 102 mkr och 
bredbandsbolaget BIVA har ökat med närmare 
3 mkr, medan Alvesta Renhållning minskat. Ett nytt 
åtagande är för Alvesta Utveckling AB med 12 mkr. 
Bolaget har av kommunen köpt industrifastigheter i 
Vislanda. I övrigt har åtagandena minskat något. 
Anledningen till utökad borgen till bostadsbolaget är 
nytt byggnadskreditiv för främst bygget med 
vårdcentral, apotek och bostäder i kvarteret 
Riksdagsmannen. 
Räknat per invånare är borgensåtagandet högt 
jämfört med länets kommuner och över genom-
snittsnivån för den kommungrupp Alvesta brukar 
jämföras med. Det är viktigt vid jämförelser och 
riskanalys att beakta följande. 
Alvesta kommun har valt att bedriva en relativt stor 
del av sin verksamhet i bolagsform. Bostadsföreta-
get svarar för förvaltning och uthyrning av kommun-
ägda lokaler (skolor, daghem, vårdbostäder etc) till 
kommunens förvaltningar. Även produktion och 
distribution av fjärrvärme samt försäljning och distri-
bution av el sker i bolagsform. Investeringar och 
förvärv inom dessa områden har till stor del finansi-
erats genom lån med kommunal borgen som säker-
het. 
Samtliga kommunala servicehus/ålderdomshem 
förutom ett ägs av kommunens bostadsbolag. 22 
procent (130 mkr) av borgen för bostadsbolagets 
lån avser dessa boenden som är kommunal kärn-
verksamhet. 
De sex kommunägda bolagen som har kommunal 
borgen har en god ekonomi. 99 procent av kommu-
nens borgensförbindelser avser dessa fem företag. 
Borgen för AllboHus, 603 mkr, utgör 73 procent. 
Bolagets ekonomi är stabil.  
Som medlem i Kommuninvest AB omfattas Alvesta 
kommun av en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld. Borgensåtagandet är begränsat till det låne-
belopp som kommunkoncernen står i skuld med hos 
Kommuninvest vid varje tidpunkt. Skulden var 832 
mkr den 31 december 2008. 
Kommunens borgensåtaganden avser närmare 98 
procent borgen till helägda bolag. Åtagandet medför 
sammanfattningsvis en begränsad risk. 
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Medarbetare 
Kommunal verksamhet är personalintensiv och 
personalkostnaderna utgör 2/3 av kommunens 
totala kostnader. I arbetet med att driva en välfunge-
rande kommunal verksamhet är det därför viktigt att 
följa upp och analysera personalsituationen ur flera 
perspektiv.  
 
Antal anställda 
Under 2008 var antalet nettoårsarbetare 1 313. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att verk-
samheten ska bedrivas med högst 1 302 nettoårs-
arbetare. Kommunfullmäktiges mål överskrids 
något.  
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 
 2008 2007 2006

Kommunledning 30,2  
Barn o ungdom 558,1  
Arbete o lärande 115,3  
Omsorg o hälsa 530,7  
Samhällsplanering 73,0  
Övriga* 6,2  
Hela kommunen 1 313,4 1 298,1 1 306,1
*Plusjobb, sommarpatrull, offentligt skyddad anst. 
 
Antal tillsvidareanställda – dec månad 
 

 
 2008 2007 2006

Kommunledning 32  
Barn o ungdom 664  
Arbete o lärande 116  
Omsorg o hälsa 634  
Samhällsplanering 75  
Hela kommunen 1521 1 511 1 522
 
Antalet tillsvidareanställda har ökat under året, och 
är nu 10 fler än vid förra årsskiftet. 
 

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 47,6 
år, för kvinnor 47,3 år och för män 49,2 år. Bland de 
tillsvidareanställda är 47,9 procent 50 år eller äldre. 
 
Pension 
Under 2008 har 42 medarbetare avgått med 
pension (2,8 procent av de tillsvidareanställda). 
Kommunen står inför fortsatt ökning av antalet 

pensionsavgångar de kommande åren. Pensions-
avgången är flexibel mellan 65-67 år. Beräknat på 
pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer inom 5 
respektive 10 år 170 medarbetare respektive 437 
medarbetare att uppnå 65 år.  
 

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)
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Under 2008 var den verkliga genomsnittliga åldern 
för pensionsavgång 63,9 år. En marginell ökning 
jämfört med året innan. 
 
 
Pension inom 10 år 
(tillsvidareanställda födda 1943-1952) 
 

 
Förvaltning Antal Andel
Kommunledning 13 41
Barn och ungdom 183 28
     - varav lärare 67 35
     - varav förskollärare 21 18
     - varav barnskötare 24 25
Arbete och lärande 48 41
     - varav lärare 26 46
Omsorg och hälsa 169 27
     - varav vårdbiträde 55 40
     - varav undersköterska 38 17
     - varav vårdare 16 21
     - varav sjuksköt./dsk. 12 30
Samhällsplanering 24 32
Totalt kommunen 437 29
 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom förvaltningarna för arbete 
och lärande samt kommunledningskontoret. 
Grupperna lärare och vårdbiträden har stora 
pensionsavgångar. 
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Personalomsättning 
Under 2008 har totalt 91 tillsvidareanställda 
medarbetare avslutat sina anställningar. Detta ger 
en extern personalomsättning på 6,0 procent (2007 
var det 7,2 procent). Avgångar med pension utgör 
46 procent av personalomsättningen. 
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 88,6 procent, samma 
som förra året. 
 
Antal anställda heltid/deltid 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid 
50-74 

Deltid 
-49 

Tillsvid. kvinnor 605 478 179 14
Tillsvidare män 217 15 10 5
Visstid kvinnor 32 53 22 1
Visstid män 15 7 4 0
 
Av antalet tillsvidareanställda var 84 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 81 procent. Av alla anställda var 16 procent 
män. 
 
47,4 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har 
en heltidsanställning. Motsvarande siffra bland 
männen var 87,9 procent. För 2007 var siffrorna 
47,5 respektive 89 procent.   
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande: 
 
Kommunledning  96 % 
Barn och ungdom  91 % 
Arbete och lärande  92 % 
Omsorg och hälsa  84 % 
Samhällsplanering 96 % 
 

Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är andelen 
arbetad tid 81 procent och andel frånvaro 19 
procent (semester, sjukfrånvaro och övrig ledighet). 
 
Frånvaron fördelar sig enligt följande: 

Frånvaro

Semester

Sjukledig

Övrig ledighet

 
 
 
 

 
Arbetad tid och frånvaro per förvaltning (omräknat till årsarbetare) 
 

 Planerad 
arbetstid 

Över-
/mertid 

Timanställd Semester Sjukledighet Övrig 
ledighet 

Netto-
arbetstid 

Kommunledningskontor 35 0 1 4 1 1 30
Barn och ungdom 692 10 25 46 38 85 558
Arbete och lärande 129 1 4 6 3 10 115
Omsorg och hälsa 561 11 117 58 41 59 531
Samhällsplanering 83 1 2 9 2 2 73
Övriga 4 2 3 1 1 1 6
Antal årsarbetare 1 504 25 152 124 86 158 1 313
Nettoarbetstid = planerad tid (månadsanställda), över-/mertid, timanställda exklusive semester, sjukledighet och övrig ledighet. 
Den planerade arbetstiden 2008 ökade med 12 årsarbetare. Minskningen av sjukledigheten motsvarar ca 9 årsarbetare. I övrigt 
i stort sett oförändrat jämfört med 2007.  
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Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare 
ökade med 8,8 procent under 2008 till 21 270 
kronor, motsvarande lön 2007 var 19 550 kr. Den 
stora ökningen beror främst på att fackförbundet 
Kommunals löneavtal gav en genomsnittlig 
löneökning på ca 9,8 procent för deras medlemmar. 
Kvinnornas medianlön 2008 var 20 985 kr och 
männens 24 100 kr. Differensen mellan kvinnor och 
mäns medianlöner har minskat med drygt 1 000 kr 
jämfört med tidigare år.   
 
Medianlön, kronor per månad 
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En ny kartläggning har gjorts av lönerna utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv, enligt samma principer  
som tidigare. Syftet var att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och 
män som utför lika eller likvärdigt arbete. Årets 
kartläggning visade att tidigare osakliga 
löneskillnader i stort sett var åtgärdade samt att inga 
nya tillkommit.  
 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 
 

 
Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt
Lärare 179 69 248
Förskollärare 111 4 115
Barnskötare 95 0 95
Undersköterska 222 8 230
Vårdbiträde 135 1 136
Vårdare 87 5 92
Sjuksköterska/dsk 34 6 40
Anläggningsarbetare 0 13 13
Parkarbetare 0 14 14
 
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. 
Lärargruppen har jämnast könsfördelning med 
knappt 30 procent män. 

Lönerörelsen 
Lokala löneöversynsförhandlingar har genomförts 
för samtliga förbund under året. Medlemmarna i 
Kommunal fick den största löneökningen under året 
på i snitt 9,8 procent. För övriga förbund låg 
löneökningen mellan 3,4 procent upp till knappt 5 
procent. Totalt för kommunen var 
lönekostnadsökningen ca 6,5 procent. 
 
Lönekostnad inkl sociala avgifter, mkr    
 

År Anställda
Förtroende-

valda 
Övriga 

arvoden
2004 530,4 4,2 5,0
2005 524,5 3,7 4,4
2006 532,6 4,2 4,9
2007 552,0 5,1 5,2
2008 586,5 5,4 5,5
 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter, ökade med 6,25 procent 
2008. Arvodeskostnaden för de förtroendevalda 
ökade med 5,9 procent.  
 
Total semesterlöneskuld, mkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och icke uttagen semester är 
44,3 mkr. Skulden har ökat med 2,4 mkr jämfört 
med förra året. Året dessförinnan ökade skulden 
med 0,3 mkr.  
 
Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 39 procent inte haft 
någon sjukdag under året. Detta är ungefär samma 
andel som de senaste två åren. Bland 
medarbetarna har 95 procent inte haft någon 
långtidsfrånvaro (sjukfrånvaro längre än 59 dagar). 
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Sjukfrånvaro 
 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 
 2008 2007 2006

Kommunledning 8,5  
Barn och ungdom 19,4  
Arbete och lärande 11,2  
Omsorg och hälsa 24,4  
Samhällsplanering 6,4  
Hela kommunen 20,1 23,1 27,3
 
Antalet sjukdagar per anställd har minskat med 2 
dagar per anställd under året. Årets mål har 
uppnåtts. Även det långsiktiga målet som var att nå 
till 90-talsnivå (inte överstiga 21 dagar per anställd 
och år) har nu uppnåtts. 
 
Sjukfrånvaro procent 
 

 
 2008 2007 2006

Total sjukfrånvaro 5,7 6,4 7,6
- Kvinnor 6,3 7,1 8,3
- Män 2,8 3,3 4,3
- Åldersgrupp -29 år 2,8 3,2 3,0
- Åldersgrupp 30 – 49 år 5,2 5,9 6,3
- Åldersgrupp 50 år - 6,8 7,4 10,1
- Längre än 59 dagar 51,5 57,1* 60,1*
 
Under 2008 har sjukfrånvaron i förhållande till den 
arbetade tiden minskat. Den långa sjukfrånvaron 
har minskat under året. 51,5 procent av sjukdagarna 
per anställd i kommunen tillhör dem som har en 
sjukperiod på 59 dagar eller längre. Den sista 
december 2008 var 73 medarbetare lång-
tidssjukskrivna. Detta är en minskning med 28 
personer jämfört med 2007. Bland de 
långtidssjukskrivna var 39 medarbetare sjukskrivna 
på deltid vilket motsvarar 53 procent av de 
långtidssjuka. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön visar att 
kvinnor i genomsnitt var sjuka 22 dagar och männen 
10 dagar under 2008. Jämfört med 2007 innebär det 
en minskning av sjukfrånvaron för både kvinnor och 
män med vardera 3 dagar. Av kvinnornas totala 
sjukfrånvaro utgör långtidssjukfrånvaron drygt 70 
procent. Männens andel var 55 procent. 

Sjukfrånvaro längre än 59 dagar 
 
Antal personer per sjukskrivningsgrad 
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Reformerad sjukskrivningsprocess  
Den 1 juli 2008 infördes den största förändringen i 
sjukförsäkringen på 15 år. Regeringen tog beslut 
om att effektivisera sjukskrivningsprocessen och 
öka möjligheten för sjukskrivna att återgå i arbete. 
En rehabiliteringskedja infördes som ska medföra 
tidiga och aktiva insatser för den sjukskrivne så att 
arbetsförmågan återfås under tiden med 
sjukpenning. Fasta tidpunkter infördes för att pröva 
arbetsförmågan och därmed rätten till sjukpenning. 
Dessa förändrade regler har bidragit till att minska 
sjukskrivningstalen under året. Reformen har 
inneburit att en ny rutin för rehabilitering har 
arbetats fram inom kommunen. Samtliga chefer och 
skyddsombud har erbjudits utbildning inom den nya 
rehabiliteringsprocessen. 
Samtliga långtidssjukskrivna medarbetare i 
kommunen har varit föremål för kartläggning och 
utredning. Dessa medarbetare har fått olika riktade 
åtgärder för att se om återgång i arbetet är möjligt. 
Idag inriktas arbetet främst på att fånga upp tidiga 
signaler på ohälsa genom att utreda medarbetare 
med upprepad korttidsfrånvaro. 
Det förebyggande arbetet med friskvårdsinsatser 
har fortsatt under året. Medarbetarna erbjuds olika 
friskvårdsinsatser till reducerade priser. Att 
motivationen är hög bland medarbetarna till fysiska 
aktiviteter bekräftades genom att Alvesta Kommun 
fick utmärkelsen ”Årets Jobbingarbetsplats 2008” i 
en av Korpen anordnad motionskampanj. En stor 
bidragande insats för detta gör alla 
friskvårdsinspiratörer på arbetsplatserna. 
 
Strategiska personalfrågor 
Attraktiv arbetsplats 
Resultatet av medarbetarenkäten hösten 2007 
presenterades under våren 2008. Därefter har varje 
förvaltning arbetat med att ta fram handlingsplaner 
på både arbetsplats och förvaltningsnivå. 
Förvaltningarnas handlingsplaner har sedan 
sammanställts för hela kommunen och de 
huvudsakliga förbättringsområdena som 
framkommit är: chefs- och ledarskapsutveckling, 
förbättring av målstyrningen genom större 
delaktighet och bättre uppföljning samt 
tydliggörande av grunderna för lönesättning  
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Arbetsmiljö 
Arbetet med att förbättra rutinerna inom arbetsmiljö-
området pågår. 
 
Ett år har passerat sedan rökfri arbetstid för 
medarbetarna infördes i kommunen. Under året har 
tobaksavvänjningsgrupper och annat stöd varit en 
del av hälsoarbetet.  
 
Ytterligare arbetsplatser har fått utmärkelsen 
”hälsofrämjande arbetsplatser” i Alvesta kommun för 
sitt tydliga hälsotänk i arbetet. För att få detta 
utnämnande krävs att en hälsoplan tas fram utifrån 
ett antal hälsokriterier och att man tydligt kan påvisa 
ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen. Hittills 
har 30 arbetsplatser fått utmärkelsen under 2006-
2008. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
              Hälsoinspiratörernas träff på Klappudden 
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Miljöredovisning 
Kommunfullmäktige antog i oktober en ny 
miljöpolicy som gäller för kommunens egen 
organisation och de kommunala bolagen. 
 
Under året undertecknades en avsiktsförklaring för 
Uthållig kommun mellan Alvesta kommun och 
Energimyndigheten. Uthållig kommun är ett program 
där Alvesta kommun tillsammans med 61 andra 
kommuner deltar i. Utgångspunkten för programmet 
är kommunens ambitioner att göra det lokala 
samhället mer uthålligt ur energi- och miljösynpunkt. 
Energimyndigheten bidrar med kunskap, information 
och nätverk som underlättar och effektiviserar 
kommunens arbete. Kommunen har valt att i 
nuläget fokusera på följande områden 
• Detaljplan för nytt bostadsområde, 

Spåningslanda 
• Energieffektiviseringar i kommunens egna 

fastigheter 
• Stimulera och underlätta för näringslivet att 

göra energieffektiviseringar 
 

 
                                                            Foto: Lars Forstedt 
Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger och 
kommunstyrelsens ordförande Robert Olesen 
undertecknar avsiktsförklaringen för Uthållig kommun 26 
juni 2008 
 
I januari månad beslutade kommunfullmäktige om 
lokala miljömål för Alvesta kommun. Nedan följer 
några exempel på vad som skett under året för att 
uppnå miljömålen. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Kommunens resor med bil i tjänsten minskade med 
cirka 12 000 mil jämfört med 2007. Resorna med bil 
under 2008 uppgick till cirka 169 000 mil vilket 
innebär 111 mil/anställd (120 mil/anställd år 2007). 
Även utsläppen av koldioxid från bilresorna 
minskade från 120 kg/anställd till 111 kg/anställd. 
 
Koncernen Alvesta kommun ökade sina bilresor 
med cirka 1 000 mil jämfört med 2007. Resorna 

med bil under 2008 uppgick till cirka 237 000 mil 
vilket innebär 145 mil/anställd (samma som 
föregående år). 
 
Enligt uppgifter från resebyrån som kommunen har 
avtal med har kommunens personal och politiker 
rest 4 319 mil med flyg och 32 535 mil med tåg i 
tjänsten. Trots att det varit betydligt fler mil med tåg 
än flyg är utsläppen från flyget betydligt högre, d.v.s. 
totalt 6 089 ton koldioxid från flyg och 0,03 ton 
koldioxid från tåg. Totalt uppgår utsläppen av 
koldioxid från resorna med tåg och flyg till 6 089 131 
kg för 2008. 
 
Av koncernens 63 personbilar som används för 
resor i tjänsten finns 31 etanolfordon.  
 
Förvaltningen för omsorg och hälsa deltar 
tillsammans med andra kommuner i länet i ett 
projekt ”Uppföljning för arbete med bättre 
kommunala tjänsteresor”. Syftet är att minska 
bilresorna genom ett smartare sätt att planera 
personalens resor inom hemtjänsten.  
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari om 
genomförande, finansiering och organisation av en 
kombiterminal i Alvesta. En avsiktsförklaring har 
träffats med Alwex Transport AB. Kontakt har tagits 
med hamnar och tågoperatörer för att etablera 
godspendlar. Kombiterminalen ska vara öppen för 
alla aktörer.  
 
I samarbete med Alvesta Naturskyddsförening, 
Energikontor Sydost och Alvesta Jazz & Blues 
anordnades två cafékvällar och en fototävling med 
temat ”Miljövänligt resande”. Vinnarbilderna från 
Alvesta kommun presenterades i en kalender som 
gick ut till alla hushåll i kommunen. Förutom 
information om Uthållig kommun, kommunens 
förvaltningar och bolag innehöll också kalendern 
miljö- och energispartips. 
 

 
Lisbeth Soldahl vann 1:a pris i fototävlingen ”Miljövänligt 
resande” . 
 
Kommunen och dess bolag har under 2008 tecknat 
avtal om att köpa förnybar el till sina verksamheter.  
Kommunens elförbrukning, exkl. gatubelysning, 
uppgick under 2008 till 12 124 MWh. 
 
Kommunens kostnader för uppvärmning av de 
fastigheter som ingår i förvaltningsavtalet har 
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minskat med 141 000 kr jämfört med föregående år 
och uppgick till 3 821 000 kr. Det är framför allt 
kostnaderna för oljeuppvärmning som har minskat, 
från 339 000 kr år 2007 till 226 000 kr år 2008. 
Totalt uppgick energikostnaden för 2008 till 
9 130 000 kr, en ökning med 125 000 kr. 
 
Uppvärmningskostnaden för AllboHus Fastigheter 
har minskat med cirka 300 000 kr jämfört med 
föregående år och uppgick 2008 till 11 707 000 kr.  
 
Kommunen har erhållit statliga bidrag under 2008 
för följande åtgärder: 
• Byte från oljeuppvärmning till bergvärme i 

Slätthögsskolan. Genom åtgärden minskar 
energikostnaderna med cirka 70 procent av 
tidigare uppvärmningskostnader och 
användningen av fossilt bränsle upphör. 

• Ventilationsanläggningen på Blommagårds 
förskola har bytts till ett aggregat med 
återvinning. Driftskostnaderna för el beräknas 
minska med cirka 80 procent och 
uppvärmningen av luften med 20-25 procent.  

• Alvesta Dagcenter har fått en ny styr- och 
reglerutrustning för värme och ventilation och 
elbatteriet har ersatts med ett vattenbatteri för 
eftervärmning av tilluften. Uppskattningsvis 
minskar driftskostnaderna för el med cirka 10 
procent och kostnaderna för uppvärmning av 
luften med 20-25 procent. 

• Genom ett återvinningssystem i ishallen sparas 
cirka 50 000 kWh/år. 

 
Kommunen beviljades i maj månad statliga bidrag 
till klimatinvesteringar för följande åtgärder: 
• Bidrag till fastighetsägare för övergång från 

omodern vedeldning till miljögodkänd 
vedeldning med ackumulatortank som är 
förberedd för solvärme 

• Fjärrvärmekulvert till Björnstorp, Alvesta Energi 
 
Tidigare har klimatinvesteringsbidrag beviljats för att 
byta ut kvicksilverlampor till högtrycksnatriumlampor 
i gatubelysningen. Under året har 655 lampor bytts 
och 98 lampor plockats bort. Detta innebär en 
energibesparing på 240 MWh/år. 
 
Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, 
producerade under året 2,9 GWh vattenkraft. Året 
dessförinnan producerades 3,8 GWh vattenkraft vid 
Ohs kraftstation. Under året har en renovering och 
översyn av Ohs kraftstation skett vilket förklarar en 
del av produktionsminskningen. 
 
Alvesta Energi har fortsatt utbyggnaden av 
fjärrvärme i kommunen. 36 villor, fyra 
flerbostadshus och tre industrier anslöts till 
fjärrvärmenätet under 2006. De allra flesta av dem 
har gått från olja och el till fjärrvärme 
Produktion av fjärrvärme i kommunen 
 

År Ort Produktion  
Varav 
biobränsle 

2006 Alvesta 91,1 GWh 95,0 % 
2007 Alvesta 92,1 GWh 99,0 % 
2008 Alvesta 91,6 GWh 99,7 % 

2006 Moheda 32,6 GWh 98,3 % 
2007 Moheda 33,7 GWh 97,0 % 
2008 Moheda 35,3 GWh 98,7 % 
2006 Vislanda 21,7 GWh 95,7 % 
2007 Vislanda 25,7 GWh 96,3 % 
2008 Vislanda 29,1 GWh 97,9 % 
 
Bara naturlig försurning 
Under 2008 har en utvärdering gjorts över de sjöar i 
kommunen som kalkats. P.g.a. minskade 
statsbidrag och att nedfallet av svavel från andra 
länder minskat har kalkningen av fyra sjöar upphört 
och flera andra sjöar kalkats mindre. En uppföljning 
kommer att ske efter tre år. Sammanlagt har 693 
ton kalk spridits på totalt 24 sjöar. Detta är en 
minskning med cirka 67 ton jämfört med föregående 
år. 
 
Giftfri miljö 
I syfte att nå kommunens mål om att 25 procent av 
livsmedelsbudgeten år 2010 ska bestå av ekologiskt 
odlade produkter har all kommunal kökspersonal 
utbildats i ämnet. Över 100 personer deltog i den 
obligatoriska utbildningen som var uppdelad på en 
halvdag teori och en halvdag praktisk matlagning. 
Av inköpsstatistiken för 2008 framgår att de 
ekologiska produkterna uppgick till 9,5 procent och 
de etiskt märkta till 1,5 procent av 
livsmedelskostnaden. År 2007 var andelen 
ekologisk mat 3,6 procent. 
 
Alvesta kommun har efter mer än tre års 
projektarbete tillsammans med Länsstyrelsen 
slutfört saneringsarbetet efter en 
träimpregneringsanläggning i Elnaryd, strax utanför 
Vislanda. Kommunen arrangerade en konferens i 
Alvesta under hösten för att informera hur 
saneringsarbetet gått till.  Till konferensen kom drygt 
90 personer, bl.a. tillsynspersonal från kommuner 
och länsstyrelser.  
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Ingen övergödning  
Alvesta kommun har med hjälp av statligt stöd för 
lokal naturvårdssatsning inventerat och lokaliserat 
lämpliga platser för nya våtmarker. Syftet har varit 
att minska näringsbelastningen på sjön Salen samt 
minska risken för översvämningar. Arbetet har 
utgått från befintlig rapport om vattensystemet kring 
Salen. Fältstudier, informationsmöten och 
markägarkontakter har skett. Framförallt riktades 
projektet mot de vattendrag som har hög 
fosforbelastning. 
 

 
                    Husebymaden 
 
Under 2008 har inventering av enskilda avlopp 
genomförts. Totalt har 327 fastigheter inventerats 
varav 268 har enskilda avlopp.  Av dessa har ca 50  
procent anläggningar med brister som måste 
åtgärdas för att uppfylla miljökraven.  
 
Levande sjöar och vattendrag 
För att informera och öka kunskaperna om vikten av 
att bevara vattenkvalitén i våra sjöar och vattendrag 
har en informationsfolder ”Rent vatten” tagits fram 
och skickats ut till alla fastighetsägare i kommunen.  
 
Levande skogar 
Efter stormarna Gudrun och Per blev kommunens 
gröna skogsbruksplaner inaktuella. Nya gröna 
skogsbruksplaner beställdes för kommunens 
skogsinnehav och dessa blev klara under 2008. 
 
Under året har cirka 5 500 löpmeter stängslats in för 
att få in tall-, löv- och ädellövsplantering i 
kommunens skogar. 
 
En naturutvecklingsplan har tagits fram för Haga-
parken och Hanaslövsområdet. För Hagaparken har 
även en rekreationsutvecklingsplan tagits fram. 

 
             Bokplantering vid Hanaslövsområdet 
 
God bebyggd miljö 
I samarbete med Vägverket har en trafikutredning 
gjorts i syfte att föreslå en positiv utveckling av 
trafikmiljön och tillgängligheten i Alvesta tätort samt 
att hitta en hållbar vision för resandet inom Alvesta 
och för arbetspendlingen över kommungränsen.  
 
En översvämningskartering har genomförts under 
året. Karteringen kommer att vara ett viktigt verktyg 
och ge goda planeringsförutsättningar och underlag 
för riskbedömningar flera år framöver.  
Materialet kommer att delges bl.a. fastighetsägare, 
verksamhetsutövare, myndigheter och organisa-
tioner för ökad kunskap och bred användning.  
 
En flödesmodell för Mörrumsån ned till Huseby är 
nu klar. Flödesmodellen är ett samarbetsprojekt 
med Växjö kommun. I modellen kan vattenståndet 
vid olika flöden beräknas (översvämningsområden) 
liksom effekterna av olika åtgärder i vattensystemet.  
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Framtid 
Ett villkor för utveckling och kvalitet är en ordnad 
ekonomi. För kommunen är det särskilt avgörande 
att ha ekonomin i fokus och under kontroll för att 
inte bli bakbunden med tanke på konjunkturläget. 
Det behövs därför fortsatta insatser för att 
effektivisera. Den goda hushållningen måste 
erövras varje dag.  
 
Hushållning och balans 
Alvesta kommun har för närvarande en ekonomi 
med obalans mellan intäkter och kostnader. 
Balanskravet klarades 2008 men de ekonomiska 
marginalerna kommer kommande år att bli allt mer 
snävare. Framtida utmaningar för ekonomi och 
verksamhet finns det gott om. Några exempel är att 
konjunkturen kraftigt gått ned och ökning av 
skatteintäkter blir inte lika hög som de senaste åren, 
trycket på kostnader stiger med nya löneavtal och 
behoven inom flera verksamheter ökar, till exempel 
inom förskolan. Utöver dessa utmaningar kommer 
behovet att finansiera effekter av investeringar i till 
exempel äldreboendet på Högåsen, vattenanslut-
ningen till ledningen från Bergaåsen och Björnstorps 
industriområde. Investeringsprogrammet 2009 är 
närmare 70 mkr. Stark fokus kommer att riktas mot 
intern kontroll inom hela organisationen. 
 
Befolkning 
De närmaste åren innebär inga större svängningar 
av befolkningssammansättningen i olika åldrar som 
på ett avgörande sätt förändrar behovet av 
kommunal service. Nedgången av antalet 
grundskoleelever fortsätter dock parallellt med att 
antalet barn i förskolan ökar. Däremot kommer inom 
10 år antalet äldre med behov av stödinsatser öka 
påtagligt samtidigt som kommunens kostnader för 
tjänstepensioner intjänade före 1998 når sin topp. 
De närmaste 10 åren blir antalet pensionsavgångar 
stora, närmare 30 procent. Behovet av att rekrytera 
och attrahera ny personal ökar kraftigt och blir en 
viktig strategisk fråga samtidigt som det gäller att 
utveckla och behålla befintlig personal. 
 
Investeringar hos bolagen 
Satsningar med relativt stora investeringar i 
kommunens bolag sker nu och kommande år i 
bostäder/lokaler, främst kvarteret Riksdagsmannen i 
Alvesta, och inom energisidan med åtgärder för 
förbättrad leveranssäkerhet utbyggnad av 
fjärrvärme.  
 
En annan viktig framtidsfråga är att riva byggnader 
och utveckla området på före detta slakteriområdet 
(KLS) i Alvesta. Detta arbete sker inom Alvesta 
Utveckling AB. 
 
Attraktivitet och tillväxt 
En positiv befolkningsutveckling är en central 
utvecklingsfråga ur många aspekter, inte minst för 
den kommunala ekonomin. Under 2006 bröts den 
negativa trenden för kommunen när det gäller 
befolkningstalet. Under 2008 har befolkningen legat 
stilla. 
 

Grunden för att kommunen skall fortsätta ha en 
positiv befolkningsutveckling är att dess attraktivitet 
upprätthålls och ökas. Ett par av de väsentligaste 
delarna är att det i kommunen finns möjlighet att 
skapa sig ett bra boende och att näringslivet har 
möjlighet att expandera på önskat sätt. För att möta 
dessa krav krävs nya detaljplaner och investeringar 
i mark och infrastruktur med inriktning att bl.a. möta 
den ökande efterfrågan på tomter för småhus. 
 
Under 2008 har ett s.k. LEADER-projekt startats 
upp tillsammans med omkringliggande kommuner 
för att stimulera landsbygdsutvecklingen. 
Kanslifunktionen har glädjande lokaliserats till 
Alvesta. 
 
En utvecklingsfråga som är prioriterad för 
kommunen är fortsatta satsningar på person- och 
godstransporter på väg och järnväg. Speciellt 
intressant är tack vare Alvestas läge hur dessa olika 
transportsystem kan integreras med varandra på ett 
sätt som både gynnar tillväxt och miljö. En del i 
arbetet är skapandet av en kombiterminal (start 
2009) där landsvägs- och järnvägstransporter av 
gods knyts samman på ett effektivt och lönsamt 
sätt. En annan del är att skapa goda förutsättningar 
för att även persontransporter av olika slag skall 
kunna integreras i Alvesta. I arbetet ingår att 
utveckla järnvägsstationen på ett sätt som gör den 
till ett uppskattat resecentrum, men också att 
utveckla Alvesta centrum så att det bidrar till en hög 
attraktionskraft. Här kan nämnas nybyggnationen i 
kvarteret Riksdagsmannen och ombyggnad av 
Centralgatan ner mot kommande Resecentrum. 
 
Samverkan med andra kommuner 
Att samverka skapar på många sätt mervärde både 
i vardagsfrågor och i den långsiktiga utvecklingen. 
Exempel på områden där kommunen idag 
samverkar med andra kommuner är inköp, 
vattenförsörjning, konsumentrådgivning, räddnings-
tjänst, avfall och spetskompetens inom 
miljöområdet. En fortsatt satsning på samverkan 
med framför allt Växjö kommun är strategiskt viktig. 
I sammanhanget kan också nämnas projekt 
Bergaåsen och Kombiterminalen. 
 
Andra utvecklingsområden 
Den nya organisationen – såväl politisk som 
förvaltningsmässig – som infördes 2008 kommer att 
utvecklas vidare. Demokratiaspekten skall 
utvärderas via fullmäktiges beredning. Ny vision för 
kommunen skall utarbetas med sikte på 2020. De 
ekonomiska villkoren innebär krav på prioriteringar 
och mer koncentration till kärnuppgifterna för 
kommunen. Läget de närmaste åren accentuerar 
behovet av ifrågasättande av givna och traditionella 
lösningar. Ett utvecklingsarbete pågår om hur 
erforderliga servicetjänster skall levereras på bästa 
sätt till kommunen. Samverkan måste öka inom och 
mellan nämnder/förvaltningar och mellan 
kommunen och dess bolag. Effektiva lokallösningar 
och administrativa rationaliseringar kommer att 
aktualiseras för att skapa mesta möjliga nytta och 
mervärde på insatta resurser. 
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Ansvar och uppgifter 
Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar för-
valtningen av kommunens angelägenheter och har 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet och 
kommunägda företag. KS följer de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning. KS ser till att verksamheten, inom sitt 
område, bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt. 
 
Förvaltningen arbetar med övergripande personal-, 
löne- ekonomi- och inköpsfrågor, kommunikation 
och IT, beredskapssamordning och krisledning, 
marknadsföring, central informationsverksamhet, 
internationella kontakter, näringsliv och turism samt 
stöd för det politiska arbetet. 
Därutöver finns överförmyndarverksamhet och 
räddningstjänst. 
Genom omvärldsanalyser, nytänkande och effektivt 
resursutnyttjande skapas utrymme för verksam-
hetsutveckling.  
 
Faktaruta 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 5 615 7 269 1 654
Kostnader 52 466 54 628 -2 162
Nettokostnader 46 851 47 359 -508
Bruttoinvest. 2 065 150 1 915
Kostnad kr/inv* 2 495 2 520 
*18 775 
 
 
Sammanfattning av året 2008 
• Ledning och styrning 
• Attraktivitet och tillväxt 
• Miljöhänsyn 
 
Ledning och styrning 
 
Ny organisation 
En ny politisk organisation har trätt i kraft under året 
med bland annat ökad profilering för kommun-
styrelsen i sin ”regeringsroll”. Fokus är långsiktiga 
strategiska utvecklingsfrågor och kommungemen-
samma styrnings-, verksamhetsutvecklings-, och 
samordningsfrågor. Förvaltningen har uppmärksamt 
följt upp den nya nämndorganisationen och ekono-
miska konsekvenser av omorganisationen samt 
inverkan genom finanskrisen och bedömningar om 
allt sämre ekonomiska förutsättningar för kommu-
ner. 
 

 
 
Medborgarundersökning hösten 2008  
Medborgarundersökningen ger möjlighet till jämfö-
relse över åren och med andra kommuner, och 
resultatet är en viktig del i underlaget för kommande 
utvecklings- och budgetarbete.    
 
Alvesta kommun deltog för andra gången i SCB:s 
Medborgarundersökning (första gången var hösten 
2006). Ett urval på drygt 1 000 kommuninvånare i 
åldrarna 18-84 år ombads besvara en enkät. Svars-
andelen blev 60 procent. Helhetsbetyget för hur 
medborgarna bedömer Alvesta kommun som en 
plats att bo och leva på blev 6,5 på en tiogradig 
skala.  
 
Intern kontroll 
Under hösten 2008 har kommunfullmäktige antagit 
ett reglemente för intern kontroll. Anvisningar för 
arbetet med att upprätta internkontrollplaner har 
utformats och internkontrollplaner ska antas av 
respektive styrelse/nämnd för 2009 före årsskiftet 
2008/2009. En särskild åtgärdsplan för arbetet med 
intern kontroll i fakturahanteringen har tagits fram 
som komplement till internkontrollplan för kommun-
ledningskontoret 2009.  
 
Översiktsplan 
En översiktsplan antogs under hösten. I första hand 
anger planen den huvudsakliga användningen av 
kommunens mark- och vattenytor. Översiktsplanens 
värde som vision för kommunens framtida utveck-
ling uppmärksammas alltmer. Planen har bland 
annat fått en starkare och tydligare funktion i det 
förebyggande miljöarbetet. 
 
Översiktsplanen syftar även till att informera om 
gällande regleringar av markanvändning och be-
byggelseutveckling samt att bedöma behovet av 
framtida planeringsinsatser och hur den bebyggda 
miljön ska utvecklas och bevaras.  
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Attraktivitet och tillväxt 
 

 
                          Kommunentrén 
 
Befolkningsutveckling 
De senaste tio åren har befolkningen minskat totalt 
sett men en viss återhämtning och stabilisering har 
skett under periodens senaste år. Vid årsskiftet 
08/09 var antalet invånare i Alvesta kommun 
18 775, en minskning med 1 person jämfört med 
närmast föregående årsskifte.  
 
Marknadsföring 
Marknadsföring av kommunen har intensifierats 
under året. Marknadsföringen syftar till att stärka 
varumärket Alvesta kommun. En grafisk profil har 
tagits fram med mottot ”Alvesta nästa”. En plattform 
för varumärket har etablerats: 
 
”Alvesta kommun – tillräckligt stor för att låta idéer 
födas och utvecklas och tillräckligt liten för att alla 
skall bli sedda och uppskattade” 
 
Två ”Bodagar” har genomförts, en i Alvesta och en i 
Växjö för att visa på fördelarna med att bo i Alvesta 
kommun. Trycksaken ”Vår kommun” har distribue-
rats till samtliga hushåll och en kalender för 2009 i 
vilken olika kommunala verksamheter presenteras. 
Upplever kommuninvånarna det positiva i att bo och 
verka i kommunen blir de goda marknadsförare. 
 
Ett marknadsföringsråd har bildats i kommunen 
varav representanter för samtliga förvaltningar in-
går, för att effektivisera arbetet och samordna aktivi-
teter. 
 
Näringslivsutveckling 
Ett näringslivsråd har etablerats under senare delen 
av året på kommunens initiativ. Syftet med närings-
livsrådet, som är ett informellt organ, är att kunna 

diskutera frågor som t ex kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning där kommunen via främst 
Allbo Lärcenter kan spela en roll. Vidare är närings-
livsrådet ett forum i vilket representanter från när-
ingslivet skall kunna framföra önskemål och syn-
punkter i olika frågor till kommunens representanter. 
Rådet har sju medlemmar med geografisk spridning 
från näringslivet i Alvesta kommun. Samtliga har en 
ledande position i företagen och representerar ett 
brett näringslivsperspektiv.  
 
Politiker och tjänstemän genomförde under 2008 ett 
50-tal besök hos företagen i Alvesta kommun. Hu-
vudsyftet med dessa besök har varit att lära och 
lyssna. Framförallt har det handlat om att ta del av 
företagens önskemål och synpunkter kring hur 
kommunen arbetar med frågor som rör dem. 
 
Under året har frukostmöten med företagen genom-
förts. Ämnesområdena för sammankomsterna har 
varit planfrågor, kompetensutveckling och kompe-
tensförsörjning. 
 
Höstens finansiella kris och lågkonjunktur har inne-
burit en intensifiering i arbetet med näringslivsfrågor 
på regional och lokal nivå. Framförallt har arbetet 
handlat om kompetensutvecklingsfrågor. Kompe-
tensutveckling kan vara ett alternativ till varsel och 
uppsägningar och industrin kommer att behöva 
ökad kompetens hos sina medarbetare när konjunk-
turen vänder. 
 
Nytt industriområde i Alvesta  
Under 2008 igångsattes mark- och ledningsarbeten 
för det nya verksamhetsområdet Björnstorp, med 
strategiskt läge vid norra utfarten mot väg 25. Under 
hösten påbörjades byggnationen av den första in-
dustriverksamheten på området.  
 

 
Björnstorps industriområde 

 
Sjöparken 
Under 2008 har kommunen genomfört en s k mark-
anvisningstävling avseende exploatering av områ-
det Sjöparken i nära anslutning till järnvägen och 
sjön Salen i Alvesta tätort. Området har stor bety-
delse för att utveckla Alvesta jänvägsstation till 
resecentrum bland annat genom en gångbro över 
spårområdet för förbindelse mellan Alvesta centrum 
och Sjöparken. Tävlingen kommer att avslutas tidig 
vår 2009. 
 
Kommunikationer 
Fortsatta ansträngningar har gjorts för att förverkliga 
den sedan länge planerade ombyggnaden av sta-
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tionen och stationsområdet i Alvesta till ett mera 
tidsenligt resecentrum. Den planerade gångbron 
över spårområdet kommer med sina nedgångar till 
perrongerna att ge resenärerna en betydligt säkrare 
tillgänglighet till tågen. Gångbron innebär också en 
kompletterande förbindelse mellan bostadsområde-
na i öster och centrum i Alvesta samt ger tillgänglig-
het till en planerad långtidsparkering på andra sidan 
av spårområdet.  
 
Under året har möjligheterna till regional tågtrafik 
med tågstopp i fler orter utretts. Moheda, Vislanda 
och eventuellt Hjortsberga är orter inom vår kom-
mun som bedöms ha potentialer för lokaltågtrafik.  
 
Alvesta som järnvägsknutpunkt och närheten till 
vägarna 23, 25 och 126 ger goda förutsättningar att 
öka andelen godstransporter på järnväg.  
 

 
                    Järnvägen i Alvesta 
 
Kombiterminalen  
Under 2008 har arbetet pågått med att etablera en 
kombiterminal i Alvesta, placerad söder om Postens 
brevterminal. Syftet med terminalen är att skapa 
rationella logistiklösningar för regionens företag 
samtidigt som ökade järnvägstransporter bidrar till 
att minska belastningen på miljön. I det inledande 
skedet kommer kombiterminalen vara inriktad på att 
lasta om containers mellan järnväg och lastbil.  
Enligt planerna ska verksamheten startas under 
första halvåret 2009. 
 
Uthållig kommun  
Alvesta kommun ingår i ett samarbete mellan Ener-
gimyndigheten och 62 av landets övriga kommuner 
för att göra det lokala samhället mer uthålligt i ett 
energiperspektiv. Den styrgrupp som leder projektet 
i Alvesta kommun har valt att inledningsvis prioritera 
tre områden; Fysisk planering, kommunala fastighe-
ter och näringslivet. Ett exempel på aktiviteter inom 
ramen för projektet är planeringen för nytt bostads-
område och förbindelselänk i Spåningslanda.  
 

Landsbygdsutveckling 
Kommunerna Alvesta, Ljungby, Markaryd, Växjö, 
Älmhult och Värnamo har under året bildat en före-
ning, Leader Linné, med gemensam utvecklings-
strategi för landsbygdsutveckling. Det gemensam-
ma kansliet finns i Alvesta. Centralt för Leader Linné 
är det gemensamma ansvaret för lokalsamhället där 
samarbete mellan samhällets sektorer blir den bästa 
grunden för långsiktig och hållbar utveckling. Målet 
är att främja ett effektivt genomförande av pro-
grammet genom det mervärde som följer av lokal 
förankring, inflytande och samarbete. En målsätt-
ning är att Leader, ett eu-projekt ska omfatta 75 
procent av landsbygdsbefolkningen i Sverige. 
 

  
                            Landsbygden 
 
Bredbandsutbyggnad  
Regionförbundet Södra Småland har startat ett 
projekt med ett nytt regionalt nät för IT (SYDNET). 
Kommunen deltar i detta arbete. Bredbandsutbygg-
naden har fortskridit och flera mindre nät komplette-
rar den tidigare fiberstrukturen. I första hand WEX-
NET och byNet har stått för utbyggnaden, utan 
ekonomisk insats från kommunen.  
 
Medarbetarna 
Under året har resultatet från medarbetarundersök-
ningen som genomfördes 2007 analyserats. En 
handlingsplan för förvaltningens personal är framta-
gen. De prioriterade delarna är målen, helhetstän-
kande, gemensam grundvärdering och chefsutveck-
ling.  Målen för verksamheten ska vara kända för 
medarbetaren. Ett helhetstänkande och en gemen-
sam värdegrund ska etableras. Under 2008 har 
arbetet inletts med att ta fram en chefs- och medar-
betarpolicy för kommunens anställda. 
 
Miljöhänsyn 
Kommunfullmäktige har antagit en ny miljöpolicy 
under året. Miljöhänsyn ingår i begreppet kvalitet 
och ska på ett självklart sätt beaktas i all verksam-
het och alla beslut. Kommunledningskontoret har 
inriktat sitt miljöarbete under 2008 på att verka för 
uppfyllelse av miljömål enligt fastställda planer. 
Uppföljning av kommunens egna tjänsteresor, ener-
gideklarationer på kommunens fastigheter och 
ekologisk mat är några exempel. 
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Nyckeltal 
 2008 2007 2006
Leverantörsfakturor 
- antal fakturor 

 
34 453 

 
34 315 33 622

Kundfakturor 
- ant bet påminnelse 
- ant betalningskrav 

 
1 276 

725 

 
1 538 

678 
1 246

625
Lönebesked 28 004 26 366 27 817
Godmanskap totalt 223 215 171
Varav för ensamkom-
mande minderåriga 

 
21 

 
28 22

Förvaltarskap 8 8 12
Förmyndarskap 32 32 21
 
 
Ekonomi  
 
Ett prioriterat område har varit att skapa förutsätt-
ningar för en sund och stark ekonomi som klarar 
svängningar inom verksamheter och i omvärlden. 
Ett villkor för utveckling och kvalitet är en ordnad 
ekonomi. Förvaltningens roll är att för kommunen 
totalt samordna och driva utvecklingen framåt ge-
nom att aktivt stödja nämndernas arbete med verk-
samhetsutveckling och en ekonomi i balans. De 
senaste årens högkonjunktur och fortsatt goda fram-
tidsutsikter har efter finanskrisen och en snabb 
konjunkturnedgång kraftigt förändrat prognoserna 
de kommande åren. Möjligheten att under goda 
tider skapa reserver till sämre tider har av ett flertal 
skäl inte lyckats. Det behövs därför fortsatta insatser 
för att effektivisera inom verksamheterna och i vissa 
fall minska ambitionsnivån och personal-
organisationen. 
 
Förvaltningen visar en negativ avvikelse mot budget 
med totalt 0,5 mkr.  Satsningar på marknadsföring 
och utveckling av kommunen har inneburit att kost-
naderna överstigit årets budget netto med 1,8 mkr. 
Stab, ekonomi, personal, administration och IT visar 
en positiv avvikelse mot budget med 1,8 mkr. Revi-
sion, nämnd- och styrelseverksamhet redovisar en  
negativ avvikelse med 0,5 mkr.  

 
Framtid  
Kommunallagens krav om ”God ekonomisk hushåll-
ning” fokuserar på hushållning och ökad långsiktig-
het i den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
planeringen. Ekonomin både möjliggör och är en 
restriktion för verksamhetens omfattning på kort och 
lång sikt. Verksamhetsmålen konkretiserar kommu-
nens ambitioner för en god ekonomisk hushållning 
utifrån ett verksamhetsperspektiv. Den goda hus-
hållningen innebär att verksamheten måste drivas 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt med hänsyn 
till demografiska förutsättningar och politiska priori-
teringar. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har på kommun-
fullmäktiges uppdrag ansvar att följa budget och 
mål. Kommunstyrelsen har dessutom ett ansvar för 
samordning av ekonomi och verksamhet, vilket 
innebär särskild bevakning av de två finansiella 
målen och de tre kommungemensamma verksam-
hetsmålen i samråd med nämnderna. 
  
Utvecklings- och förbättringsområden 
-Plan- och omvärldsanalyser 
-Samarbete med näringslivet 
-Stärka Alvesta kommuns varumärke 
-Förbättra medborgarindex 
-Projekt ”En uthållig kommun” 
-Landsbygdsutveckling, ”Leader Linné” 
-Öka tillgängligheten genom e-förvaltning  
-Digitala kallelser 
-Tydliggöra mål för arbetet på KLK 
-Utveckla ledarskapet 
-Förbättra löneprocessen 
-Öka ”nöjd medarbetarindex” 
-Minska sjukfrånvaron 
-Minska koldioxidutsläppet vid arbetsresor 
-Krisberedskap 
-Effektivisera fakturaflödet  
-Administrativ rationalisering 
-Processkartläggning 
-Effektiv lokalanvändning 
-Intern kontroll 
-Kompetensutveckling gode män/förvaltare 
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Ansvar och uppgifter 
• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Skolbarnomsorg 
• Obligatorisk särskola 
• Musikskola 
• Fritidsgårdar 
• Individ- och familjeomsorg, barn och familj  
 
Faktaruta 2008  
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 47 936 61 802 13 866
Kostnader 360 173 384 058 -23 885
Nettokostnader 312 237 322 256 -10 019
Bruttoinvest. 2 725 2 709 16
Kostnad, kr/inv* 16 630 17 164 
*18775 
 
Sammanfattning av året 2008 
• Ny förvaltningsorganisation  
• Flytt av verksamheter  
• Förskolan utökas 
• Grundskolan – fortsatt minskat elevantal 
• Betygsresultat 
• Sommarskola 
• Nationella prov i årskurs 3 
• Kompetensutveckling 
• Förstärkning av kvinnojouren 
• Stödboende skapas 
• Barns behov i centrum 
 
Ny förvaltningsorganisation 
Den 1 januari 2008 trädde en ny nämnds- och för-
valtningsorganisation i kraft i Alvesta kommun.  De 
ekonomiskt och personalmässigt största verksam-
heterna är förskola och grundskola. I dessa finns i 
nuläget 13 enheter med rektorer i ledningen och 
totalt ca 575 anställda. En enkel organisation efter-
strävas, med så få nivåer som möjligt, präglade av 
decentralisering och målstyrning. 
 
Flytt av verksamheter 
Efter vårterminen 2008 avvecklades högstadiet på 
Prästängsskolan, vars elever istället har flyttats till 
Grönkullaskolan. Från och med hösten 2008 finns 
det därmed bara ett högstadie i Alvesta.  
 

 
                Nya paviljongen på Grönkullaskolan  
 
För att klara av att ta emot fler högstadieelever 
byggdes under hösten 2008 en tillfällig paviljong på 
Grönkullaskolan. Nästa läsår sjunker elevantalet, 
vilket gör att paviljongen inte längre behöver vara 
kvar.  
 
Avvecklingen av högstadiet har för Prästängsskolan 
inneburit att utrymmet för personal och elever har 
ökat. Idag finns det ungefär 300 elever på skolan 
jämfört mot tidigare då det var dryga 500. Flytten av 
högstadiet har bland annat gjort det möjligt att byg-
ga om två klassrum till matsal.   
 
I början av november 2008 flyttades förvaltnings-
kontoret från Tingshuset till kvarteret Blenda (Park-
gatan 4) i Alvesta. På första plan finns nu all kon-
torspersonal samlad. I samma byggnad finns även 
förvaltningskontor för arbete och lärande och om-
sorg och hälsa. Närheten till personal från andra 
förvaltningar ger möjlighet till nya samarbetsformer.    
 
Till höstterminen 2008 flyttade Friskolan Blenda in 
sin verksamhet till Lönashults skola. Tidigare hade 
friskolan hyrt lokaler på Grimslövs folkhögskola.  
 
Förskolan  utökas 
Under de senaste åren har födelsetalen börjat stiga 
i kommunen och nästa ”babyboom” beräknas till 
omkring 2010. De senaste årens höga födelsetal 
kommer att leda till ökad efterfrågan på platser inom 
förskolan. Enligt prognosen kommer antalet barn 1 - 
5 år öka med i genomsnitt 30 barn per år under 
2007-2011, en total ökning med 120 barn.  
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Sedan 2004 har antalet barn i förskolan ökat för 
varje år. Detta har gjort att trycket på förskoleplat-
serna har blivit större, vilket lett till en utvidgning av 
verksamheten. 
 
Ny förskola  
Under året har det varit brist på förskoleplatser i 
Moheda eftersom många barn har fötts och att in-
flyttningen till samhället varit hög.  
 

 
                Klintaskogens förskola i Moheda 
 
Genom att sätta upp en paviljong i Moheda har det 
blivit möjligt att öppna Klintaskogens förskola. I 
slutet av året 2008 invigdes den nya förskolan.  
 

  
                Lek och skoj på Klintaskogens förskola 
 
Enskild förskola blir kommunal 
Den tidigare privata förskolan Myrebo i Grimslöv har 
sedan augusti 2008 bedrivits i kommunal regi.  
 
Grundskolan – fortsatt minskat elevantal   
Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet ele-
ver i Alvesta kommun, barn mellan 6 och 15 år, 
fortsätta att minska fram till år 2011. Från år 2007 till 

år 2011 antas elevantalet minska med cirka 160 
elever.  Under år 2008 har personalorganisationen 
setts över, vilket innebär ytterliggare anpassning 
efter det minskade elevantalet.  
 
Betygresultat  
Eleverna i Alvesta kommun har ett lägre meritvärde 
jämfört mot genomsnittet för riket. 

I skolan lyckas flickorna bäst, både i riket som hel-
het och i kommunen. Årets meritvärde för flickorna i 
Alvesta kommun är 209 medan pojkarna har 187.  
 
Uppföljningen av betygen för elever med utländsk 
bakgrund visar på en variation mellan åren. Jämfört 
mot förra året har meritvärdet höjs betydligt för des-
sa elever i Alvesta kommun (181). Dock ligger vär-
det under riksgenomsnittet (193).  
  
Andelen elever i Alvesta kommun som var behöriga 
till gymnasiet har legat under riksgenomsnittet i flera 
år. De sista två åren har andelen behöriga i princip 
varit detsamma som riksgenomsnittet. År 2008 var 
90 procent av eleverna i Alvesta kommun behöriga 
till ett nationellt gymnasieprogram.  

 
Sommarskola 
Under 2008 genomfördes en extra satsning för 
elever i åttondeklass. Alvestas sommarskola pågick 
i två veckor i augusti och var till för dem som hade 
underkänt i något av kärnämnena. 13 pojkar deltog.  
 
Nationella prov i årskurs 3 
Under våren 2009 planeras nationella prov för 
årskurs 3 att genomföras för första gången. Detta 
gäller ämnena svenska, svenska som andraspråk  
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och matematik. Tanken är att en tidig avstämning 
mot nationella mål ökar den nationella likvärdighe-
ten. Dessutom blir det möjligt att tidigt få signaler 
om elevers individuella behov av stöd. 
 
Kompetensutveckling 
Det har under året genomförts kompetensutveckling 
för rektorer och pedagogisk personal inom grund-
skolan, i syfte att utveckla arbetet med bedömningar 
som görs i skolorna av elevers prestationer. Dess-
utom har personal i förskolan gått en utbildning som 
syftat till att nå en gemensam specialpedagogisk 
förhållningssätt. Förvaltningen har också under 
2008 fortsatt sin satsning gällande praktisk IT- och 
mediekompetens (PIM) för personalen. 
 
Förstärkning av Kvinnojouren 
Under hösten 2008 genomfördes i länet en utred-
ning hur ett långsiktigt stöd till våldsutsatta kvinnor, 
barn och våldsutövande män kan utformas i sam-
hället. Det framkom att ett behov finns att inrätta ett 
centrum mot våld i nära relationer i Kronobergs län.  
 
 
Det gavs dessutom ett förslag på att skapa två ni-
våer på arbetet, dels en basnivå i kommunerna, 
dels en specialistnivå vilken skulle vara lokaliserad i 
Växjö. 
 
Stödboende skapas 
Sedan 2006 har boende och omsorg för asylsökan-
de barn utvecklats i kommunen. Det har skapats tre 
olika boendeformer. Asylsökande barn kommer först 
till boendet Spiran, och de barn som sedan beviljas 
uppehållstillstånd flyttas till Kronan. Slutligen finns 
ett stödboende för barn med uppehållstillstånd, 
Nyckeln, vilket startades under februari 2008.     
 
Barns behov i centrum  
Under år 2007 har kommunen genomfört den lokala 
utbildningen utifrån modellen, barns behov i cent-
rum (BBIC), för att uppnå det enhetliga målet att 
utveckla ett system som är hållbart i utrednings-, 
planerings- och uppföljningsarbetet. Under hösten 
2008 har modellen förankrats.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Ekonomi 
 
Förskolan 
Förskolan redovisar en negativ avvikelse mot bud-
get med ca 0,5 mkr. Främst beror den negativa 
avvikelsen på en kraftig ökning av antalet barn i 
andra kommuners barnomsorg. I huvudsak kan de 
ökade kostnaderna härledas till att antalet barn i 
förskola i Växjö kommun närmast fördubblats under 
2008 och detta beror i stor utsträckning på att famil-
jer inflyttade till Alvesta kommun väljer att behålla 
barnen i Växjös förskolor.  
 
Grundskolan 
Grundskolan och skolbarnomsorg redovisar en 
negativ avvikelse på ca 5,6 mkr. Avvikelsen beror 
främst på ökade kostnader avseende köp av utbild-
ning samt två enheter som överskridit budgeterade 
anslag. Störst avvikelse mot budget visar köp av 
grundskoleutbildning, dvs nettokostnader för de 
elever som studerar på friskolor och i andra kom-
muners regi. Ytterligare en faktor som bidrar till 
avvikelsen är de 579 tkr som beslutades tillfalla 
friskolorna Blenda och Kronobergshed i omställ-
ningsbidrag.  
 
Friskolan Byskolan Blenda har haft ett genomsnitt-
ligt antal elever på 27,5, medan man under år 2007 
hade 24 elever. Skolan Kronobergshed, vilken öpp-
nade till höstterminens start 2007 har under våren 
2008 haft 34 elever. Under hösten 2008 har elevan-
talet ökat till ca 50.  
 
Vidare har enheterna Moheda- och Vegbyskolan 
samt Grönkullaskolan redovisat stora negativa avvi-
kelser mot budget, totalt ca 3,1 mkr. Den främsta 
anledningen till dessa avvikelser är för höga perso-
nalkostnader. Övriga skolenheter har till största 
delen bedrivit respektive verksamhet inom budgete-
rade anslag. Vislandaskolan och Skatelövsskolan 
visar tillsammans en positiv avvikelse med ca 0,8 
mkr. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
En negativ avvikelse mot budget med 4,2 mkr redo-
visar verksamheten. Under året har fler placeringar 
av ungdomar på institutioner tillkommit i jämförelse 
med budgeterat antal. Bruttokostnaden för placer-
ingar uppgår till 21 mkr mot budgeterade 15 mkr. 
Återsökningar från Migrationsverket visar en positiv 
avvikelse med ca 2,1 mkr. Vidare har under året en 
tjänst hållits vakant.  
Verksamheten för asylsökande ensamkommande 
barn visar ett överskott på ca 1 mkr. Ökade intäkter 
till följd av fler placerade barn har också medfört 
högre kostnader än budgeterat. 
 
Övrigt 
Särskolan och korttidsboendet redovisar en negativ 
avvikelse mot budget på ca 0,5 mkr. Orsakerna är 
liksom 2007 främst undervisningskostnader för 
under året tillkommande elevplatser i Växjö. Fritids-
gårdarna gick med ett överskott med ca 0,1 mkr. 
Musikskolan förbrukade ca 0,2 mkr mer än tilldelad 
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budget. Underskottet beror till största delen på att 
intäkter från gymnasieskolan för musikprofilen 
minskade. För gemensam verksamhet redovisas en 
negativ avvikelse mot budget på ca 0,1 mkr, vilket 
bland annat beror på att semesterlöneskulden och 
kostnaderna för anpassningsåtgärder blev högre än 
budgeterat.  
  
Nämnden för barn och ungdom visar ett negativt 
resultat mot budget med 10 mkr.  Kostnaderna 
fördelar sig enligt följande: 
 
 

 
 
Nämndens totala kostnader på ca 384 mkr fördelas på 
följande kostnader: 
 

Andelar i % 2008 
Personal 65 
Köp av utb. /tjänster 14 
Lokaler 11 
Förbrukn. mtrl/livsm 8 
Interna tjänster 1 
Kapitalkostnader 1 
 
 
 
Framtid 
 
Framtiden inom nämndens ansvarsområde kommer 
att innebära relativt omfattande förändringar, vilka 
kommer att påverka hela verksamheten på ett flertal 
olika sätt. Den pågående lågkonjunkturen kan få 
återverkningar inom såväl individ- och familjeom-
sorg som förskola och grundskola. Det kan handla 
om barns och ungdomars livssituation och om be-
hov av insatser i skola och förskola.  
Förändringar i lagstiftning mot större frihet för föräld-
rar att välja både grundskola och förskola kombine-
rat med etableringsfrihet för enskilda anordnare 

ställer större krav på organisationen när det gäller 
planering och flexibilitet. 
Viktiga framtidsfrågor som kommer att prägla kom-
mande års arbete är framför allt följande: 
 
• Minska personal och förändra organisationen 
för att nå ekonomisk balans 
 
Grundskolans organisation måste i fortsättningen 
ses över både personalmässigt och lokalmässigt. 
Färre elever i grundskolan innebär att skolans re- 
surser måste utnyttjas bättre för att klara uppdraget 
inom de ekonomiska ramarna. Den preliminära 
prognosen för HT -09 är uppsägning av mellan 15 
och 20 tjänster. Dessa neddragningar är anpassade 
efter det minskade elevantalet inom grundskolan 
samt det ökande barnantalet inom förskolan.   
 
• Utveckla och förstärka ledningsorganisatio-
nen 
 
Genom kompetensutveckling ska ledarskapet inom 
förvaltningens verksamhet stärkas. Detta ska också 
skapas genom en gemensam syn på ledarskap i 
förskola och grundskolan samt övrig verksamhet. 
Förvaltningens resurser ska vara utåtriktat stödjan-
de.  
 
• Kvalitetssäkrande åtgärder 
 
Under år 2009 kommer det att satsas på kompe-
tensutveckling för personalen. Syftet är att persona-
len ska känna sig trygga i att de gör ett bra arbete.  
 
Dessutom ska personalens kompetens användas 
på ett mer effektivt och bättre sätt.  
 
Uppföljningar kommer också att göras för att se 
vilka effekter dessa insatser haft. Följande område 
kommer att vara i fokus: 
- Betyg och bedömning – målsättningen är att ska-

pa en plattform för likvärdig bedömning av natio-
nella mål.  

- PIM (Praktisk IT- Mediakompetens) – ökad IT-
kunskap kan skapa andra lärarplattformar samt 
ett mer rationaliserat arbete. 

- BBIC (Barns behov i centrum) – genom att an-
vända BBIC ökar kvaliteten i utredningar inom 
verksamheten för IFO. 

- Efter årets kompetensutveckling kommer perso-
nalen själv att kunna genomföra medling vid ung-
domsbrott. 

- Nästa år görs också en fortsatt satsning på det 
förebyggande arbetet i kommunen. 
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 

 
 

  
Förskoleverksamhet* 2008 2007 2006
Förskola 1-5 år  
Inskrivna barn 835 788 778
Bruttokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 100 395 96 235 94 499
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 77 378 73 451 64  912
  
Tillsynstimmar/vecka 29 786 27 851 25 997
Bruttokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 54,12 52,36 52,08
Nettokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 41,71 39,97 37,36
  
Familjedaghem 1-12 år  
Inskrivna barn 60 74 76
Bruttokostnad/barn inkl. lokal administration, kr/år 103 654 80 683 79 444
Nettokostnad/barn inkl. lokal administration, kr/år 88 430 68 588 69 055
  
Tillsynstimmar/vecka 2 347 2 469 2 406
Bruttkostnad/tillsynstimme inkl. lokal administration 50,96 46,51 48,26
Nettokostnad/tillsynstimme inkl. lokal administration 43,47 39,54 41,95
  
Alternativ barnomsorg  
Inskrivna barn 34 42 42
Bruttokostnad/barn, kr/år 84 000 82 714 78 143
 
3,5 mkr i riktat statsbidrag för personalförstärkning i förskola 2006 är inordnat i 
generellt statsbidrag fr o m 2007, vilket försvårar jämförelser 
Korrigering i 2007 års nyckeltal avs. förskola och familjedaghem 

 

Skolbarnomsorg 2008 2007 2006
Inskrivna barn 575 554 591
Bruttokostnad/barn inkl. lokal adm, kr/år 33 068 33 289 31 078
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm, kr/år 28 330 28 221 26 947
  

Musikskolan 2008 2007 2006
Antal elever i musikskola 326 350 350
Bruttokostnad/elev i musikskola, kr/år 9 890 8 506 8 383
Nettokostnad/elev i musikskola, kr/år 7 951 6 814 6134
  

Grundskola exkl SIV 2008 2007 2006
Antal elever 1-9 1 868 1 989 2 102
Antal elever i Förskoleklass 187 179 182
Bruttokostnad/elev i förskoleklass, kr/år 18 893 20 816 22 044
Bruttokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 73 172 67 675 63 749
Nettokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 68 977 63 946 59 790
Skolmåltidskostnad/elev, kr/år 5 330 4 638 4 371
Läromedelskostnad/elev, kr/år 1 978 2 181 2 636
Lokalkostnad/elev, kr/år 15 195 13 899 12 502
Lärarkostnad/elev, kr/år 
Antal lärare/100 elever 

35 783
8,7

33 697 
8,2 

32 853
8,2

Antal elever i annan kommun eller friskola 122 92 74
Kostnad per elev, kr/år i annan kommun eller friskola 83 803 82 359 77 027
 
Samtliga kostnader ovan är år exklusive påslag från för-
delning av kommungemensamma kostnader. 
 
*) endast personalkostnad. 
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Utredning, stöd och behandling 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Placeringskostnader i tkr 2008 2007 2006

Familjehem 3 041 3 153 3 319

Institution brutto 22 325 22 900 25 668

Stöd-/kontaktfamilj 2 073 2 131 1 697

Inledda utredn enl. SoL 11 kap 1§ barn/ ungas förhållande 132 145 125

Familjehemsplacerade barn den 31/12 15 19 19

-därav med stöd av LVU 9 11 13

Placeringar av barn på institution enl SoL 31/12 18 14 24

Placeringar av barn på institution enl LVU 31/12 6 4 5

Placeringar av barn på institution i egen regi 31/12 22 23 -

Barn aktuella för vård-nads-, umgänges- och boendeutredningar 8 6 14

Barn aktuella för sam- arbetssamtal 45 41 45

Inledda utredningar vuxna 16 67 59
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Nämnden för Arbete & Lärande 
Ordförande:  Lars-Erik Gustavsson 
Förvaltningschef Anwar Jamil  
 
 
 

Ansvar och uppgifter 
 
• Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
• Vuxenutbildning/särvux/uppdragsutbildning 
• Bibliotek 
• Kultur/utställningshall 
• Föreningsstöd 
• Försörjningsstöd/flyktingmottagande 
• Integrationsarbete 
 
Faktaruta 2008 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter -43 338 -51 843 8 505
Kostnader 165 975 182 806 -16 831
Nettokostnader 122 637 130 963 -8 326
Bruttoinvest. 1 486 476 1 010
Kostnad, kr/inv* 6 532 6 975 
*18775 
 
Sammanfattning av året 2008 
 
• Ny nämndsorganisation  
• Inget intag  
• Lärlingsutbildningar  
• Nya utbildningar  
• Utveckling av omvårdnadsutbildningen 
• Utlåning har ökat  
• Kulturella inslag för äldre 
• Kreativ utveckling 
• Vislanda IF och Alvesta Ridklubb 
• Samordningsförbund 
• Bedömning av arbetsförmåga 
• Integration 
 
Ny nämndsorganisation  
Den 1 januari 2008 trädde en ny nämnds- och för-
valtningsorganisation i kraft i Alvesta kommun. 
Nämnden för arbete och lärande bildades, med 
ansvarsområdena ovan. Totalt finns ca 120 anställ-
da inom förvaltningen. 
 
Inget intag  
Alvesta gymnasium har 6 av 17 nationella program, 
samt det individuella programmet. Även introduk-
tionsprogram för invandrare (IVIK) och gymnasie-
särskolan finns på Alvesta gymnasieskola. Höstter-
minen 2008 startades inte de tre studieförberedan-
de programmen på grund av för få sökande. Endast 
11 elever av kullen i r 9 sökte till de 
studieförberedande programmen, vid förstasök i 
februari.  
 
Under 2008 har samtliga program marknadsförts 
intensivt  inför höstterminen 2009. Resultatet vet vi 

först i mitten av februari, då  förstasöket inför          
ht 2009 är  klart. 
 
Relativt stora årskullar finns för närvarande i år 9 
och antalet kommer att vara i stort sett detsamma 
fram till 2010, men en liten minskning kan skönjas.  
 

 
               Elever på Fordonsprogrammet  
 
Lärlingsutbildningar  
Programutveckling pågår. Under året startade sko-
lans deltagande i försöksverksamhet med lärlings-
utbildning. Eleverna som deltar kommer från han-
delsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.  
 
Nya utbildningar  
Under 2008 startade två nya påbyggnadsutbildning-
ar på Allbo Lärcenter, elevassistentutbildning och 
tandsköterskeutbildning. Dessa nya utbildningar 
tillsammans med redan existerande yrkesutbild-
ningar har tillsammans inneburit att Alvesta och 
Allbo Lärcenter blivit ett centrum för yrkesutbildning i 
hela Sydsverige. Sett till invånarantal i kommunen 
visade det sig i en genomgång att endast Vännäs  
har fler platser inom yrkesutbildningar för vuxna. 
  
Utveckling av omvårdnadsutbildningen 
Validering är också ett begrepp som levandegjorts 
på Allbo Lärcenter under 2008. Främst är det om-
vårdnadsutbildningen som i samarbete med äldre-
omsorgen i kommunen rekryterat ett stort antal 
studerande som fått formell kompetens. 
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Utlåning har ökat  
Statistik för år 2008 visar att den totala utlåningssiffran 
för kommunen som helhet ökade med 3,7 %. Det är 
den första rejäla ökningen sedan år 2002, och den 
gäller även för huvudbiblioteket som tidigare minskat 
under flera år. Störst är ökningen på barnsidan, vilket är 
en mycket tillfredsställande utveckling efter ett par år av 
tillbakagång för denna viktiga målgrupp. Av enheterna 
ökar Vislanda Bibliotek mest, och även där med beto-
ning på barnens lånefrekvens. Ett aktivt arbete mot 
barngrupper av olika slag ger nu resultat. 

Bok- och mediautlåning
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Kulturella inslag för äldre 
Under 2008 vidareutvecklades samarbetet med 
förvaltningen för omsorg och hälsa, kring kulturella 
inslag för äldre. Målgruppen är boende och besöka-
re på särskilda boenden. Över 60 program och 
aktiviteter har genomförts. 
 
Kreativ utveckling  
Ansvarig för utställningshallen deltar i styrgruppen 
för KRUT, ett EU-finansierat projekt mellan 6 regio-
ner. KRUT pågår 2008 - 2010 och under perioden 
ska KRUT kartlägga, analysera och beskriva den 
kreativa sektorn i de medverkande regionerna. 
Målet är att skapa en plattform och aktiva mötes-
platser för utveckling, innovationer och tillväxt. 
 
Vislanda IF och Alvesta Ridklubb 
Kommunen har under 2008 kunnat stödja Vislanda 
IF och Alvesta Ridklubb i två stora investeringar. För 
Vislanda IF gäller det omläggning av fotbollsplanen 
och för Alvesta Ridklubb gäller det nya personal- 
och omklädningslokaler.  
  
Samordningsförbund 
Alvesta samordnarförbund har startats tillsammans 
med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och 
landstinget. Syftet är att underlätta egenförsörjning. 
Två coacher anställdes i mars 2008. 
 
Bedömning av arbetsförmåga 
Försök med att bedöma arbetsförmågan för enskil-
da individer som stått utanför arbetsmarknaden 
länge, eller aldrig deltagit har pågått under 2008. 
Utvärdering kommer att ske under 2009. 
 
Integration 
En praktiksamordnare/samhällsinformatör har an-
ställts i syfte för att underlätta integration i samhäl-
let. Denna är knuten till SFI på Allbo Lärcenter.  
 

Ekonomi 
Nämnden visar totalt en negativ avvikelse på 8,3 
mkr mot budget. 
 
Nettokostnadsutveckling 
I och med omorganisationen har verksamheter och 
delar av verksamheter organiserats på ett annat sätt 
under 2008. Detta gör att förändringen av netto-
kostnaden totalt för 2008 inte är jämförbar med 
2007.  
 
Nämndens totala kostnader på ca 183 mkr förde-
las på följande kostnader: 

Andelar i % 2008
Personal 30
Köp av utbildning/övrigt 35
Bidrag/Transfereringar 15
Lokaler 9
Förbrukning 6
Kapitaltjänster 1
Leasing 1
Övrigt 3

 
Gymnasiet 
Den egna gymnasieskolan redovisar en negativ 
avvikelse på 1,1 mkr mot budget. Jämfört med 2007 
är den negativa avvikelsen lägre. 
 
Främst beror avvikelsen på högre personalkostna-
der än budgeterat. Vad gäller introduktion för in-
vandrarungdomar på det individuella programmet 
har inte förväntade intäkter redovisats vilket gör att 
budget överskrids.  
 
Intäkter för elever från andra kommuner är högre än 
mot budget, vilket också påverkar resultatet för den 
egna gymnasieskolan. Detta beror dels på högre 
priser, men också ett ökat antal elever från andra 
kommuner. 
 
Köp av utbildning (gymnasieskola i annan kom-
mun/friskola) redovisar en negativ avvikelse med 
7,4 mkr. För 2007 var motsvarande avvikelse mot 
budget lägre. Elevtalen på friskolor har ökat höst-
terminen 2008, jämfört med höstterminen 2007. 

Gymnasieelever i annan kommun/friskola blå 
linje

Gymnasieelever i egen utbildning 
rosa linje

(Antal elever)
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Beräkning bygger på eget beräknade genomsnitt vårterminen och 
höstterminen respektive år. Folkbokförda elever i Alvesta Kommun. 
Exkl IVIK och gymasiesärskola. 
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Kostnadsfördelning (Andel) 
 

Övrigt: Stenlyckeskolans kök, SYV, lokal (gamla gymnas-
tiksalen), FINSAM och OSA, elevförsäkringar, AV-media 
och kopieringsavtalet. 
 
Alvesta Kommun har bestridit fakturor från Växjö 
Fria gymnasium kring ersättning för special-
utformade program. Växjö Fria Gymnasium kräver 
nämnden på 5,3 mkr för merkostnader som de an-
ser sig ha för dessa program. Samtliga kommuner i 
länet nekar betala dessa fakturor. Nämnden avvak-
tar Växjö kommuns process i ärendet innan nytt 
beslut tas. Växjö kommun har ansökt om prövnings-
tillstånd i regeringsrätten. Nämnden har ej reserve-
rat medel för detta. 
 
Försörjningsstöd 
Försörjningsstöd visar en avvikelse på -4,5 mkr mot 
budget, inklusive personalkostnader och övriga 
kostnader. Jämfört med 2007 är den negativa avvi-
kelsen högre. Det betalades ut ca 390 tkr mer i 
ekonomiskt bistånd i december jämfört mot novem-
ber, se diagram nedan. Då vi befinner oss i en låg-
konjunktur finns det risk för att tendensen håller i 
sig. Ca 30 % av dem som uppbär försörjningsstöd 
är direkt anställningsbara. 70% kräver stöd av varie-
rad karaktär för att öka sin möjlighet till egen försörj-
ning. Det kan vara rehabilitering eller möjlighet att 
öka sina socialförsäkringsinkomster. 
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Flyktingmottagande 
Flyktingmottagande visar en positiv avvikelse på 3,1 
mkr mot budget, inklusive personalkostnader och 
övriga kostnader. Intäkterna har varit högre än be-
räknat mot budget. Biståndet till flyktingar har ökat 
successivt under året, men minskade något under 
december månad, se diagram nedan. Dock finns 
även här en risk för ökade kostnader på grund av 
lågkonjunkturen. 
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Övriga verksamheter inom förvaltningen 
Förvaltningskontoret visar en positiv avvikelse på ca 
1,2 mkr mot budget, inklusive nämndens kostnader. 
Under förvaltningskontor ligger Stenlyckeskolans  
kök, SYV (grundskola och gymnasiet), kultur, före-
ningsstöd och utställningshall. Främst beror avvikel-
sen på högre intäkter, lägre lönekostnader och att 
budgeterade medel för projekt ”Arbete finns” inte 
använts fullt ut. Ca 0,4 mkr är återbetalning av ar-
betsgivaravgifter avseende arbetstagare över 65 år. 
Dessa har inte kunnat fördelas per enhet. Vuxenut-
bildningen visar en positiv avvikelse på ca 0,2 mkr 
mot budget.  
Bibliotek visar en negativ avvikelse på ca 0,1 mkr 
mot budget. 
 
Framtid 
 
Gymnasie-/gymnasiesärskola 

- För gymnasieskolan har förstasök, som 
avslutas 1 februari, en avgörande betydelse för hur 
höstterminen 2009 kommer att se ut. Det är först när 
söktalen presenteras, som beslut kan tas om vilka 
nationella program, som kan startas upp hösttermi-
nen 2009. Elevtalsutvecklingen i Alvesta Kommun 
för ungdomar i gymnasieåldern är negativ fram till 
2014, se diagram nedan. 
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Vuxenutbildning 
• Allbo Lärcenter får inga nya påbyggnadsutbild-

ningar för 2009. 
• Barnskötarutbildningen försvinner till hösten 

2009. 
• Fem extra platser på tandsköterskeutbildningen 

har beviljats. 
• Förprojektering av två nya EU-projekt första 

halvåret 2009. G-kraft och digitala kompetenser 
är arbetsnamnen på dessa. Förhoppningen är 
att dessa sedan blir skarpa projekt. Syftet med 
G-kraft är att minska arbetslösheten. Målgrupp 
är personer som står utanför arbetsmarknaden.  
Syftet med Digital kompetensutveckling är en 
mer flexibel undervisning med IT-stöd. Mål-
gruppen är lärare på lärcenter i regionen.   

• Ett nytt upplägg för gymnasial vuxenutbildning 
och omvårdnadsutbildning planeras för höstin-
taget 2009.  

• Införande av yrkeshögskola och reform kring 
yrkesvuxenutbildning sker under 2009, vilket 
kan medföra en förändrad utbildningsvolym för 
Allbo Lärcenter. 

 
 
Bibliotek 
• Turismansvarig finns på Alvesta bibliotek under 

2009. 
• Vislanda bibliotek byggs om 2009. 
• Ombyggnad av huvudbibliotek fortsätter. Ett 

treårigt projekt i syfte att öka tillgängligheten för 
besökare. 

• Biblioteken kommer under 2009-2011 att delta i 
ett omfattande projekt initierat av Länsbibliote-
ken i Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Syftet är 
att förbättra marknadsföringen av folkbibliote-
ken på en mängd olika sätt. 

 

Kultur/Utställningshall 
• Ambitionen är att upprätthålla påbörjad, löpan-

de verksamhet men ingen vidareutveckling av 
kommunens insatser inom allmänkulturen un-
der 2009. 

• Utställningshallen kommer att få hiss installerad 
under 2009, enligt förvaltaren Jernhusen.  

 
Föreningsstöd 
• Även 2009 finns de extra medel som kommun-

fullmäktige tilldelade nämnden för arbete och 
lärande 2008. Detta innebär att föreningarna 
kan få stöd från kommunen att göra ny-, om-, 
och tillbyggnader på sina anläggningar. 

 
Försörjningsstöd/Flyktingmottagande 
Följande planeras för 2009: 
• Uppstart av tre EU-projekt i länet, med syfte att 

påskynda egen försörjning. 
• Utvärdering av bedömningar av arbetsförmåga 

för enskilda individer. 
• Följa flyktingpolitikens utveckling i Sverige. En 

statlig utredning kommer att läggas fram under 
våren 2009. Utredningen kommer troligen att 
föreslå att staten tar över ansvaret för flykting-
mottagandet.  

 
Integrationsarbete 
• Integrationsdagar kommer att genomföras 

under 2009. 
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Gymnasieskola 2008 2007 2006 2005 
Andel elever i egen utbildning, folkbokförda i kommunen* 32,2 35,5 3333,23 
Andel elever från annan kommun* 34,0 33,0 31,0 
Andel elever på det individuella programmet* 8,5 8,5 9,5 
Andel elever i annan kommun* 40,6 41,2 44,2 
Andel elever i friskola* 26,8 23,0 21,9 
Kostnad per folkbokförd elev i kommunen kr/år* 103 100 98 300 93 900 
Kostnad/ elev i annan kommun kr/år* 91 500 88 800 87 400 
Kostnad/elev i friskola, kr/år* 101 300 98 000 92 800 
Lokalkostnad/elev i egen utbildning, kr/år* 20 000 20 600 20 600 
Undervisningskostnad/elev i egen utbildning, kr/år* 50 700 42 900  43 200 
Läromedel/utrustning/skolbibliotek i egen utbildning kostnad/elev, kr/år* 12 500 12 000 13 000 
Antal heltidstjänster/lärare i per 100 elever i egen utbildning* 9,6 10,4 10,7 
Betygspoäng totalt i genomsnitt** 13,0 13,6 13,5 13,4 
Behöriga till högskolestudier, % 88 88 94 89 
*Statistiken bygger på skolverkets officiella statistik, vilket innebär att uppgifter för 2008 ej kan tas fram ännu. 
**Alla betygssatta kurser medräknade, där kursens poäng multipliceras med vikt för betyg (IG=0, G=10, VG=15, MVG=20)samt 
divideras med poängsumman för respektive nationellt program. 
 
Vuxenutbildning 2008 2007 2006 2005 
Antal heltidsstuderande  elever grundläggande vuxenutbildning* 36 52 110 
Antal heltidsstuderande elever gyvux och påbyggn utb.* 209 214 303 
Invånare, andel korttidsutb som deltar i komvux* 2,1 3,7 4 
Kostnad totalt per heltidsstuderande* 62 300 51 700 32 600 
Betyg G i svenska A, andel kursdeltagare* 25 20 11 
Betyg G i engelska A, andel kursdeltagare* 23 13 --- 
Betyg G i matematik A, andel kursdeltagare* 32 26 8 
Antal elever SFI heltidsstuderande* 100 44 45 
Antal elever särvux i genomsnitt per kalenderår* 11 16 18 
*Statistiken bygger på skolverkets officiella statistik, vilket innebär att uppgifter för 2008 ej kan tas fram ännu. 
 
Bibliotek, Allmän kultur och Föreningsliv 2008 2007 2006 2005 
Antal besökare i kommunala folkbibliotek per invånare 173 052 227 045 208 670 
Öppethållande, timmar totalt per vecka 125 125 132 
Bruttokostnad för biblioteksverksamhet per invånare 418 408 426 
Andel föreningar med majoritet av medlemmar flickor/kvinnor-som får stöd   
Kostnad för kommunalt stöd till allmänkultur resp föreningar per inv 777 677 682 
 
 

Försörjningsstöd 2008 2007 2006 2005 

Bruttokostnad totalt i tkr 14 738 13 450 11 678 11 180 

Bruttokostnad/hushåll kr 31 159 28 496 25 722 24 357 

Antal hushåll 473 472 454 459 

Antal månader i genomsnitt med försörjningsstöd 5,9 5,5 5,7 

Bruttokostnad i tkr enbart ungdomar under 25 år 3 088 3 423 2 563 2 285 

 
 

Flyktingmottagning 2008 2007 2006 2005 

Försörjningsstöd i tkr enbart flyktingar  6 810 5 832 5 178 5 203 

Antal mottagna familjer 55 36 26 9 

Månader i genomsnitt för flyktinghushåll 8,1 6,6 9,0 

- varav självförsörjande 4 2 1 2 
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Ansvar och uppgifter 
Nämndens ansvarsområden är: 
Social omsorgsverksamhet  
• för äldre personer 
• för personer över 18 år med funktions-

nedsättning  
• för personer med missbruk 
Kommunal hälso- och sjukvård 
• för personer boende i särskilda boenden samt 

deltagare i daglig verksamhet 
• för personer i ordinärt boende, enligt avtal med 

Landstinget Kronoberg 
 
Förvaltningen är till för att skapa trygghet och stödja 
människor i vardagen så att den enskilde kan leva 
ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna är 
individuellt prövade. 
 
Förvaltningen är organiserad i 16 enheter och i en 
stabsfunktion. 
 
 
 
Faktaruta 2008 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 59 985 70 105 10 119
Kostnader 312 792 324 591 -11 799
Nettokostnader 252 807 254 486 -1 680
Bruttoinvest. 5 370 5 046 324
Kostnad kr/inv* 13 465 13 554 
* 18775 
 
 
Sammanfattning av året 2008 
• Ombyggnation av Högåsen klar 
• God kvalitet i omsorgen 
• Personalkonferenser i Falkenberg 
• Stimulansmedel 
• Kompetensstegen 
• Jämförelser med andra kommuner 
 
 

 
                      Högåsen invigning oktober 2008 
 
Ombyggnation av Högåsen klar 
Hösten 2006 påbörjades ombyggnationen av 
Högåsen och nu två år efter byggstart är den klar. 
Högåsen byggdes som ett sjukhem av Landstinget 
och övertogs av kommunen i samband med ÄDEL-
reformen (1995). Boendestandarden på Högåsen 
uppfyllde inte dagens krav för särskilda boende för 
äldre. Efter att ombyggnationen nu är klar är 
samtliga särskilt boenden i kommunen klassade 
som fullvärdiga bostäder enligt lagstiftning och 
gällande praxis. Högåsens restaurang och 
samlingssal är också tillbyggda samt en sinnes-
trädgård i utemiljö har skapats. För kommunen har 
ombyggnationen varit en mycket stor investering.  
 
 
God kvalitet i omsorgen 
Den kvalitativa utvecklingen av omsorgen är en 
strategisk fråga. Kvalitetsstandarden IIP används 
inom förvaltningen för att förbättra verksamhetens 
resultat genom utveckling av medarbetarnas 
kompetens. IIP bidrar även till att skapa ett 
gemensamt förhållningssätt och ett systematiskt 
arbetssätt, helt i enlighet med såväl 
arbetsmiljölagen som socialtjänstlagarna. 
 
Konferenser i Falkenberg 
Under hösten har en särskild satsning skett av all 
personal inom förvaltningen i form av tvådagars-
konferenser som gick av stapeln i Falkenberg. 
Syftet med konferenserna var att förankra verksam-
hetsplanen och dess mål för att göra målen kända 
och tydliga hos all personal. En gemensam bild över 
hur verksamheten ska nå upp till de krav politikerna 
ställer är en grundförutsättning för att kunna bedriva 
en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet. 
Konferenserna har även möjliggjort ett unikt tillfälle 
att utbyta erfarenheter mellan förvaltningens olika 
yrkeskategorier och enheter för att därmed få en 
ökad förståelse för varandras olika roller och 
uppdrag i organisationen. Finansiering av 
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konferenserna har skett genom statliga stimulans-
medel och egna medel.  
 
Stimulansmedel 
Stimulansmedel för insatser inom omsorg och vård 
om äldre har funnits sedan 2006. Under 2008 har 
medlen använts för att fortsätta utveckla team-
arbetet mellan olika yrkeskategorier. Förutom 
satsningen i Falkenberg (se ovan) har insatser skett 
inom det rehabiliterande området. Yrkesgruppen 
arbetsterapeuter arbetar allt mer integrerat på 
samtliga enheter för att insatsen och stödet hos den 
enskilde ska bli av god kvalitet.  
 
Medlen har även använts till att utveckla det sociala 
omsorgsarbetet med fokus på människors möten 
kontakt och samtal. Som exempel kan nämnas 
mötesplatser med kulturellt inslag för äldre i 
Moheda, Alvesta, Vislanda, Grimslöv och Lönashult. 
Mötesplatserna fungerar som ett kompletterande 
offentligt kulturutbud och som studiecirklar. Utbudet 
består till exempel av poesi, historia samt tema 
kring traditioner. Avsikten är att skapa upplevelse 
och samvaro tillsammans med andra människor. I 
Alvesta finns dessutom särskilda mötesplatser för 
närstående och som avlastning för anhörigvårdare. 
Mötesplatserna samarbetar med ideella organisa-
tioner som Röda korset och PRO. Under 2008 har 
80 aktiviteter genomförts (2007 genomfördes 40).  
 
Under 2008 har 18 medarbetare inom äldre-
omsorgen genomgått cirkelledarutbildning inom 
social omsorg. Därefter har 194 medarbetare 
deltagit i kompetensutvecklingscirklar med teman 
bland annat innehållande människors möte, kontakt 
och samtal samt det sociala omsorgsuppdraget och 
social dokumentation. 
 
Kompetensstegen 
Med hjälp av medel från kompetensstegen har 
medarbetarnas kompetens stärkts inom olika 
kunskapsområden. Bland annat har utbildning 
påbörjats hos personalen i att föra löpande 
arbetsanteckningar gällande varje omsorgstagare 
direkt i datorn. Utbildningen syftar till att utveckla 
verksamhetens samlade dokumentation och 
därigenom bättre säkra kvaliteten. Kompetens-
stegen är ett nationellt projekt som funnits sedan 
2006 och som avslutas i och med att 2008 går till 
ände. 
 
Jämförelser med andra kommuner  
För andra året i rad har Sveriges Kommuner och 
Landsting genomfört en öppen jämförelse av 
kvalitén inom vård och omsorg om äldre. Syftet med 
jämförelsen är att stimulera kommuner att i 
samverkan med landstingen utveckla och förbättra 
verksamheten. Jämförelsen visar att Alvesta 
kommun och Landstinget Kronoberg ligger väl till. I 
runt 25 procent av de mätta indikatorerna visas 
mycket bra värden och i 50 procent visas 
medelvärden och i resterande 25 procent redovisas 
något sämre värde.  
 

Alvesta kommun rankas på en mycket hedrande 6:e 
plats i Sverige vad gäller andelen nöjda brukare på 
särskilda boenden. Personer som får insatser av 
kommunen inom äldreomsorgen är beroende av hur 
dessa förmedlas. Det handlar bland annat om den 
enskildes självbestämmande, information och 
inflytande, dygnsrytm, mat, utevistelse, aktiviteter 
och meningsfull tillvaro. Nöjdheten mäts med hjälp 
av en utvecklad analysmodell.  
 
För äldreomsorgen finns även som målsättning att 
äldre i så stor utsträckning som möjligt ska kunna 
vårdas i sin hemmiljö och inte i onödan läggas in på 
sjukhus. En viktig del av kommunernas äldreomsorg 
är därför vård i livets slutskede eller dess palliativa 
vård. I livets slutskede ska man kunna få den 
omsorg och vård man behöver utan att flyttas till 
sjukhus. Även i denna jämförelse med andra 
kommuner rankas Alvesta högt (11:e plats).  
 
Jämförelsen visar även på vissa förbättrings-
områden, bland annat att vad gäller indikatorn 
samtida behandling av tre eller fler psykofarmaka 
samt för indikatorn hälsotillståndet tre månader efter 
stroke. Analysen visar att ett bra resultat förutsätter 
en god samverkan mellan kommuner och landsting. 
 

 
                               Konferens i Falkenberg 
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Ekonomi 
I början av året indikerade den ekonomiska 
uppföljningen att verksamheten riskerade uppvisa 
en negativ avvikelse mot budget vid årets slut. För 
att motverka denna utveckling beslutade nämnden 
om åtgärder i syfte att nedbringa kostnadsutveck-
lingen. Förvaltningen följer kontinuerligt utveck-
lingen och samordnar och driver verksamheten 
framåt utifrån bland annat kvalitetsstandarden 
Investors in People (IIP). En ekonomi i balans är en 
av de stora frågorna och ett villkor för utveckling och 
kvalitet i verksamheten. Nämnden har under året 
förfogat över en nettobudget på knappt 253 mkr. 
Verksamheten har bedrivits inom sin ram, förutom 
den i samband med bokslutet reglerade föränd-
ringen av semesterlöneskulden som medförde att 
nämnden fick en negativ avvikelse mot budget. Den 
upplupna semesterlönen har ökat med 10 procent 
och anledningen till ökningen är kommunals löne-
avtal. 
 
Förutom den ökade kostnaden för semesterlönen 
(1,4 mkr) så har även hyreskostnaden ökat markant 
(1,2 mkr eller 3,7 %). Det samma gäller kostnaden 
för livsmedel (0,9 mkr eller 13 %) och kostnaden för 
medicinskt färdigbehandlade (0,4 mkr 2007 mot 
0,03 mkr 2006). Minskad kostnadsutveckling finns 
däremot för sociala avgifter för medarbetare yngre 
än 26 år (2 mkr). Även ett räntebidrag från AllboHus 
på 1,1 mkr är en pluspost. 
 
Totalt redovisar nämnden en negativ avvikelse mot 
budget på 1,7 mkr. Varav äldreomsorgen redovisar 
en positiv avvikelse mot sin budget med 4,1 mkr 
(3,0 inkl kostnad för upplupen semesterlön) medan 
omsorgen av personer med funktionsnedsättning/-
missbruk vuxna redovisar en negativ avvikelse mot 
budget med 4,2 mkr (4,5 inkl kostnad för upplupen 
semesterlön).  
 
 
 
Framtid 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om tre 
kommunövergripande verksamhetsmål samt ett 
nämndsspecifikt verksamhetsmål för nämnden för 
omsorg och hälsa. Det nämndspecifika målet är att 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och 
sjukvården ska vara av likvärdig kvalitet inom 
kommunen. Under hösten har nämnden arbetat 
med målen och brutit ner dem i dimensioner och 
framgångsfaktorer. Nämndens ambitionsnivå har 
därefter uttryckts med hjälp av nyckeltal. Nämnden 
har i samband med detta tagit fram en verksamhets-
plan för 09-11. Samtliga enhetschefer har därefter 
fått i uppdrag att tillsammans med medarbetarna 
utarbeta verksamhetsplaner på enhetsnivå.  

 
De ekonomiska ramar som kommunfullmäktige 
fastställt för nämnden avseende 09-11 innebär att 
verksamheten ytterligare måste effektiviseras. 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
fortsätter sitt arbete med att minska sin kostnads-
utveckling. Arbetet med anpassning av 
organisationen är påbörjat och kommer att 
intensifieras under 2009. Detta arbete avser såväl 
innehållet i verksamheten som dess lokalutnytt-
jande.  
 
Den nationella statistiken visar att insatser enligt 
LSS ökat under flera år och bedöms även göra så i 
framtiden. Denna trend syns också i Alvesta 
kommun och under 2009 finns behov av ytterligare 
bostäder. Det föreligger även en ny LSS-lag som 
ska träda ikraft 2010. Förslaget innebär bland annat 
att Försäkringskassan tar över ansvaret för insatsen 
personlig assistens. 
 
En annan osäkerhet eller större risk som är påtaglig 
och noga måste följas är kostnaden för placeringar 
både inom psykisk funktionsnedsättning och för 
personer med missbruk. Behovet av insatser har 
stadigt ökat under flera år och enheten fortsätter 
med att utveckla verksamheten på hemmaplan för 
att därmed kunna minska behovet av kostsamma 
externa placeringar och samtidigt bli mer effektiv ur 
den enskildes synvinkel.  
 
För äldreomsorgen finns avtalsenliga kostnads-
ökningar som måste inarbetas för att verksamheten 
ska klara sin budget. Som exempel kan nämnas 
höjda lokalkostnader.  
 
Samhället utvecklas mot att allt fler blir äldre, både 
vad gäller individer och i förhållande till yngre 
åldersgrupper. Demografin i kommunen visar på en 
smärre ökning av antalet äldre under de kommande 
åren för att därefter relativt kraftigt öka. Under 2009 
ska en boendeutredning genomföras för att under-
lätta planeringen av den kommande kommunala 
servicen. 
 
För den fortsatta utvecklingen av likvärdig kvalitet 
inom vård och omsorg är kompetensen hos 
medarbetarna en viktig fråga, kanske till och med 
den viktigaste. För att sköta nämndens uppgifter 
krävs personal med rätt kompetens som ges 
förutsättningar till en god hälsa. Detta knyter också 
ann till ledarskapets viktiga roll för att utveckla den 
goda arbetsplatsen. Kommunen måste som 
arbetsgivare kunna behålla medarbetare och 
attrahera ”rätt personer” för att hävda sig i 
konkurrensen med andra arbetsgivare. Detta blir 
särskilt viktigt inför förutspådd brist på arbetskraft i 
samband med kommande stora pensionsavgångar. 
Inom de kommande 10 åren pensioneras 25 
procent av förvaltningens personal. 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING/NYCKELTAL 
 
Äldreomsorg 
 

Antal ärenden 2008 2007 2006
Hemtjänst (oktober)   
-   ordinärt boende 341 275 302
- särskilt boende 232 217 225
- totalt 573 492 527
Genomsnittlig väntetid i 
dagar från ansökan till 
erbjudet placeringsdatum 

111 -- --

Korttidsvård, personer 
(okt) 

35 37 38

Korttidsvård, dygn (okt) 1 061 -- --
Trygghetslarm den 31/12 360 320 315
Matdistribution den 31/12 172 172 170
Beviljade insatstimmar i 
ordinärt boende oktober 
månad 

8 215 11 089 9 408

Antal beviljade insats- 
timmar i månaden per 
omsorgstagare med hem- 
tjänst i ordinärt boende 

24 23 31

   
Kostnad tkr 2008 2007 2006
Kost utskrivningsklar 420 35 0
Kostnad äldreomsorgen 
totalt i tkr/invånare* 

  

- Alvesta kommun -- 17,1 10,2
- Länet -- 17,3 11,9
- Riket -- 16,5 10,7
*) Utdrag ur räkenskapssammandragen, med eftersläpning 
ett år 
 
Rapporterade händelser 
 

Antal  2008 2007 2006
Avvikelser, fel och brister 1 573 1 440 1 223
- Lex Maria 1 0 0
- Lex Sarah 4 3 4
- Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd 

0 0 0

 

 
 
 
Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning 
 

Antal ärenden 2008 2007 2006
Personer med insatser 
enligt LSS 

114 119 114

   
Kostnad tkr 2008 2007 2006
Personlig assistent   
- Brutto 42 370 39 475 40 404
- Netto 16 410 16 267 15 810
Kostnad utskrivningsklar 0 0 0
Kostnad OF i tkr/invånare*   
- Alvesta kommun -- 6,2 6,2
- Länet -- 5,1 4,9
- Riket -- 5,3 5,0
*) Utdrag ur räkenskapssammandragen, med eftersläpning 
ett år 
 
Missbruk vuxna 
 

Antal ärenden 2008 2007 2006
Inledda utredningar vuxna 53 67 59
   
Kostnad tkr 2008 2007 2006
Kostnad för placeringar 3 385 4 880 6 190
 
 

Antal personer 70 år och äldre
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70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-

ordinärt boende särskilt boende ej hemtjänst

Anm: Förvaltningen har även 62 personer med hemtjänst 
som är under 70 år, varav 8 på särskilt boende. 
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Ansvar och uppgifter 
• Administration av enskilda vägar 
• Anläggningar, friluftsbad, cykelleder 
• Bokning av kommunens fritidslokaler 
• Fysisk planering 
• Gator, vägar, parker och grönområden 
• Gaturenhållning 
• Kart-, GIS- och mätningsverksamhet 
• Luftvårdsfrågor 
• Mark och exploatering, förvaltningsavtal 
• Miljöfrågor, energirådgivning 
• Miljöverkstan 
• Naturvårdsåtgärder 
• Standskyddsdispenser 
• Teknisk intern service 
• Trafik 
• Upplåtelse av torgplats, kolonilotter 
• Vatten och avlopp 
 
Därutöver tillkommer följande ärenden som utförs 
på uppdrag av kommunstyrelsen: 
• Övergripande miljöfrågor 
• Översiktlig fysisk planering 
 
 
Faktaruta 2008 
 

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 114 739 128 640 13 901
Kostnader 175 368 183 481 -8 113
Nettokostnader 60 629 54 864 5 788
Bruttoinvest. 137 815 85 342 52 473
Nettoinvest. 136 815 68 073 68 742
Kostnad kr/inv* 3 229 2 922 
*18775 
 
 
Sammanfattning av året 2008 
• Ny översiktsplan 
• Nyexploatering av industriområde 
• Spåningslanda, Högåsängen och Olvägen 
• Översyn av skogsbeståndet 
• Förbättringar i fritidsverksamheten 
• Besiktning av reningsverk 
• Utveckling av vattenledningar 
• Trafiksäkerhetsåtgärder 
• Nya gator, parker och förbättringar 
• Reservkraft vid Torne vattenverk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ny översiktsplan 
Under året har översikts-
planen varit på  
utställning och antagits 
av kommunfullmäktige.  
Baserat på översiktspla-
nen har framtagits ett 
förslag till utvecklingsplan 
för södra kommundelen. 
Förslaget kommer att 
samrådas under 2009 
och skall sedan använ-
das som ett planerings-
underlag 
 
 
 
Nyexploatering av industriområde  
Markarbeten för att iordningställa Björnstorps indu-
striområde har pågått under året. Weland har påbör-
jat sin byggnation.  
 

 
               Nya industriområdet vid Björnstorp 
 
 
Spåningslanda, Högåsängen och Olvägen 
Ca 35 köp eller försäljningar av mark/fastigheter har 
slutförts under året. Större markinköp/byten med bl 
and annat Koskull och Stiftet har gjorts för att möj-
liggöra framtida utbyggnadsområde i Spåningslanda 
med bostäder och ny utfartsväg från östra Alvesta.  
15 nya bostadstomter på Högåsängen i Alvesta har 
färdigställts för försäljning. 
 
Fem detaljplaner har slutförts, bland annat detalj-
plan för nytt bostadsområde med mera på Högås-
ängen i Alvesta och detaljplan för Olvägens förläng-
ning i Vislanda. Drygt tjugo planärenden pågår, 
bland annat planeras för nytt bostadsområde och 
förbindelselänk i Spåningslanda. Planen kommer att 
ingå i programmet uthållig kommun med fokusering 
på energi-uthållighetsfrågor. 
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Översyn av skogsbeståndet 
Kommunen har 1 000 hektar produktiv skogsmark 
med en årlig tillväxt av 4 500 skogskubikmeter. 
Utöver de markbyten som gjorts under året har en 
mindre skogsfastighet i Blädinge förvärvats för fram-
tida bytesobjekt. Under året har skog som blåste ner 
i stormen Per upparbetats. Samtidigt med denna 
upparbetning avverkades insektsskadade träd och 
hyggeskanter uppsnyggades för att få ett bättre 
framtida skogsbestånd. Under 2008 drabbades 
återigen kommunens skogar av granbarkborre. På 
vissa ställen har de gjort stor skada på skogen.  
Cirka 90 hektar har nyplanterats under året och för 
år 2009 återstår plantering av ca 25 hektar i Spå-
ningslanda. 
 
Övrigt 
Arbetet med att skriva om och uppdatera arrende-
kontrakt för jordbruk och jakt har fortsatt. Uppdate-
ring pågår även av nyttjanderättsavtal 
 
Förbättringar i fritidsverksamheten 
År 2007 gjordes en investeringsplan för Virdavallen. 
Investeringsplan togs fram tillsammans med där 
verksamma föreningar. I enlighet med den planen är 
nu projektering av nya omklädningsrum vid ishallen 
klar. Fjärrvärme har dragits fram till paviljongen och 
tennishallen. 
 
Simhallen 
Vid simhallen har en förbättring av ventilationen 
påbörjats. Simhallen har ökat antalet besökande 
med 1 120 besökande jämfört med 2007. Vislanda-
badet ökade med 238 besökande samt 
Gym/styrketräningen i Alvesta simhall ökade med 1 
369 besökande jämfört med 2007. 
Simkunnigheten (årskurs 3: 95 % och årskurs 5: 
95 %) är bra i kommunen, men skiljer en del mellan 
skolorna. Planering av en framtida varmvattenbas-
säng har påbörjats. 
 
Övrigt 
Återställningen av Hjortsberga elljusspår är påbör-
jat. Hanaslövsbacken hade till följd av ogynnsam 
väderlek med snö en dålig säsong.  
 
Besiktning av reningsverk 
Periodiska besiktningar har utförts i Moheda och 
Vislanda avloppsreningsverk. En utredning pågår 
som berör framtida slamhantering. Alvesta, Moheda 
och Vislanda avloppsreningsverk uppfyllde, med ett 
undantag, rikt- och gränsvärden för utgående av-
loppsvatten med god marginal. I Alvesta uppnåddes 
nästan det fastställda riktvärdet för nitrifikationens 
årsmedelvärde. Övriga avloppsreningsverk har inga 
fastställda värden för utgående avloppsvatten. Drif-
ten på dessa avloppsreningsverk har under året 
fungerat väl. 
 
Utveckling av vattenledningar 
En betydande och viktig sanering har utförts då 
vattenledningarna på Droskvägen byttes ut. Hela 
huvudledningen samt servisarna till fastigheterna är 
nu bytta. På Industrigatan har VA-ledningarna bytts 
ut söder om Timmervägen. 

Vatten och avlopp har byggts ut för att försörja det 
nya industriområdet Björnstorp.  
I samband med att nya VA-ledningar drogs ut till 
Björnstorp anlades även en ny 1 100 m lång huvud-
vattenledning. Det är den västra huvudvattenled-
ningen som på detta viset får en ny sträckning. 
Vattenledningen är en av två vattenledningar som 
matar Alvesta med vatten. Den gamla ledningen var 
anlagd i slutet av 50-talet och gick i otillgänglig ter-
räng (våtmark). 
Under året har även ett nytt bostadsområde, 
Högåsängen, fått ett utbyggt VA-system. 
 
Under året har vi tydligt märkt att den stora sats-
ningen på renspolning av vattenledningar (2007) har 
gjort stor nytta.  
 
Trafiksäkerhetsåtgärder och trafikplan 
Ny gång- och cykelväg har anlagts längs Lunna-
gårdsvägen, total längd 1 150 m. Alvestas första 
linser är anlagda. Linser är en sfärisk vägbula som 
läggs mitt i en korsning. På Lunnagårdsvägen har 
två linser gjorts i höjd med Högalundsvägen och 
Spåningslandavägen. På industriområdet har en lins 
anlagts i korsningen Forsdalavägen-Ågårdsvägen.  
Ett viktigt planeringsunderlag är framtagandet av en 
trafikplan för Alvesta tätort. 
 
 

 
                Lins vid Lunnagårdsvägen-Spåningslandavägen 
 
Nya gator, parker och förbättringar 
Under året har 26 000 m2 gatuyta fått en förnyad 
asfaltsbeläggning genom toppning. Nya gator har 
anlagts i de båda exploateringsområdena Björnstorp 
och Högåsängen. Arbetet med att färdigställa den 
nya parken vid Högåsängen har påbörjats. Lekplat-
sen vid Odlingsvägen har genomgått en upprustning 
och förnyelse.  
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Gata (kommunägd) 

 2008 2007 2006 

Vinterväghållning    
Gatuyta (inkl gc) ha 107,3 107,0 106,2 
kr/m2 1,42 1,92 2,39 
kr/inv. 86 109 135 
Beläggning     
Beläggningsyta m2 32 811 27 600 31 800 
kr/m2  (toppning) 75 94 87 
kr/inv  (totalt) 165 174 164 
Förnyelsetakt år 32 39 33 
Belysning    
Lampor st. 5 820 5 866 5 865 
kr/ljuspunkt1 590 594 572 
kr/inv. 183 186 177 
1Exkl. kapitalkostnad. 
 
 

Ekonomi 
Nämnden för samhällsplanering redovisar en positiv 
avvikelse mot budget med 5,7 mkr. Myndighetsde-
len; bygg, miljö, bostadsanpassning och färdtjänst 
har en positiv avvikelse med ca 2,0 mkr. Förvalt-
ningsavtalet genererar ett positivt resultat på grund 
av intäktsökning med ca 3,4 mkr. Förändringen är 
av tillfällig karaktär. Större bidragsberättigade åtgär-
der är på gång 2009. Byggloven har inte minskat i 
antal men i storlek. Intäkterna förväntas minska 
under 2009. 
 
Nämnden för samhällsplanering står inför ett viktigt 
år då ekonomin är på väg ner. Detta kommer att 
påverka alla våra verksamheter. Samtidigt som vi 
står inför att sätta organisationen kommer vår eko-
nomi att försämras. Detta gör att arbetet kommer att 
bli mycket krävande. Den ekonomiska verkligheten 
gör att vi måste återgå till våra ursprungliga tjänster. 
Allt efter som åren gått har standarden och typen av 
arbetsuppgifter ökat. 
 
Framtid 
Flera av kommunens och de föreningsägda fritidan-
läggningarna har ett eftersatt underhåll, som behö-
ver förbättras. Arbetet med att inventera behoven 
och prioritera åtgärder pågår, samtidigt som upp-
rustningen av Virdavallen inletts. 
Inkoppling av vatten ifrån Bergaåsen är nära före-
stående. I början av april 2009 kommer konsumen-
terna att dricka vatten ifrån Bergaåsen. 
Det kan förekomma lite problem med byte av vatten 
under en inkörningsperiod. Det är svårt att förutse 
vilka problem som uppstår. Problemen får lösas 
underhand de ev. inträffar. 
Förnyelsen av va-ledningssystemet måste fortsätta 
att prioriteras. Arbetet bedrivs enligt en va-strategi 
för ledningsnätet från 2005. Den kommer att revide-
ras under 2009. 
Flera av kommunens va-verk behöver upprustas 
och moderniseras. Moheda och Vislanda avlopps-
reningsverk har fått nya tillstånd för verksamheten 
av länsstyrelsen. I tillstånden förutsätts att slamplat-
tor anläggs vid båda verken.  
 

 Beläggningsunderhållet bör fortsätta att vara av 
sådan omfattning att ingen kapitalförstöring sker.  
 
Att lösa generationsväxlingen inom förvaltningen är 
en viktig fråga. Detta gäller främst många kvalifice-
rade tjänstemän och yrkesarbetare.  
Vi kommer att arbeta för ett ökat samarbete med 
Växjö och övriga kommunerna i länet i frågor som 
teknik, upphandling och utbildning för att ytterligare 
utveckla effektiviteten och verksamheten. 
 
Hela verksamheten skall analyseras under 2009. 
Detta skulle skett redan under 2008 men verklighe-
ten kom ikapp. Vi klarade inte att utföra mer arbete 
än vi var folk. Det är viktigt att hela organisationen 
jobbar mot samma mål och har kunskap om målen. 
För att kunna få ner det på pränt krävs ett gemen-
samt arbete och gott samarbete mellan de olika 
delarna. Kulturen är ännu inte förenad. 
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Vatten och avlopp (VA) 2008 
 
Driftkostnader, tkr 
 

 2008 2007 2006 

Intäkter 28 584 28 259 26 348
Kostn. centr. adm.   
Arbetsledn. deb. 2 141 2 283 1 917
Avloppsreningsverk 8 500 8 569 9 171
Spillvattenledning 2 631 2 277 1 713
Dagvattenledning 750 1 076 862
Vattenverk 5 603 4 415 4 299
Vattenledningar 2 827 3 283 2 416
Kapitalkostnader 5 583 6 031 6 082
Övrigt1 370 199 471
Kostnad 28 405 28 136  26 931
Täckningsgrad % 100,6 100,4 98
1Kostnad för källaröversvämningar ingår med 107 tkr 2006. 
 
Resultaträkning, tkr 
 

Tkr Not 2008 2007 
Verksamhetens intäkter 1 28 584 28 264

Verksamhetens kostnader 2,3 -22 
776 

 -22 
061

Avskrivningar 4 -2 928 -3 665
Verksamhetens netto-
kostnad  2 880 2 538

Finansiella intäkter  0 0
Finansiella kostnader 5 -2 702 -2 415
Årets resultat   + 178 + 123
 
Balansräkning, tkr 
 

Tkr Not 2008 2007 
Tillgångar   
Anläggningstillgångar 6  
Mark, byggnader, tekn.anl  52 686 55 569
Pågående investeringar  692 692
Maskiner, inventarier, bilar  15 15
Finansiella anläggningstill-
gångar  0 0

Summa anläggningstill-
gångar  53 393 56 276

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar 7 9 391 5 281
Summa omsättningstill-
gångar  9 391 5 281

Summa tillgångar  62 784 61 557
   
Eget kapital, avsättningar 
och skulder   

Eget kapital 8 301 0
Därav årets resultat 9 178 0
Avsättningar  0 0
Långfristiga skulder  53 393 56 276
Kortfristiga skulder 10 9 090 5 158
Summa eget kapital, av-
sättningar och skulder  62 784 61 557

 
Investeringar 
Investeringarna under 2008 uppgick till 9 mkr.  
 
 
 

Avgift 
Taxan för vatten och avlopp höjdes med 1,25 kr/m3 
(inkl. moms), medan den fasta delen var oföränd-
rad. Höjningen motiverades av ökat underhåll och 
ökade driftskostnader samt av inriktningen att öka 
avgiftsfinansieringen. Avgiften är en engångsavgift 
för anslutning till va-nätet. Vattentjänstlagen från 
2006 gör det nödvändigt att arbeta fram en ny VA-
taxa, ett förslag är nästan färdigställt. Ett nytt förslag 
till Allmänna bestämmelser för Vatten och avlopp 
(ABVA) har tagits fram. Den har tagits fram gemen-
samt av alla kommuner i länet. Både ABVA och VA-
taxan ska fastställas av kommunfullmäktige under 
2009 för att börja gälla 2010-01-01. 
VA:s andel av förvaltningens centrala administration 
är 30 procent av kostnaderna. Kommunens intern-
ränta är 5 procent.  
 
Dricksvatten 
Projekt Bergaåsen-vatten är i stort sett färdigställt. 
Vid årets slut körs anläggningen med provdrift. 
Inkoppling till konsumenter sker i slutet av mars 
2009.  
På landsbygden runt om Grimslöv har ett trettiotal 
fastigheter anslutet sig till kommunalt vatten och 
avlopp. Huseby bruk har anslutit hela anläggningen 
till det kommunala vattnet. 
Grimslöv vattenverk har utökats med en lågvatten-
reservoar samt en nya borra i Gottåsa backar. Detta 
för att öka vattenproduktionen samt öka säkerheten 
för vatten till abonnenterna vid ev driftavbrott. 
Arbetet med att finna en ny brunn i Lönashult har 
pågått och för tillfället avbrutits. Det kommer att 
krävas en stor ekonomisk insats för att lösa detta. I 
Torne vattenverk finns numera stationär reservkraft.  
Kvaliteten på dricksvattnet har varit bra under 2008. 
Inga otjänliga vattenprover har rapporterats. 
 

 
                         Ny lågvattenreservoar i Grimslöv 
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Noter 
 

Tkr  2008 2007 
Not 1. Verksamhetens intäk-
ter   

Anslutningsavgifter  695 510
Fast avgift VA  10 591 10 664
Rörlig avgift VA  16 874 14 539
Övriga VA-avgifter  172 308
Övriga intäkter  252 327
Summa  28 584 26 348
   
Not 2. Verksamhetens kost-
nader   

Lön inkl sociala avgifter  3 632 3 612
Entreprenad och köp av verk-
samhet  3 409 3 524

Bränsle, energi  3 398 3 942
Övriga kostnader  1 079  9 719
Interna kostnader  5 630 6 134
Summa  17 148 26 931
   
Not 3. Interna kostnader   
Följande princip har använts 
för fördelning   

av gemensamma kostnader 
med annan    

verksamhet inom kommunen.   
30 % av administration har 
belastat va-verksamheten 
(med 40 %) och på avlopps-
hanteringen (med 60 %). För 
arbetsledning har verksamhe-
terna belastats med 11 % 
vardera. 

  

   
Kostnaderna har fördelar sig 
enligt följande:   

Personalkostnader  3 709 3 606
Lokaler, hyra anl.tillgångar  2 847 2 017
Summa  6 556 5 623
   
Not 4. Avskrivningar   
Materiella anläggningstill-
gångar  År %

VA-ledningar  33 3
Byggnader, verk, brunnar  20-25 4-5
Maskiner (vattenmätare)  10 10
Inventarier, fordon  3-10 10-33
   
Årets avskrivningar fördelas 
på   

VA-ledningar  1 894 1 744
Byggnader, verk, brunnar  989 1 876
Maskiner (vattenmätare)  0 0
Inventarier, fordon  45 45
Summa  2 928 3 665
   
Not 5. Finansiella kostnader   
Internränta, 5% 08, 4,5% 07  2 702 2 415
Summa  2 702 2 415
  
  
  
 
 

Tkr 
 

2008 2007 
  
Not 6. Anläggningstillgångar  
Ack anskaffningsvärde  
Fastighet för affärsverksamhet 152 423 148 475
Pågående investeringar 692 0
Maskiner 471 471
Inventarier 103 103
Bilar 375 330
Summa 154 064 149 379
  
Ack avskrivningar  
Fastighet för affärsverksamhet 96 854 93 234
Maskiner 471 471
Inventarier 103 103
Bilar 314 269
Summa 97 742 94 077
  
Årets avskrivningar  
Fastighet för affärsverksamhet 2 883 3 617
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Bilar 78 45
Summa 2 928 3 665
  
Årets investeringar  
Fastighet för affärsverksamhet 0 3 947
Pågående investeringar 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Bilar 0 0
Summa 0 3 947
  
Pågående investeringar  
Ack pågående  211
Årets avslutade  -194
Årets pågående  675
Summa  692
  
Utrangeringar 0 0
Försäljningar 0 0
  
Not 7. Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 9 391 5 281
Summa 9 391 5 281
  
Not 8. Eget kapital  
Ingående eget kapital 123 0
Årets resultat 178 123
Summa 301 123
  
Not 9. Årets resultat  
Årets resultat 178 123
  
Not 10. Kortfristiga skulder  
Leverantörskulder 9 090 5 158
Summa 9 090 5 158
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Ansvar och uppgifter 
• Bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen  
• Bostadsanpassning för funktionsnedsatta 
• Miljö- och hälsoskydd m.m. (prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken) 
• Livsmedelskontroll 
• Djurskydd 
• Naturvård, bland annat kalkning 
• Trafikfrågor och trafiksäkerhetsarbete 
• Ärenden kring Lagen om flyttning av fordon 
• Tillstånd färdtjänst och riksfärdtjänst 
• Tillstånd enligt Alkohollagen och Tobakslagen 
• Uppgifter enligt Lotteriförordningen 
 
Sammanfattning av året 2008 
• Bygglov och bostadsanpassningar 
• Miljötillsyn 
• Störningar från timmerlager 
• Tillsyn av frisörsallonger 
• Livsmedel, inklusive dricksvatten 
• Djurskydd och lantbrukstillsyn 
 
Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

Antal beslut 2008 2007 2006
Miljö- och hälsoskydd 239 228 199
Bygglov 523 515 525
Fastighetsbildning 66 70 73
Livsmedelskontroll 165 186 49
Djurskydd 21 23 20
Bostadsanpassning 58 61 45
Ventilationskontroll 90 40 40
 
Antal ärenden 2008 2007 2006
Miljö- och hälsoskydd, 
djurskydd och 
livsmedel 

1 667 1 583 1 429

Bygglov, ventilation, 
bostadsanpassning, 
förhandsbesked och 
brandfarlig vara 

616 685 591

Färdtjänst, antal resor 12 314    16 470  18 474

        
 
Bygglov och bostadsanpassningar 
Det har under 2008 påbörjats ett antal större 
enskilda byggprojekt i Alvesta kommun. Antalet 
ansökningar om bygglov har under 2008 ökat något 
jämfört med föregående år. 15 st. nya tomter har 
tillkommit på öster i Alvesta. Inga bygglov har 
inkommit på dessa tomter. Antalet ansökningar om 
bygglov för nybyggnad av enbostadshus har 
minskat från 31 st. 2007 till 19 st. 2008. 
 
Antalet förhandsbesked för enbostadshus/fritidshus 
utanför planlagt område har minskat till 4 från 15  
2007. Ansökningar om bostadsanpassningar har 

varit något färre än tidigare år och de flesta har 
ansökt om mindre omfattande åtgärder. 
 
Miljötillsyn 
Från och med årsskiftet övertog nämnden 
miljötillsynen för ytterligare 23 objekt (täkter, 
energianläggningar och vattenskyddsområden). Det 
har även uppkommit nya verksamheter i kommunen 
som kräver tillsyn enligt miljöbalken, bl a tre nya 
skrotningsverksamheter. En för återvinning av 
industriskrot samt två bilskrotar.  
 
Bilverkstäder 
Samtliga bilverkstäder har besökts under året (U-
objekt). Främsta bristerna var underlåtelse av 
cisternkontroll, invallningar av kemikalier samt 
kontroll och skötsel av oljeavskiljare 
 
Täkter 
I och med överlåtelse av tillsyn från länsstyrelsen 
har tillsyn av täkterna prioriterats. Två torvtäkter, en 
bergtäkt och sex grustäkter har besökts under 2008. 
Generellt var det god ordning på täkterna. Hälften 
av grustäkterna är små sidoverksamheter med liten 
miljöpåverkan.  
 

 
                Tillsyn av täkter 
 
Inventering av enskilda avlopp 
Under 2008 har inventering av enskilda avlopp 
genomförts i trakten kring Hjortsberga inom 
Skaddeåns avrinningsområde. Totalt har drygt 530 
fastigheter inventerats varav 329 har enskilda 
avlopp.  Av dessa har ca 50 % anläggningar med 
brister som måste åtgärdas för att uppfylla 
miljökraven 
 
Kemiska produkter 
Inventering av brandfarlig vara på fastigheter inom 
kommunens vattenskyddsområde har slutförts. 
Resultat visar att många cisterner har skrotats eller 
så har fastigheten övergått till annan värmekälla. 
Medverkan i Kemikalieinspektionens projekt Tillsyn 
av bekämpningsmedel i detaljhandeln har skett 
under året. Tillsynen har skett genom att kontrollera 
märkning och se till att icke godkända 
bekämpningsmedel säljs. I två butiker har icke 
godkända bekämpningsmedel sålts. 
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Förorenade områden 
Uppföljning sker av saneringen av f.d. 
impregneringsanläggningen i Elnaryd genom ett 
miljöövervakningsprogram.  Bevakning har skett av 
saneringsarbetet vid försvarets f.d. 
bergrumsanläggning utanför Moheda. Länsstyrelsen 
klassning av förorenade områden visar att flera 
verksamheter i kommunen är placerade i hög 
riskklass. Under 2008 har förvaltningen påbörjat 
vidare provtagning hos dessa verksamheter. 
Samtliga fyra sågverk som utför eller har utfört 
doppning och som kommunen har tillsyn på har 
besökts. Arbetet kommer att fortsätta under 2009. 
 
Utbildning 
Utbildning i effektiv energianvändning för företag har 
skett på fyra ställen i länet. Förvaltningen har vid två 
tillfällen under hösten anordnat utbildningar för 
tillsynsobjekten i kemikalieanvändning och skötsel 
och krav på oljeavskiljare.  
 
Störningar från timmerlager 
Det har inkommit ett antal klagomål gällande 
träindustrierna vad gäller buller, damm och 
transporter. Inget av timmerupplagen i kommunen 
har avvecklats under året. Närboende har upplevt 
stora störningar vid bränsleterminalen i Elnaryd. 
Klagomålen har främst gällt trafik- och 
bullerstörningar. 
 
Tillsyn av frisersalonger 
En tillsyn av kommunens 26 frisörverksamheter 
visar överlag att lokalerna och hanteringen ser bra 
ut. Frisörerna har goda rutiner för smittskydd och 
rengöring. 
 

 
                   Tillsyn hos frisörssalongerna  
 
Livsmedel, inklusive dricksvatten 
Antal livsmedelsanläggningar har ökat från ca 110 
till 125 under året. Drygt 100 kontrollbesök har 
utförts på 90 anläggningar. Den vanligaste 
avvikelsen är brister i egenkontrollen, följt av 
avvikelser inom området hygien som omfattar 
personlig hygien, lokaler inredning och hantering.  
  
Djurskydd och lantbrukstillsyn 
Klagomål på djurhållning har tagit mycket av tiden 
avsedd för djurskyddstillsyn. Cirka 100 klagomål 
gällande dålig djurhållning har registrerats, vilket är 

något fler än föregående år. Länsstyrelsen övertar 
djurskyddet fr o m 2009. 
 

 
                  En sköldpadda blev omhändertagen 
 
 
 
Framtid 
 
Den nya organisationen har pågått under ett år och 
har inneburit att mycket tid har åtgått för att arbeta 
in förändringarna som detta har inneburit. Under 
2009 kommer tid att läggas på att organisera 
arbetet och rutinerna inom förvaltningen och 
enheten Bygg och Miljö. 
 
Från och med årsskiftet flyttas djurskyddstillsynen 
från kommunen till länsstyrelsen. Detta innebär att 
kommunen inte längre ansvarar för tillsyn enligt 
djurskyddslagen. Klagomålsärenden som berör djur 
men är hälsoskyddsrelaterade handläggs enligt 
miljöbalken och ligger därmed kvar på kommunen. 
Detsamma gäller handläggning av djurärenden 
enligt lokala hälsoföreskrifterna. 
 
Neddragningar i budgeten gör att verksamheten 
måste prioriteras hårdare och arbetsuppgifterna 
internt ses över. Det tillsynsansvar som nämnden 
har måste dock utföras. Målet är att utföra tillsynen 
så effektivt som möjligt vilket gör att vi kan arbeta 
mer med information och marknadsföring av vår 
verksamhet mot kommuninvånare och företag.  
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Ordförande:  Robert Olesen 

VD Eric Rydén 
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Ansvar och uppgifter 
Alvesta Kommunföretag AB är kommunens  
koncernbolag eller moderbolag som på kommunens 
uppdrag äger de kommunala bolagen AllboHus, 
Alvesta Energi, Alvesta Renhållning samt Alvesta 
Utveckling. Ansvaret för moderbolaget är att äga 
och förvalta aktier och andelar i kommunala företag 
inom Alvesta kommun i syfte att samordna 
verksamheten och uppnå ett optimalt resurs-
utnyttjande. 
 
Aktiekapitalet är 100 tkr. 

 
Sammanfattning av året 2008 
• Bolaget har inte haft någon egen verksamhet 

under året 
• Moderbolaget uppvisar en förlust på 4,5 mkr 

men koncernen har en vinst på 2,0 mkr 
• Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 1,7 % 

(1,3 % år 2007) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
AllboHus Fastighets AB 
Ordförande:  Hagart Valtersson 
VD Lennart Lindstedt  
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Ansvar och uppgifter 
• Förvaltning av egna lägenheter och lokaler. 
• Förvaltning av kommunala fastigheter 
• Lokalvård för externa uppdragsgivare, främst 

Alvesta kommun 
• Nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget 

och kommunens behov 
 

 
Bolaget ingår i en koncern med Alvesta Kommun-
företag AB som moderbolag. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2008 2007 2006
Nettoomsättning 151 540 142 916 141 286
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

3 901 2 955 7 659

Årets resultat 2 814 4 190 3 364
Balansomslutning 728 976 621 382 588 125
Nettoinvestering 130 000 45 946 19 616
Antal anställda 75 73 70
Antal årsarbetare 70 68 65
Antal bostäder 1 870 1 876 1 870
 
 
Sammanfattning av året 2008 
Under året har AllboHus fyllt 60 år och haft en del 
skiftande aktiviteter, bl a en midvinterkonsert i 
Folkets Hus, medverkat vid våryran och bodagen 
2008, allsång i Hagaparken, tårtkalas i dagarna tre 
samt en utställning i stationshuset där bl a bilder 
från förr och nu visar på hur samhället har 
förändrats. Personalen har också varit på en 
kombinerad jubileums- och studieresa. 
 
Nybyggnation i kvarteret Riksdagsmannen pågår 
med 42 lägenheter, lokaler för vårdcentral och 
apotek. Detta projekt beräknas vara inflyttningsklart 
1/4 2009.  
 
Fyra lägenheter/radhusvillor i kv. Smeden har sålts.  
 
Ett av Eklövshusen har byggts om med bl a 
installation av hiss, två tvättstugor i våningsplan, 
ombyggda kök och badrum, byte av vatten- och 
avloppsledningar, byte av alla elledningar, byte av 
fönster och lägenhetsdörrar, tilläggsisolerade och 
putsade fasader och taket har byggts om till 
sadeltak. 
 

 
Eklövet, Stenlyckgatan 27 
 
 
 
Under året har arbetet med att energideklarera 
samtliga fastigheter pågått. Ca 90% av 
fastigheterna är nu genomgångna och för 
resterande fastigheter är arbetet beställt och 
kommer att bli klart under våren 2009. 
Energideklarationerna visar att många fastigheter 
redan ligger på en energiförbrukning som i många 
fall är lika som de krav som ställs vid nybyggnation. 
AllboHus har under ett flertal år satsat resurser på 
att bygga om och digitalisera undercentraler, 
tilläggsisolera vindar mm, vilket nu bl a visar sig i 
lägre energiåtgång och att inte kostnaden för 
uppvärmning har ökat, trots att det både har 
tillkommit fastigheter och att energipriset har ökat. 
 
En kundenkät har genomförts bland våra 
lägenhetshyresgäster.  Den visar att det stora 
flertalet av hyresgästerna trivs och är nöjda med sitt 
boende.  
 
 
Till underhåll av fastigheterna har satsats ca 26 mkr 
och i nettoinvesteringar  ca 130 mkr. 
Större underhålls- och investeringsprojekt har varit: 
• Pågående nybyggnation i kv. Riksdagsmannen 
• Ombyggnad av ett av Eklövshusen, 

Stenlyckegatan 27. Hyresgästerna kunde flytta 
tillbaka 1 november 2008. 

• Ombyggnad av ytterligare ett av Eklövshusen 
har påbörjats, med beräknad inflyttning hösten 
2009. 

Belopp i tkr 2008 2007 2006
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000
Reservfond 7 195 7 195 7 195
Fritt eget kapital 45 265 42 566 38 427
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• I kommunhuset har skalskyddet förbättrats, 
reservelkraft har installerats och några våningar 
har renoverats 

• Ventilationen har byggts om i kv. Rådmannens 
lokaler som ligger mot Värendsgatan 

• Vanligt underhåll av lägenheter och lokaler 
samt anpassning av lokaler till nya hyresgäster. 

 
Personal. 
Sjukfrånvaron har ökat marginellt till 5,4 % (5,2 %) 
av den ordinarie arbetstiden, vilket är 14,4 dagar per 
årsanställd mot 14,7 dagar föregående år.  
Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser 
sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller 
mer är 56 % (65%). 
Hälsoundersökning erbjuds årligen anställda som är 
över 50 år och vartannat år för anställda som är 
under 50 år.  
 
Ekonomi 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt blir  3,9 
mkr jämfört med 3,0 mkr föregående år. 
   
Intäkterna har ökat med 8,6 mkr, främst beroende 
på helårseffekt av hyra för Boken och Gästis, ökad 
intäkt för El i hyran, hyreshöjningar på lägenheter 
och lokaler, reavinst vid försäljning av 4 
marklägenheter i kv. Smeden,  samt ökade intäkter 
från städ- och hantverksorganisationen. 
 
Finansiella kostnader har ökat till 21 mkr, en ökning 
med 2,8 mkr  jämfört med 2007. Det beror dels på 
att  låneskulden har ökat, dels på att rörliga räntor 
har varit höga under året. Låneskulden uppgår vid 
årsskiftet till 603 mkr varav 135 mkr är byggkreditiv 
till nybyggnationen i kvarteret Riksdagsmannen. 
Kommunal borgen finns för hela låneskulden. 
 
Uppvärmningskostnaden, 12 mkr, ligger på samma 
nivå som 2007, kostnaden för el och vatten har 
däremot ökat med 1,3 mkr resp 1,4 mkr. När det 
gäller vattnet, beror ökningen delvis på en retroaktiv 
betalning som belastar resultatet 2008.  
 
Framtid 
• Den stora satsningen på byggnation av 

lägenheter och lokaler i kvarteret Riksdags-
mannen fortskrider. www. Riksdagsmannen .se 

• AllboHus har skrivit på det s.k Skåneuppropet 
vilket innebär att bolaget förbinder sig att försöka 
minska sin energianvändning med 20 % till år 
2016.  

• Utredning pågår om en ev. byggnation av 
marklägenheter i Hjortsberga. Ett lyckat sådant 
projekt kan generera liknande byggnation i 
Moheda och Vislanda. 

• Översyn av organisationen har pågått under 
hösten. Det har utmynnat i ett organisations-
förslag som avses införas i mitten på 2009.  

• En stor, framtida underhållssatsning med byte 
av vatten- och avloppsstammar, renovering av 
badrum mm, kommer att krävas för de 
fastigheter som byggdes under 50- och 60-talet. 
Det kommer att blir en stor påfrestning för 
bolagets ekonomi. Detta långsiktiga underhåll 
behöver vara ca 35 mkr/år under 12-15 år. 

 
Nyckeltal 
 

 2008 2007 2006
Soliditet % 11,5 13,1 13,5
Avkastning på totalt 
kapital % 

3,7 3,5 4,0

Låneränta fastig-
hetslån, brutto % 

4,1 3,6 3,2

Underhåll kr/kvm 162 135 165
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Ansvar och uppgifter 
Alvesta Energi har till uppgift att bedriva verksamhet 
inom områden energi och kommunikation. Alvesta 
Energi ska verka för, bidra till och utveckla en bättre 
livsmiljö för Alvesta kommuns invånare och företag. 
Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grun-
der. 
 
Alvesta Energi består av moderbolaget Alvesta 
Energi AB, dess dotterbolag Alvesta Elnät AB. 
Alvesta Elnät AB äger i sin tur hälften av bolaget 
Bredband i Värend AB (BIVA). 
 
Alvesta Energikoncernen ägs till 100 procent av det 
kommunala bolaget Alvesta Kommunföretag AB. 
 
Faktaruta, Alvesta Energi AB 
 

Belopp i tkr 2008 2007 2006
Nettoomsättning 111 284 97 054 96 758
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

881 3 778 3 844

Balansomslutning 268 945 264 169 253 569
Nettoinvestering 7 601 24 690 14 773
Antal anställda 0 0 0
 
Faktaruta, Alvesta Elnät AB 
 

Belopp i tkr 2008 2007 2006
Nettoomsättning 38 541 33 402 33 004
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

3 530 129 937

Balansomslutning 98 031 90 111 91 959
Nettoinvestering 21 868 6 315 5 725
Antal anställda 22 21 20
 
 
Sammanfattning av året 2008 
• Fjärrvärme i området Påvelsgård 
• System för nätinformation i drift 
• Ett säkrare elnät  
• Nya ansikten 
• Ökade marknadsandelar inom elhandeln 
• Vägen mot framtiden 
 
Fjärrvärme i området Påvelsgård 
Utbyggnaden av fjärrvärme har koncentrerats till 
området Påvelsgård. Kundintresset har varit stort 
och utbyggnaden har följt tidplanen. Tjäle till följd av 
den kalla perioden i början av 2008 innebar dock ett 
oplanerat uppehåll på tre veckor. I det nyetablerade 
industriområdet Björnstorp finns i nuläget inte 
tillräckligt kundintresse för utbyggnad av fjärrvärme. 
Förberedelser för framtida utbyggnad har dock 
gjorts genom rörläggning under asfalterade ytor. 

Därmed minimeras behovet av grävning i dessa ytor 
vid en eventuell framtida fjärrvärmeetablering. 
 
Värmeproduktionen vid de tre huvudanläggningar 
har varit effektiv. Hela 99,1 procent av fjärrvärmen 
har producerats med förnyelsebara bränslen och 
förra årets låga andel olja mer än halverats. 
Samtidigt är den sammanlagda värmeproduktionen 
den största någonsin. 
  
Utredningen om regional kraftvärmeproduktion 
genom att bygga en fjärrvärmekulvert mellan Växjö 
och Alvesta fortgår. Syftet är att undersöka förut-
sättningarna att kunna använda delar av värmebe-
hovet i Alvesta för regional elproduktion. Förutom de 
övergripande klimat- och affärsmässiga fördelarna 
säkerställs även framtida produktionskapacitet för 
fortsatt utbyggnad.  
 
System för nätinformation i drift 
Stödsystemet kommer kraftigt att förenkla den tek-
niska administration av el- och fjärrvärmenätet sam-
tidigt som det hjälper att höja servicegraden ytterli-
gare gentemot kunder. Som en del i igångkörningen 
och som kvalitetssäkring har inventering och 
besiktning av samtliga nätstationer och kabelskåp 
genomförts. Nätinformationssystemet kommer att 
påverka det dagliga arbetet på ett genomgripande 
sätt. 
 
Ett säkrare elnät 
Investeringarna i elnätet har även under 2008 
fortsatt för att ytterligare öka driftsäkerheten. Under 
året har en omfattande ombyggnad av 
mottagningsstation M1 skett. Det är den största 
enskilda aktiviteten i den fleråriga handlingsplan vi 
följer för att säkerställa myndighetskraven på 
framtida leveranssäkerhet.  
 
Arbetet med att övergå till fjärravlästa mätare är 
avslutat, nästan ett år före myndigheternas krav. 
Under våren 2009 kommer de sista anpassningarna 
av stödsystem och anslutning till externa system att 
genomföras innan den nya mätreformen träder ikraft 
den 1 juli. 
 
Nya ansikten 
Energibranschen är under stark förändring. Att ha 
rätt resurser och kompetens för att möta framtiden 
är en av nyckelfrågorna för branschens aktörer. 
Under året har fem nya medarbetare rekryterats, 
alla med erfarenhet och kompetens som 
kompletterar befintlig organisation. Det totala antalet 
anställda har ökat med en person.  
 
Ökade marknadsandelar inom elhandeln 
Vi fortsätter följa vår långsiktiga offensiva 
tillväxtstrategi för verksamhetsområdet elhandel och 
vi fortsätter ta marknadsandelar.  
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Vägen mot framtiden 
Under året har en genomgripande översyn av 
koncernens långsiktiga strategi genomförts. Detta 
har resulterat i en reviderad verksamhetsplan som 
berör koncernens alla affärsområden och 
verksamheter. Hörnstenarna i koncernens fortsatta 
utveckling är Lönsam tillväxt, Optimera befintlig 
verksamhet samt Minskad sårbarhet. 
 
 
Ekonomi 
 
Koncernen Alvesta energis resultat på 4,6 mkr är i 
nivå med budget. Avvikelser mot budget finns på 
bolagsnivå – Alvesta Elnät överträffar budget me-
dan Alvesta energi hamnar under.  
 
För Elnät är det främst anslutningsavgifter som 
påverkat resultatet positivt. Energibolaget har haft 
ökade kostnader jämfört med budget beroende på 
vald profilrisk inom elhandeln, varmare väder som 
påverkat framförallt försäljningen av fjärrvärme samt 
högre finansiella kostnader. 
 
Koncernens investeringar under 2008 har 
uppgått till 29,5 Mkr. 
 

 
Framtid 
Övergripande är att följa den strategiska inriktning 
som beslutats.  
 
Eldistributionen kommer att fram till 2011 helt att 
präglas av arbetet med att anpassa nätet till de nya 
hårdare funktionskraven som då träder ikraft.  
 
Fjärrvärmeutbyggnaden i Påvelsgård planeras pågå 
under tre till fem år. Vid sidan av denna kommer 
anslutning av nya kunder inom redan utbyggda 
områden att prioriteras. 
  
Att fortsätta utveckla och förenkla våra 
arbetsprocesser är prioriterat. Förutom användandet 
av NIS så är utveckling och införande av 
kompletterande systemstöd inom såväl teknik, 
administration som ekonomi nödvändiga steg i 
utvecklingen. Det är en kontinuerlig process som 
kommer att fortgå. 
 
 
 
 
 
 

Intressebolaget BIVA redovisar ett resultat på 272 
tkr före bokslutsdispositioner och skatt. 
 



 
Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande:  Sven Bladgren 
VD Mats Karlsson  
 

 
 
 

 58  

Ansvar och uppgifter 
 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt kommunalt 
bolag, vars huvudsakliga uppgift är att: 

• Insamla och transportera avfall från kom-
munens hushåll och industrier. 

• Driva fyra bemannade återvinningscentra-
ler i kommunen, där hushållen avgiftsfritt 
kan lämna sorterat grovavfall. 

• Ansvara för slutlig täckning av den stäng-
da Aringsåsdeponin. 

• Säkerställa extern behandlingkapacitet för 
insamlat material. 

 
Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstadgade 
ansvar för hushållsavfall svarar för ca 80 % av bola-
gets omsättning. 
 
Alvesta Renhållnings AB ingår i en koncern med 
Alvesta Kommunföretag AB som moderbolag. 
Moderbolaget ägs i sin helhet av Alvesta kommun 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2008 2007 2006
Nettoomsättning 22 944 22 428 21 460
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

96 1 377  706

Årets resultat 132 1 023 350
Balansomslut- 
ning 21 723 22 626 22 172

Nettoinvestering 
 

645 248 
 

305

Aktiekapital 500 500 500
Antal anställda 16 16  15
 
 
Sammanfattning av året 2008 
Hushållsavfallet har ökat med 172 ton till totalt 5588 
ton, varav 5368 ton (96%) förbränns och 220 ton (4 
%) deponeras.  
 
Uthyrning och transport av containers för avfall har 
legat på samma nivå som under 2007. En viss av-
mattning har dock märkts under slutet av året. 
 
Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinnings-
centralerna har fortsatt varit hög och därmed åtföl-
jande avfalls/återvinningsmängder. Även här har en 
viss avmattning har skett mot slutet av året.  
 
Arbetet med sluttäckningen av Aringsåsdeponin är 
färdigställt avseende täckning av deponiytan. Arbe-
tet med en ändrad lakvattenhantering kommer att 

påbörjas under 2009. Ett nytt kontrollprogram har 
upprättats och godkänts av tillsynsmyndigheten. 
Insamlat avloppsslam från enskilda anläggningar 
samt från fettavskiljare har levererats till Växjö 
kommuns avloppsreningsverk för behandling genom 
rötning till biogas. 
 
Ekonomi 
Renhållningsbolaget redovisar för år 2008 ett posi-
tivt resultat på 0,1 mkr efter bokslutsdispositioner 
och skatt. Omsättningen har ökat med 2,3 procent. 
Resultatet ligger i nivå med ägardirektivet. 
 
Framtid 
Den slutliga täckningen av den nerlagda Aringsås 
deponin är i stort sett färdig. Efter 2008 återstår att 
ta hand om lakvattenhanteringen i en lokal lösning i 
nära anslutning till deponiområdet i enlighet med 
inlämnat kontrollprogram och förslag på lokalt om-
händertagande.  
  
Under 2008 har bolaget genomfört en upphandling 
av förbränningskapacitet för hushållsavfall med 
leverans efter 2009-12-31 då nuvarande avtal löper 
ut. Upphandlingen har genomförts i samarbete med 
Växjö kn och ett nytt avtal har tecknats för perioden 
2010-2014/2016 med Ljungby energi. 
    
I samband med att det interkommunala bolaget 
MFA-sydost AB avvecklats har bolaget efter upp-
handling tecknat kontrakt med Ragnsells AB om 
omhändertagande av hushållens farliga avfall för 
den närmaste 3-års perioden.   
    
Bolaget har med dessa och andra avtal säkrat be-
handlingskapaciteten för kommunens hushållsavfall 
under ett antal år framöver. 
    
Möjligheten till samarbete och samverkan med 
andra kommuner skall i möjligaste mån främjas för 
bolagets bästa. 
 
Nyckeltal, ton 
 

 2008 2007 2006
Hushållsavfall till 
deponering 220 157 229

Hushållsavfall till 
energiutvinning 5368 5260 5146

Farligt avfall 96 91 93
Glasförpackningar 333 278 270
Metallförpackningar 55 45 50
 



 
Alvesta Utveckling AB 
Ordförande:  Lars-Olof Petersson 
VD Tomas Hedevik 
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Ansvar och uppgifter 
• Alvesta Utveckling AB skall äga och förvalta 

lokaler, industrifastigheter och mark. 
• Företagets fastighetsbestånd bestod 2008 av 

tre fastigheter på det s.k. KLS-området; Hyveln 
1 och 3, Lillsjön 3 samt två fastigheter i Vislan-
da: Brånan 1:18 och Kvarnabacken 4:1. 

• När det gäller KLS-området är avsikten att riva 
samtliga fastigheter på området för att friställa 
vad som bedöms som attraktiv mark för andra 
syften. 

 

 
 
Aktiekapital 
Hos ägaren Alvesta Kommunföretag AB är finansi-
ella anläggnings- tillgången (aktiekapitalet) definie-
rat till 10 mkr. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2008 2007 2006
Nettoomsättning 2 293 973 1 025
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

-413 379 -363

Årets resultat -423 374 -363
Balansomslutning 22 974 11 149 10 627
Nettoinvestering 10 070 0 5984
Antal anställda 0 0 0
Antal årsarbetare 0 0 0
 
 
Sammanfattning av året 2008 
Året har präglats av ett fortsatt arbete med att pla-
nera för rivning av KLS-fastigheterna. Initialt har en 
miljöredovisning upphandlats. Den genomförda 
miljöundersökningen har visat på att det i KLS-
byggnaderna finns en hel del PCB, framför allt i 
betongfogar. Vidare förekommer det asbest i eter-
nitplattor, samt även en del freon som måste sane-
ras. Efter utvärdering har beslutats att dela upp 
rivningsarbetet i två entreprenader, en sanerings-
entreprenad och en maskinrivningsentreprenad. 
Dessa har upphandlats under 2008. I båda fallen 
visade det sig att intresset för entreprenaderna var 

stort, och att ett förhållandevis stort antal anbud 
kom in. Efter utvärdering visade det sig att Normans 
från Jönköping vann båda entreprenaderna. 
 
Parallellt med planeringen av rivningen har arbetet 
med att finna nya lokaler för de hyresgäster som 
fortfarande finns i KLS-byggnaderna fortsatt. Detta 
har visat sig vålla vissa problem och arbetet kom-
mer att fortsätta under första halvåret av 2009. En 
konsekvens av detta är att sanering och rivning inte 
kommer att inledas förrän under andra halvåret 
2009. 
 
Uthyrt 
Av de lokalytor som Alvesta Utveckling förfogat över 
per 2008-12-31 är 35 procent uthyrda. 
 
 
Ekonomi 
Alvesta Utveckling AB redovisar för bokföringsåret 
en förlust på 424 tkr. En förlust som beror på ska-
destånd till Bror Pehrssons Möbler för avstående av 
besittningsskydd samt försäljning av fastigheten 
Tåget 2 och mark från Lillsjön 3 som ingick i samma 
affär. 
 
 
Framtid 
Under 2009 kommer arbetet med att finna nya lo-
kaler för de hyresgäster som finns kvar i KLS-bygg-
naderna att fortsätta. Vidare kommer arbetet med 
miljösanering och rivning att inledas och i bästa fall 
avslutas.  
Under 2009 kommer arbetet med att finna en ur 
samhällets synpunkt bra användning för den efter 
rivning frigjorda marken på KLS-fastigheten att 
intensifieras. 
Vidare kommer Alvesta Utveckling AB arbeta i en-
lighet med ägardirektivens uttalade syfte med före-
taget. 
 
Nyckeltal 
 

 2008 2007 2006
Soliditet % 45 96 95
Avkastning på totalt 
kapital % 

0 3,7 0

Låneränta fastigheter, 
brutto % 

4,8 0 0

 
 
 

 

Belopp i tkr 2008 2007 2006
Aktiekapital 100 100 100
Reservfond 4 727 4 727 10
Fritt eget kapital 5 445 5 870 10 213



 
Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande:  Berith Swalander 
Vice ordförande Hagart Valtersson 

Räddningschef Jörgen Waldén 
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Ansvar och uppgifter 
Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund 
med uppdrag att, på ett effektivt sätt och inom god-
tagbar tid, genomföra kommunala räddningsinsatser 
och förebygga olyckor, främst brand, inom Alvesta 
och Växjö kommuner. Förbundet genomför 
information och utbildning i brandskydd, utför tillsyn 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). 

Övergripande mål 
• Stärka medborgarens förmåga att minska och 

förhindra olyckor 
• Effektivt och flexibelt resursutnyttjande före, 

under och efter olyckor 
• En attraktiv arbetsplats med kompetenta medar-

betare som trivs 
• En välskött ekonomi 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2008 2007 2006
Nettoomsättning 57 521 51 072
Årets resultat 1 356 983 2 397
Balansomslutning 30 043 33 858 27 237
Bruttoinvestering 2 225 3 092 1 708
Antal anställda, tv 
AB 

58 58 55

Antal anställda, 
deltid RiB 

153 156 155

Antal räddnings- 
värnsmän 

27 29 29

 
 
Värends Räddningstjänstförbund visar för femte året 
i följd ett positivt ekonomiskt resultat. 
Antalet utryckningarna, ca 1 100 st, har under året 
legat på i stort sett oförändrad nivå mot tidigare. 
Automatlarmen har minskat något under året men 
svarade ändå för 40 procent av utryckningarna.  
Arbetet med att skapa rutiner och att utbilda inför 
IVPA (I väntan På Ambulans) kunde påbörjas under 
hösten.  
En omfattande kompetensutveckling för skade-
platsarbete vid trafikolyckor genomfördes tillsam-
mans med ambulanssjukvården. Den uppskattades 
av medarbetarna och uppmärksammades av andra 
räddningstjänster i landet. 
Handlingsprogram för förbundets verksamhet – 
både räddningstjänsten och det förebyggande ar-
betet – med inriktning och prestationsmål har anta-
gits. En god grund för det framtida arbetet har där-
med lagts. 

 

Sammanfattning av året 2008 
• Skogsbrandssäsongen började tidigt med flera 

mindre insatser innan maj och i slutet av juni 
och juli genomfördes många insatser.  Antalet 
räddningsinsatser vid trafikolyckor ökar. 

• Tillsyner på objekt med krav på skriftlig 
redogörelse samt tillstånd brandfarlig vara har 
genomförts 

• Brandskyddsutbildningar erbjuds och genom-
förs  

• Samarbetet med Teknikums samhällsprogram, 
Räddning, Skydd och Säkerhet fortsätter.  

 
Typ/år 2008 2007 2006

Brand i byggnad 135 138 124

Brand ej i byggnad 170 143 141

Trafikolycka 181 178 149

Utsläpp av farligt ämne 14 25 24

Drunkning-/tillbud 11 5 2

Nödställd person 14 17 12

Nödställt djur 6 4 7

Stormskada 2 3 1

Översvämning av vattendrag 3 6 5

Annan vattenskada 3 6 4

Annan olycka 12 17 7

Automatlarm, ej brand/gas 439 445 510

Förmodad brand 53 36 72

Falsklarm brand 4 3 4

Förmodad räddning 4 6 5

Falsklarm räddning 3 0 0

Hjälp till ambulans 9 10 2

Hjälp till polis 4 3 3

Felindikering från automatlarm 1 0 0

Hiss ej nödläge 11 12 7

Annat uppdrag 22 23 21

Totalt 1101 1080 1100
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Brandskyddskontroller 
Entreprenör Växjö sotningsdistrikt AB 

 
 
Behandlade ärenden och genomförda kurser 

5287 personer har genomgått utbildning/information 
 
 
Den interna organisationen 
• Alla medarbetare har på ett mycket positivt och 

aktivt sätt bidragit till att utveckla både den fö-
rebyggande och den operativa verksamheten 
under året. 

• Förbundet har under 2008 avslutat arbetet 
med analys av investeringsläget och långsiktig 
investeringsplan. 

• Fyra tunga fordon upphandlade/beställda un-
der året. 

• Beslut är taget i direktionen om en minskning 
av räddningsstyrkan i Ingelstad från 5 personer 
till 3 och övergång till ett lättare räddningsfor-
don. 

• Digital utlarmningsutrustning är upphandlad 
• Medarbetarenkät med chefsbedömning 

genomfört 
• Övningsverksamheten har under året inriktats 

på fortsatta arbete med gemensamma rutiner 
vid trafikolyckor i samverkan med ambulans-
verksamheten 

• Rekryteringsläget för deltidsbrandmän är 
fortfarande ansträngt på flera orter i förbundet. 
I Moheda är personalläget fortsatt ansträngt 
och direktionen har följt upp läget vid flera till-
fällen under året, beslut om framtiden fattas 
våren 2009 

 

Ekonomi 
Resultatet för året är + 1,4 mkr, vilket är bättre än 
budget. Överskottet orsakas framförallt av förbätt-
rade finansiella intäkter och lägre avskrivningar på 
grund av senarelagda reinvesteringar. 
 
 
 
Framtid 
Förbundets verksamhet fortsätter att utvecklas vi-
dare. Viktiga frågor är: 

• Nyheter som första insatsperson (FIP), framskju-
ten enhet och nya metoder införs i organisatio-
nen 

• Återanskaffning av fordon & materiel. Ett 
långsiktigt mål är beslutat av direktionen. År 
2019 ska alla förbundets fordon vara yngre än 
20 år – finansieringsbeslut saknas. 

• RAKEL införs delvis 2009, beslut om finansiering 
för fullständig övergång är inte fattat 

• I väntan på ambulans-verksamhet införs under 
2009 & 2010 på samtliga stationer 

• Fler mindre & lättare enheter, fördelningen av 
specialresurser ses över 

• Växjö stads expansion 

• Resurser för offensivt förebyggande arbete 

• Vilken förmåga och ansvar ska den enskilde 
själv ha och ta 

 

 2008 2007 

  
Växjö sotningsdistrikt  2650  986
Alvesta sotningsdistrikt  963 410

 2008 2007 2006
Tillsyner LSO och LBE 229 169 228
Tillsyn, skriftliga redogörelser 56 48 32
Remisser 76 62 78
Allmänna yttranden 16 26 25
Byggsamråd 31 33 34
Biträde vid byggtillsyn 15 21 16
Tillståndsärenden, brandf. vara 83 78 63
Remisser, detaljplaner 31 29 27
Sotningsmedgivanden 42 33 53

Antal utbildade personer  

Brandskyddsutbildning 3 306 4 091 4 330
Brandutb, Hem & fritid 615 301 876
Heta arbeten 213 363 383
Förare av farligt gods 179 253 357
Brandinformation 48 250 217
Bamses brandskola 926 831  794 
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(mkr) Budget   Bokslut  Avvikelse Bokslut Bokslut
  2008   2008  2008 2007 2006
    
Kommunstyrelse    
        Intäkter 5,6  7,3 1,7
        Kostnader 52,5  54,6 -2,2

        Nettokostnader  46,9   47,4  -0,5
    

Nämnden för barn och ungdom    
        Intäkter 47,9  61,8 13,9
        Kostnader 360,2  384,1 -23,9

        Nettokostnader  312,2   322,3  10,0
    

Nämnden för arbete och lärande    
        Intäkter 43,3  51,9 8,5
        Kostnader 166,0  182,8 -16,8

        Nettokostnader  122,6   131,0  -8,3
    

Nämnden för omsorg och hälsa    
        Intäkter 60,0  70,1 10,1
        Kostnader 312,8  324,6 -11,8

        Nettokostnader  252,8   254,5  -1,7
    

Nämnden för samhällsplanering    
        Intäkter 115,1  128,6 13,5
        Kostnader 175,4  183,5 -8,1
        Nettokostnader  60,3   54,9  5,4
    

Nämnden för myndighetsutövn.    
        Intäkter 0,0  0,0 0,0
        Kostnader 0,07  0,05 0,02

        Nettokostnader  0,07   0,05  0,02
    

SUMMA NÄMNDER    
        Intäkter 272,0  319,7 47,7
        Kostnader 1 067,0  1 129,6 -62,8

        Nettokostnader  795,0   809,9  -15,1
    

Gemensam finansiering    
        Intäkter 859,1  873,5 14,3 895,1 861,2
        Kostnader 49,8  78,4 -28,6 110,7 105,8

        Nettokostnader  809,3  795,1 -14,3 784,4 755,4
    

TOTALT    
        Intäkter 1 131,1  1 193,2 62,0 1 140,6 1 092,0
        Kostnader 1 116,7  1 208,1 91,4 1 118,9 1 077,6

        Nettokostnader  14,4   -14,8  -29,4 21,7 14,4
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(mkr) Budget  Bokslut  Avvikelse Bokslut Bokslut 
  2008  2008  2008 2007 2006 
   
Kommunstyrelse   
        Inkomster 0,5 0,0 -0,5  
        Utgifter 1,6 0,2 1,4  

        Netto  1,1  0,2  0,9     
   
Nämnden för barn och ungdom   
        Inkomster 0,0 0,0 0,0  
        Utgifter 2,7 2,7 0,0  

        Netto  2,7  2,7  0,0    
   
Nämnden för arbete och lärande   
        Inkomster 0,0 0,0 0,0  
        Utgifter 1,5 0,5 1,0  

        Netto  1,5  0,5  1,0    
   
Nämnden för omsorg och hälsa   
        Inkomster 0,0 0,0 0,0  
        Utgifter 5,4 5,0 0,4  
        Netto  5,4  5,0  0,4    
   
Nämnden för samhällsplanering   
        Inkomster 1,0 17,3 16,3  
        Utgifter 137,7 85,4 52,3  
        Netto  136,7  68,1  68,6    
   
   
   
SUMMA VERKSAMHET   
        Inkomster 1,5 17,3 15,8 5,6 9,1 
        Utgifter 148,9 93,7 55,2 19,4 20,8 

        Netto  147,4  76,4  71,0 13,8 11,7 
   

Gemensam finansiering   
        Inkomster 0 0 0 0,1 1,5 
        Utgifter 0 0 0 56,1 38,3 

        Netto  0  0  0 56,0 36,8 
   
TOTALT   
        Inkomster 1,5 17,3 *) 15,8 5,7 10,6 
        Utgifter 148,9 93,7 55,2 75,5 59,1 

        Netto  147,4 76,4 71,0 69,8 48,8 
*)  
Varav investeringsbidrag 0,3  
Varav försäljning 16,9  
Varav övriga inkomster (fakturerat) 0,1  
Total 17,3  
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Anslutningsavgifter 
All anslutningsavgift för vatten och avlopp intäkts-
förs direkt mot resultaträkningen. 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaff-
ningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningskostnad 
minus eventuella investeringsinkomster. 
 
Investeringar som aktiveras som anläggnings-
tillgång har ett anskaffningsvärde på 20 tkr eller mer 
och med en nyttjandeperiod  på minst 3 år. 
 
Exploateringsfastigheter redovisas som en anlägg-
ningstillgång. 
 
Avskrivningar 
Nominell avskrivningsmetod används, med lika 
stora avskrivningsbelopp varje år räknat efter an-
skaffningsvärdet. Avskrivning bokförs månaden 
efter det att investeringen är avslutad. 
 
Normal nyttjandeperiod i år (avskrivningstid) per typ 
av tillgång: 
 
Markreserv -- 
Verksamhetsfgh 50, 33, 20 
Fgh f affärsvht 33, 25, 20 
Publika fgh 33, 20 
Fgh f annan vht 33, 25, 20 
Övriga fgh 33, 25 
Maskiner 10 
Inventarier 10, 5, 3 
Fordon 10, 5 
 
 
Dokumentation av redovisningssystem 
Avvikelse från kommunala redovisningslagens 2:7 
om dokumentation av redovisningssystem. Arbetet 
med dokumentation planeras påbörjas.  
 
Fordringar 
Fordringar äldre än ett år skrivs av. Kostnaden 
belastar berörd verksamhet. 
 
Kassaflödesrapport 
Kassaflödesrapporten är upprättad enligt indirekt 
metod där rörelsekapitalförändringen i sin helhet 
hänförts till löpande verksamhet. 
 
Leasing 
Hyresavtal av väsentligt värde redovisas uppdelade 
efter förfallotid och nuvärdesberäknas. Övrig leasing 
avser avtal av obetydligt värde samt avtal på 3 år 
eller kortare tid och dessa redovisas ej. 
 
Lånekostnader  
Lånekostnaderna för 2008 belastar årets resultat. 
Därmed har inga lånekostnader räknats in i till-
gångars anskaffningsvärde under perioden. 
 

Personalkostnader  
Årets förändring av skuld för semester, övertid och 
fyllnadstid redovisas under verksamhetens kost-
nader i resultaträkningen för 2008. Timlön för 
december bokförs enligt kontantmetoden. 
 
Pensionsskuld 
Pensionskostnader redovisas fr.o.m 1998 enligt den 
så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före 
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse medan 
den del av pensioner som tjänats 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 KPA enligt metoden RIPS. 
 
Pensionsmedelsplacering 
Innehav av aktier och räntepapper i kommunens 
”pensionsfond”, vilken klassificeras som anlägg-
ningstillgång, värderas enligt portföljmetoden i form 
av blandmodell till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde för hela innehavet. Kostnad för 
nedskrivning av bokfört värde klassificeras som 
avskrivning i resultaträkningen. Reavinster och rea-
förluster i förvaltningen redovisas under finansiella 
intäkter respektive finansiella kostnader. 
 
Skatteintäkter 
I bokslutet används Sveriges kommuner och lands-
tings (SKL) decemberprognos på slutavräkning av 
2008 års kommunalskatt. 
 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta Kommun omfattar de bolag som 
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen 
för 2008 ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta 
Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag AB. 
Kommunens andel (20 %) av Värends Räddnings-
tjänstförbund har också tagits med i 
sammanställningen. 
Den sammanställda redovisningen utgör ett 
sammandrag av kommunens och dotterföretagens 
resultat- och balansräkningar. Interna mellan-
havanden mellan de i koncernen ingående enhet-
erna har i allt väsentligt eliminerats. Att efter 
elimineringen föra samman kommunens och dotter-
företagens räkenskaper till en redovisningsenhet 
kallas konsolidering. 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetod-
en. Det innebär att kommunen vid anskaffnings-
tillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen 
har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital räknas 
in i koncernens eget kapital. 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som 
finns i bolagen har i den sammanställda redovis-
ningen lagts till eget kapital respektive skuld för 
latent skatt i enlighet med kommunal redovisnings-
lag. 
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Not 

Koncern
2008 

 
2007 

Kommun 
2008 

 
2007 

Verksamhetens intäkter 1 453,0 418,2 287,7 270,7 
Verksamhetens kostnader 2 -1 160,0 -1 087,6 -1 067,1 -1 005,7 
Avskrivningar 8 -69,8 -52,5 -41,1 -25,7 
   Jämförelsestörande post* (-17,6) -- (-17,6) -- 
Verksamhetens nettokostnad -776,8 -721,9 -820,5 760,7 
   Jämförelsestörande post* (-17,6) (-17,6) -- 
Skatteintäkter 3 643,0 613,5 643,0 613,5 
Generella statsbidrag och utjämning 4 167,6 163,7 167,6 163,7 
Finansiella intäkter 5 11,5 14,9 16,7 20,2 
Finansiella kostnader 6 -49,3 -37,6 -21,6 -15,0 
Årets resultat 7 -4,0 32,6 -14,8 21,7 
Avgår realisationsvinster -2,8 -5,3 
Nedskrivning, synnerliga skäl +17,6 -- 
Årets resultat enligt balanskravet 0 16,4 
*) 2008 nedskrivning värdepapper i kapitalförvaltning 
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 Not Koncern Kommun  
 Mkr 2008 2007 2008 2007 
 Löpande verksamhet   
 Årets resultat 7 -4,0 32,6 -14,8 21,7 
 Justering för ej likvidpåverkande poster 75,1 52,5 40,8 25,7 
 -varav avskrivningar 57,8 (23,5) (25,7) 
 -varav reavinst (-0,4) -- (-0,4) -- 
 -varav reaförlust (0,1) -- (0,1) -- 
 -varav nedskrivning värdepapper kapitalförvaltn. (17,6) -- (17,6) -- 
   
 Ökning/minskning av förråd 10 0,4 -0,2 0 0,1 
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 11 -11,1 -2,0 -4,7 0,4 
 Ökning/minskning av kortfr. skulder 17 34,4 -26,0 14,5 -1,9 
 Ökning/minskning av pensionsskuld 13 0,2 0,6 -0,5 0,3 
 Ökning/minskning övr. avsättningar 15 -0,3 -0,7 0 -- 
 I. Verksamhetsnetto 94,7 56,8 35,3 46,3 
   
 Investeringar 
 Inköp materiella tillgångar -250,7 -137,9 -93,7 -75,5 
 Investeringsbidrag materiella tillgångar -- -- 0,3 1,1 
 Försäljning materiella tillgångar -- -- 17,0 4,6 
 Inköp finansiella tillgångar -84,9 -11,3 -84,9 -10,9 
 Försäljning finansiella tillgångar 87,7 87,4 -- 
 II. Investeringsnetto -247,9 -149,2 -73,9 -80,7 
 
 Finansiering 
Minskning långfristig fordran -- -- 0,4 3,2 
 Långfristig upplåning 165,6 64,5 50 7,5 
 Amortering -- -- -- -- 
Minsk långfristig skuld -- -- -- -3,0 
 III. Finansieringsnetto 165,6 64,5 50,4 7,7 
 Förändring likvida medel 12,4 -27,9 11,8 -26,7 
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 Mkr Not 2008 2007 2008 2007
 Tillgångar  
 Anläggningstillgångar  
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 8 1 436,4 1 245,1 462,1 409,0
 Maskiner och inventarier 8 56,9 55,0 31,1 31,1
 Finansiella anläggningstillgångar 9 168,2 188,5 272,2 292,7
   Därav pensionsplaceringar (159,9) (176,8) (159,9) (176,8)
 Summa anläggningstillgångar 1 661,5 1 488,6 765,4 732,8
 Omsättningstillgångar  

 Förråd m.m. 10 4,1 4,5 -- 0,1
 Fordringar 11 128,0 116,9 83,3 78,5
 Kortfristiga placeringar -- -- -- --
 Kassa och bank 12 65,9 53,5 43,7 31,9
 Summa omsättningstillgångar 198,0 174,9 127,0 110,5
 Summa tillgångar 1 859,5 1 663,5 892,4 843,3
      
 Eget kapital, avsättningar och skulder  
 Eget kapital 7 438,3 442,2 447,3 462,1
   Därav årets resultat (-4,0) (32,6) (-14,8) (21,7)
 Avsättningar för pensioner 13 9,8 9,6 4,9 5,5
 Andra avsättningar 15 11,9 12,2 -- --
 Långfristiga skulder 16 1 101,8 936,2 249,5 199,5
 Kortfristiga skulder 17 297,7 263,3 190,7 176,2
 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 859,5 1 663,5 892,4 843,3
 

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2008 2007 2008 2007

- Pensionsskuld 13 343,1 338,6 343,1 338,6

- Skatteskuld för ” –” 13 83,2 82,1 83,2 82,1

- Borgensåtaganden: 14 19,2 17,4 835,6 720,0

    Därav kommunala företag 14 (16,0) (13,3) (832,3) (716,2)

    Därav del av bostadslån egna hem 14 (0,5) (0,8) (0,5) (0,8)

    Därav föreningar o organisationer 14 (2,8) (3,3) (2,8) (2,9)

- Operationell leasing   228,0 232,1 227,4

    Därav datorer, kopiatorer  (0,0) (0,0) 0,0

    Därav fordon  (0,6) (0,0) 0,0

    Därav hyror med förfallotid inom 1 år  (28,2) (30,2) (28,2)

    Därav hyror med förfallotid 1-5 år  (72,7) (76,5) (72,7)

    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år  (126,5) (125,4) (126,5)

  Summa  1 369,1 1 494,0 1 368,1
 

Soliditet Not 2008 2007 2008 2007

- inklusive pensionsskuld före 1998  0,6 1,2 2,4 4,9

- exklusive pensionsskuld före 1998  23,6 26,6 50,1 54,8
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 2008 2007 2008 2007 
   
Not 1. Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 99,5 91,9 99,5 91,9 
Hyror, arrenden 113,8 110,0 71,7 71,3 
Försäljningsintäkter 8,9 10,7 36,4 32,3 
Taxor, avgifter, ersättningar 206,3 185,6 70,5 67,6 
Reavinster 0,4 0,0 0,3 0,0 
Övriga intäkter 24,1 20,0 9,3 7,6 
Summa 453,0 418,2 287,7 270,7 
   
Not 2. Verksamhetens kostnader   
Hyror 15,4 12,0 100,9 99,4 
Lönekostnader inkl soc.avg 644,1 611,1 582,6 551,5 
Pensionskostnader 32,8 33,8 32,2 33,3 
Bidrag 62,8 59,4 65,3 61,8 
Entreprenad och köp av verksamhet 158,8 139,4 158,7 139,2 
Övriga kostnader 246,1 232,1 127,4 120,5 
Aktuell skatt 0 1,7 0 0,0 
Uppskjuten skatt 0 -1,9 0 0,0 
Summa 1 160,0 1 087,6 1067,1 1 005,7 
   
Not 3. Skatteintäkter   
Kommunalskatt prel 648,8 605,0 648,8 605,0 
Korr slutavräkning 2007 -1,3 0,0 -1,3 0,0  
Prognos slutavräkning 2008 -4,5 0,0 -4,5 0,0 
Korr slutavräkning 2006 0,0 -2,1 0,0 -2,1 
Prognos slutavräkning 2007 0,0 10,6 0,0 10,6 
Summa 643,0 613,5 643,0 613,5 
   
Not 4. Generella statsbidrag och utjämning   
Inkomstutjämningsbidrag 146,6 138,8 146,6 138,8 
Regleringsbidrag 0,0 17,1 0,0 17,1 
Regleringsavgift -8,6 0,0 -8,6 0,0 
Kostnadsutjämning 2,4 6,2 2,4 6,2 
LSS-utjämning, avgift 0,0 -2,7 0,0 -2,7 
LSS-utjämning,  bidrag 2,5 4,3 2,5 4,3 
Kommunal fastighetsavgift 24,7 0,0 24,7 0,0 
Summa 167,6 163,7 167,6 163,7 
   
Not 5. Finansiella intäkter   
Räntor utlämnade lån 0 0,0 6,1 6,1 
Ränta likvida medel 1,9 1,9 1,5 1,8 
Dröjsmålsränta 0 0 0,0 0,0 
Aktieutdelning 3,0 2,2 3,0 2,2 
Reavinster 2,7 5,4 2,8 5,3 
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 2008 2007 2008 2007 
Ränta räntepapper 2,0 2,7 2,0 2,7 
Borgensavgifter 0,2 0,1 1,3 1,4 
Övriga finansiella intäkter 1,7 2,6 0,0 0,7 
Summa 11,5 14,9 16,7 20,2 
   
Not 6. Finansiella kostnader   
Räntekostnader för lån 36,5 31,1 10,1 7,5 
Aktieägartillskott 0 0,0 4,3 4,3 
Dröjsmålsräntor 0 0,1 0,0 0,1 
Avgifter till banker m m 0,2 0,2 0,3 0,3 
Reaförluster 6,6 2,4 6,7 2,4 
Ränta på pensionsavsättningar 0,2 0,2 0,2 0,2 
Övriga finansiella kostnader 5,6 3,6 0,0 0,2 
Summa 49,1 37,6 21,6 15,0 
   
Not 7. Årets resultat   
Ingående eget kapital 442,3 409,6 462,1 440,4 
Omräkning 2005 (-3,5-21,5+28,6) -- --  -- 
Omräkning 2006 (-2,6+1,3) -- --  -- 
Koncernbildning Alvesta Kommunföretag AB -- --  -- 
Årets förändring -4,0 32,6 -14,8 21,7 
Utgående eget kapital 438,3 442,2 447,3 462,1 
   
Not 8. Materiella anläggningstillgångar1   
Mark, byggnader och tekn. anl   

Mark   

  Ingående anskaffningsvärde 86,4 -- 14,9  
Justering värde -1,1 0 -1,1  
Omklassificering 0,6 --   
Inköp/förvärv 21,0 -- 17,9  
Försäljning/utrangering -6,2 -- -4,8  
Öresdiff 0 -- 0  
Utgående ack anskaffningsvärden 100,7 -- 26,9  
Ingående avskrivningar -0,4 -- -0,4  
Årets avskrivningar 0 -- 0  
Nedskrivningar/uppskrivningar 0,1 -- 0  
Utgående ack avskrivningar -0,3 --        -0,3  
Utgående planenligt restvärde 100,4 -- 26,6 10,3 

                                                           
1 Strukturen på noten 8 är ändrad.  Viss jämförelse med 2007 går inte att göra med denna indelning. 
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 2008 2007 2008 2007 
Verksamhetsfastigheter   
Ingående anskaffningsvärde 1110,6 -- 450,5  
Justering värde -9,6 -- -9,6  
Inköp/förvärv 43,6 -- 19,5  
Investeringsinkomst 0 -- 0  
Försäljning/utrangering 0 0 0  
Öresdiff 0 0 0  
Utgående ack anskaffningsvärden 1144,8 0 460,4 381,6 
Ingående avskrivningar -298,4 0,0 -164,5  
Årets avskrivningar -25,4 0 -10,6  
Nedskrivningar/uppskrivningar 0 0 0  
Utgående ack avskrivningar -323,8 0,0 -175,1 -164,6 
Utgående planenligt restvärde        821,0 0 285,3 216,9 
Fastighet för affärsverksamhet   
Ingående anskaffningsvärde 152,3 0 152,3  
Justering värde 0,1 0 0,1  
Inköp/förvärv 9,1 0 9,1  
Försäljning/utrangering 0 0 0  
Utgående ack anskaffningsvärden 161,5 0 161,5 152,4 
Ingående avskrivningar -96,9 0 -96,9  
Årets avskrivningar -2,9 0 -2,9  

Återf avskr utrangering 0,8 --   

Nedskrivningar/uppskrivningar 0 0 0  
Utgående ack avskrivningar -99,0 0,0 -99,7 -96,9 
Utgående planenligt restvärde 62,5 0 61,8 55,6 
Publika fastigheter   
Ingående anskaffningsvärde 98,5 0 98,5  
Justering värde 0 0 0  
Inköp/förvärv           3,5 0 3,5  
Investeringsinkomst -0,3 0 -0,3  
Försäljning/utrangering 0 0 0  
Utgående ack anskaffningsvärden 101,8 0 101,8 98,5 
Ingående avskrivningar -56,7 0 -56,7  
Årets avskrivningar -2,4 0 -2,4  

 Nedskrivningar/uppskrivningar 0 0 0  
Utgående ack avskrivningar 59,1 0 -59,1 -56,7 
Utgående planenligt restvärde 42,6 0 42,6 41,8 
Industrifastigheter   
Ingående anskaffningsvärde 17,0 0,0 17,0  
Justering värde 0,5 0,0 0,5  
Inköp/förvärv 0 0,0 0  
Försäljning/utrangering -12,1 0,0 -12,1  
Utgående anskaffningsvärde 5,4 0,0 5,4  
Ingående avskrivningar -3,5 -- -3,5  
Årets avskrivningar -0,1 -- -0,1  
Nedksrivningar/uppskrivningar 0,2 0,2  
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 2008 2007 2008 2007 
Utgårende ack avskrivningar -3,4 -3,4 -3,4 
Utgående planenligt restvärde 2,0 0,0 2,0 14,0 
Övriga fastigheter och anläggningar   
Ingående anskaffningsvärde 297,9 0,0 3,2  
Justering värde 0,2 0,0 0,2  
Inköp/förvärv 26,0 0,0 0  
Försäljning/utrangering -4,3 0 0  
Utgående ack anskaffningsvärden 319,8 0,0 3,4 3,4 
Ingående avskrivningar -81,8 0 -0,5  
Återf avskr utrangering 2,6   
Årets avskrivningar -,8,8 0 -0,1  
Nedskrivningar/uppskrivningar 0 0 0  
Utgående ack avskrivningar -88,0 0 -0,5 -0,4 
Utgående planenligt restvärde 231,6 0 2,8 2,9 
Pågående investeringar   
Ingående pågående investeringar 25,0 0 4,8  
Justering värde -4,0 0 0  
Årets investeringar 155,1 0 36,2  
Utgående pågående investeringar 176,1 0 41,0 67,6 
Delsumma 1 436,4 0 462,1  
Maskiner och inventarier   
Maskiner   
Ingående anskaffningsvärde 19,8 0 13,4  
Justerat bokf värde 0 0 0  
Inköp/förvärv 0 0 0  

Försäljning/utrangering 0 0 0  

Utgående ack anskaffningsvärden 19,8 0 13,4  
Ingående avskrivningar -24,7 0 -10,8  
Årets avskrivningar -1,5 0 -0,5  
Utgående ack avskrivningar -26,2 0,0 -11,4  

Utgående planenligt restvärde -6,4 0 2,0  

Inventarier --   
Ingående anskaffningsvärde 188,2 0,0 134,3  
Justerat bokf värde 0,2 0 0,2  
Inköp/förvärv 13,9 0 7,4  
Försäljning/utrangering 0,7 0 0,1  
Utgående ack anskaffningsvärden 203,0 0 141,9  
Ingående avskrivningar -129,3 0 -107,1  
Årets avskrivningar -10,8 0 -6,5  
Justering värde 0 0 0  
Utgående ack avskrivningar -140,1 0 -113,7  
Utgående planenligt restvärde 62,9 0 28,2  
Bilar   
Ingående anskaffningsvärde 9,6 0 9,6  
Justerat bokf värde 0,1 0 0,1  
Inköp/förvärv 0,2 0,0 0,2  
Försäljning/utrangering -0,1 0 -0,1  
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 2008 2007 2008 2007 
Utgående ack anskaffningsvärden 9,8 0,0 9,8  
Ingående avskrivningar -8,6 0,0 -8,6  
Årets avskrivningar -0,4 0,0 -0,4  
Justering värde 0,1 0 0,1  
Utgående ack avskrivningar -8,9 0 -8,9  
Utgående planenligt restvärde 0,9 0 0,9  
Delsumma 56,9 0,0 31,1  
Summa Anläggningstillgångar 1 493,3 493,2  
   
Not 9. Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier   
-Alvesta Kommunföretag AB  0,0 0,1 0,1 
-Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,0 0,9 0,9 
-Växjö Flygplats AB 0,2 0,2 0,2 0,2 
-Övriga 1,0 1,0 -- 0,1 
Andelar 11,5 11,3 6,8 6,6 
Delsumma 12,7 12,5 8,0 7,9 
Utlämnade lån 1,6 1,9 110,4 110,7 
Avgår kortfristig del 0 0,0 0,0 0,0 
Delsumma 1,6 1,9 110,4 110,7 
Placerade pensionsmedel 171,4 174,1 171,4 174,1 
Värdereglering räntepapper/aktier -17,6 -- -17,6 -- 
Summa 272,2 188,5 272,2 292,7 
Portföljmetoden i form av blandmodell har tilläm-
pats (se även avsnittet redovisningsprinciper) vid 
värderingen av pensionsmedel. Det gör att 
resultatet är 2,8 mkr bättre än om räntepapper 
respektive aktier värderats för sig. 
 

  

 
Not 10. Förråd   
Förråd 4,1 4,5 0 0,1 
   
Not 11. Fordringar   
Debiterade avgifter 36,5 32,9 17,8 14,8 
Moms 8,0 9,8 8,0 9,8 
Upplupna intäkter  12,5 19,3 11,1 17,9 
Förutbetalda kostnader 42,9 44,3 30,0 32,6 
Upplupen ränta obligationer 0 1,0 0,0 1,0 
Upplupna skatteintäkter 9,4 12,6 9,4 12,6 
Övriga fordringar 18,7 -3,0 7,0 -10,2 
Summa 128,0 116,9 83,3 78,5 
   



 
Noter 
 
 

 73
 

 
 Koncern Kommun  
 2008 2007 2008 2007 
Not 12. Kassa och Bank   
Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 
Banker 66,0 53,5 43,7 31,9 
Summa 66,0 53,5 43,7 31,9 
   
Not 13. Avsättning för pensioner   
Avsättning:   
Ingående avsättning 5,5 5,2 
Pensionsutbetalningar -1,1 -1,5 
Nyintjänad pension 0 0,3 
Arbetstagare som pensionerats 0,5 0,9 
Ränte-och basbeloppsuppräkningar 0,2 0,2 
Förändring av löneskatt -0,1 -0,1 
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0,3 
Övrigt -0,1 0,2 
Utgående avsättning 4,9 5,5 
Förpliktelsen minskad genom försäkring 13,6 14,2 
Överskottsmedel i försäkringen -3,5 -0,5 
Aktualiseringsgrad 94,6 93,0 
Ansvarsförbindelser:   
Pensionsskuld 343,1 338,6 343,1 338,6 
Skuld löneskatt 83,2 82,1 83,2 82,1 
Summa 426,3 458,9 461,5 454,8 
P-medlens användning   
Finansiella placeringar, bokfört värde -- 159,9 176,8 
Återlån -- 301,6 278,0 
Summa 426,3 458,9 461,5 454,8 
   
Not 14. Borgensåtagande   
Del av bostadslån 0,5 0,8 0,5 0,8 
AllboHus Fastighets AB  603,4 501,4 
Alvesta Renhållnings AB 2,0 2,6 
Alvesta Energi AB 130,0 130,0 
Alvesta Elnät AB 69,0 69,0 
Alvesta Utveckling AB 12,0 -- 
BIVA Bredband i Värend AB 16,0 13,3 16,0 13,3 
Föreningar/organisationer 2,7 3,3 2,7 2,9 
Summa 19,2 17,4 835,6 720,0 

Alvesta kommun har i december 1999 ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommu-
ninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samt-
liga 223 kommuner som per 2008-12-31 var med-
lemmar i Kommuninvest har ingått likalydande bor-
gensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner
har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på
varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av 
borgensansvaret. Principerna för denna fördelning
sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga
medlemskommuners respektive ägarandel i Kom-
muninvest. Alvesta kommun hade vid årsskiftet
2008/2009 en ägarandel i Kommuninvest som upp-
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 2008 2007 2008 2007 
gick till 0,37 procent.  
 
Not 15. Andra avsättningar   
Skatt obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 
Uppskjuten skatt 9,5 0,0 0,0 
Övriga avsättningar 2,7 0,0 0,0 
Summa 12,2 0,0 0,0 
   
Not 16. Långfristiga skulder   
Ingående låneskuld 871,7 199,5 195,0 
Nyupplåning under året 67,4 50,0 7,5 
Årets amorteringar -2,9 0,0 0,0 
Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 0,0 
Lång skuld Alvesta Energi AB --  -3,0 
Summa 936,2 249,5 199,5 
   
Kreditgivare   
Kommuninvest 184,5 108,5 
Nordea 25,0 31,0 
Swedbank 20,0 40,0 
DEXIA 20,0 20,0 
Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 
Summa -- 249,5 199,5 
   
Not 17. Kortfristiga skulder   
Moms 2,1 2,1 2,2 
Personalskatter 9,3 8,8 9,3 
Arbetsgivaravgifter 12,0 10,5 12,0 
Semesterlöneskuld månadsanställda 31,8 32,5 29,4 
Semesterlöneskuld timanställda 0,4 0,4 0,4 
Okompenserad övertid 3,6 2,8 3,6 
Ferielöneskuld 7,6 7,9 7,6 
Uppehållslöneskuld 0,9 0,7 0,9 
Leverantörsskuld 77,2 66,6 69,7 
Skatt 0,0 4,4 4,5 
Upplupna kostnader 25,7 17,5 11,1 
Förutbetalda intäkter 15,8 8,8 6,9 
Upplupen pensionskostnad 16,5 17,4 16,5 
Förutbetald skatteintäkt 0,0 4,5 0,0 
Kortfristig del av långfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 
Övriga kortfristiga skulder 60,4 5,8 2,1 
Summa 263,3 190,7 176,2 
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Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande 
bruk, t.ex. byggnader, mark, maskiner, aktier. 
 
Avskrivningar 
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångar-
nas värde. 
 
Avsättningar 
Typ av skuld som är osäker till belopp och be-
talningstidpunkt, t.ex. pensionsskuld för anställda. 
 
Balansräkning 
Kapitalanvändning 
Anläggningstillgångar 
Fordringar och förråd 
Likvida medel 
Kapitalanskaffning 
Eget kapital  
Skulder 
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder i balans-
räkningen. 
 
Kapitalkostnader 
Består av två olika delar: avskrivning och intern-
ränta. 
 
Kassaflödesrapport 
Inbetalningar 
- Utbetalningar 
= Förändring av likvida medel 
 
Resultaträkningen visar hur förändringen av det 
egna kapitalet under året uppkommit. Det egna 
kapitalets förändring kan även utläsas av balans-
räkningen. Balansräkningen visar den ekonomiska 
ställningen och hur den förändrats under året. 
Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt 
kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) 
respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och 
kortfristiga skulder samt eget kapital). Kassaflödes-
rapporten visar hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har påverkat rörelsekapitalet 
(likviditeten). 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristiga lån och skulder som kan hänföras till den 
löpande verksamheten och som ska betalas tillbaka 
inom ett år. 

Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt exempelvis kassa 
och bankmedel. 
 
Långfristiga skulder 
Skulder överstigande ett år. 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
inkomster t ex försäljning eller bidrag. 
 
Nettokostnader 
Verksamheternas driftkostnader minskat med 
intäkter. Nettokostnader finansieras med generella 
intäkter (skatter, statsbidrag m.m.). 
 
Omsättningstillgångar 
Tillgångar som oftast innehas kortare tid än ett år. 
Lös egendom som inte är anläggningstillgång. 
 
Periodisering 
Fördelning av kostnader och intäkter på de 
redovisningsperioder till vilka de hör. 
 
Resultaträkning 
Intäkter 
- Kostnader 
Årets resultat eller förändring av eget kapital 
 
Rörelsekapital 
Den del av eget kapital som med kort varsel kan 
användas. Skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar 
kommunens finansiella styrka. 
 
Soliditet 
Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång 
sikt. Soliditeten är eget kapital satt i relation till de 
totala tillgångarna 







Budgetavstämning

Kommunstyrelse, ansvar 1

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
stab 01 0 4 990 10 4 803 10 187 197
ekonomi 02 690 5 735 712 5 519 22 216 238
personal 03 160 5 935 158 5 873 -2 62 60
administration/IT 04 3 610 11 310 4 830 11 315 1 220 -5 1 215
marknad och utveckling 05 0 1 749 277 3 854 277 -2 105 -1 828
personalvård, feriearbete 06 120 714 0 485 -120 229 109
nämnd o styrelseverksamhet 07 0 2 960 0 3 329 0 -369 -369
stöd till politiska partier 08 0 795 0 780 0 15 15
revision 09 0 881 0 1 002 0 -121 -121
överförmyndaren m m 10 400 2 656 599 2 908 199 -252 -53
turism 11 105 780 89 795 -16 -15 -31
räddningstjänstförbund 12 0 12 746 0 12 694 0 52 52
beredskap 13 530 1 215 596 1 274 66 -59 7
Summa 5 615 52 466 7 271 54 631 1 656 -2 165 -509
Nettokostnad 46 851 47 360 -509

Nämnden för barn och ungdom, ansvar 6

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd och styrelseverksamhet c11 0 739 0 695 0 44 44
fritidsgårdar c33 547 4 784 602 4 748 55 35 91
musikskola c37 701 3 098 632 3 224 -69 -125 -194
gemensam verksamhet totalt c40 220 22 283 1 012 23 240 792 -956 -164
     varav barn med särskilt behov 20 5 136 184 5 161 164 -25 139
förskoleverksamhet totalt c41 18 331 89 785 22 447 94 437 4 116 -4 651 -535
     varav barn med särskilt behov 90 3 433 1 056 4 808 966 -1 375 -409
skolbarnsomsorg c42 0 10 707 410 11 321 410 -615 -205
grundskola totalt c43 4 461 160 407 9 283 170 589 4 822 -10 181 -5 360
     varav barn med särskilt behov 310 9 885 1 971 12 302 1 661 -2 416 -756
     varav flyktingundervisning 1 590 1 740 1 445 1 476 -145 264 120
     varav i annans verksamhet 800 6 200 1 210 10 224 410 -4 024 -3 614
särskolan totalt c45 1 290 25 722 1 728 26 637 438 -914 -476
     varav i egen regi 1 290 23 331 1 728 22 546 438 785 1 223
     varav i annans verksamhet 0 2 391 0 4 091 0 -1 700 -1 700
gemensam verksamhet IFO 274 2 496 272 2 393 -3 103 101
barn och ungdomsvård 7 512 26 178 9 241 32 230 1 729 -6 052 -4 324
ensamkommande flyktingbarn 14 600 13 973 16 175 14 546 1 575 -573 1 002
summa 47 936 360 173 61 802 384 058 13 865 -23 885 -10 020
nettokostnad 312 237 322 256 -10 020

Nämnden för arbete och lärande, ansvar 5

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd o styrelseverksamhet c115 0 550 0 600 0 -50 -50
förvaltningskontor a51, a54 1 977 15 653 2 418 14 867 441 786 1 227
bibliotek a543 959 9 081 902 9 093 -57 -12 -70
gymnasieskola totalt c44-45 18 593 97 914 19 368 107 118 775 -9 204 -8 429
    varav i egen regi 17 243 45 535 17 817 47 174 574 -1 639 -1 065
    varav i annans verksamhet c447 1 350 52 379 1 552 59 945 202 -7 566 -7 364
kommunal vuxenutbildning c45-47 12 509 20 376 14 583 22 262 2 074 -1 886 189
    varav statsfinansierad utbildning 11 187 10 767 12 525 11 864 1 338 -1 097 240
utredningar o ekonomiskt bistånd a5501 9 300 22 400 14 594 28 867 5 294 -6 467 -1 173
    varav ekonomiskt bistånd övriga 1 100 10 000 1 256 14 738 156 -4 738 -4 582
    varav ekonomiskt bistånd flyktingar 7 400 4 600 13 085 6 810 5 685 -2 210 3 476
Summa 43 338 165 974 51 864 182 807 8 526 -16 833 -8 306
Nettokostnad 122 636 130 943 -8 306
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Nämnden för omsorg och hälsa, ansvar 7

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
Nämnd a71/C114 0 695 0 723 0 -28 -28
Förvaltningskontor a71 224 7 552 310 7 748 85 -196 -111
Äldreomsorg totalt a77 30 737 217 286 39 680 223 356 8 943 -6 070 2 873
     varav löner b5-56 171 279 170 313 0 966 966
     varav medicinskt färdigbehandlade akt 751 0 0 421 0 -421 -421
Omsorg för pers. med funktionsnedsätt a76 28 324 81 902 29 551 86 438 1 227 -4 536 -3 309
     varav löner b5-56 61 962 65 041 0 -3 079 -3 079
Missbruk vuxna a7502 700 5 357 564 6 326 -136 -969 -1 105
     varav placeringar 3 036 3 384 0 -348 -348
Summa 59 985 312 792 70 105 324 591 10 119 -11 799 -1 680
Netto 252 807 254 486 -1 680

Nämnden för samhällsplanering, ansvar 3

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd c116 0 585 0 544 0 41 41

förvaltningskontor
c201,

27 ej bm 0 1 230 707 2 707 707 -1 477 -770
bygg & miljökontor c27 3 071 6 788 3 054 5 457 -17 1 331 1 314
bostadsförbättring c218 0 1 750 1 262 0 488 488
färdtjänst c55,72 120 12 167 137 12 034 17 133 116
fysisk/teknisk planering c214-217,219 3 250 8 066 5 227 9 520 1 977 -1 454 523
förvaltningsavtalet c22,71 53 850 53 285 57 641 53 713 3 791 -428 3 363
teknisk administration/servicefunkt. c211-213 19 690 23 407 23 132 26 381 3 442 -2 974 468
gator o vägar, beslysning, avfallshant. c24,75 48 17 233 181 17 517 133 -284 -151
parkförvaltning c25,62 4 013 9 459 6 072 11 703 2 059 -2 244 -185
fritidsverksamhet, idrotts- o fritidsanl. c31,32,23 3 924 14 390 4 083 14 219 159 171 12
vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift c73,74,76 26 773 27 008 28 406 28 424 1 633 -1 416 217
Summa 114 739 175 368 128 640 183 481 13 901 -8 113 5 788
Nettokostnad 60 629 54 841 5 788

Nämnden för myndighetsfrågor, ansvar 8

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
Nämnd c117 0 75 0 53 0 22 22
Nettokostnad 75 0 53 0 22

Gemensam finansiering, ansvar 9

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
kommunalskatt 810 643 970 642 962 -1 008 -1 008
kommunal fastighetsavgift 811 0 24 671 24 671 24 671
kommunalekonomisk utjämning 812,813 161 180 142 906 -18 274 -18 274
finansiella intäkter 821,822 8 500 16 025 7 525 7 525
finansiella kostnader 823,832 10 000 21 482 -11 482 -11 482
KP-avgift b2934 25 900 27 096 1 196 1 196
pensionskostnader 832 31 570 32 000 = -640
löneskatt 833 7 560 7 540 -20 -20
internränta b8425 19 600 17 838 -1 762 -1 762
finansförvaltning övrigt 831,851 184 1 984 -304 1 983 -488 1 495
nedskrivning, kapitalförvaltning 17 612 -17 612 -17 612
Summa 859 150 49 314 873 482 78 330 14 331 -29 602
Nettokostnad 809 836 795 153 -15 270
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Sammandrag

Nämnd/styrelse budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
Kommunstyrelse 11-16 5 615 52 466 7 271 54 631 1 656 -2 165 -509
Nämnd för barn och ungdom 6 47 936 360 173 61 802 384 058 13 866 -23 885 -10 020
Nämnd för arbete och lärande 5 43 338 165 974 51 864 182 807 8 526 -16 833 -8 306
Nämnd för omsorg och hälsa 7 59 985 312 792 70 105 324 591 10 120 -11 799 -1 679
Nämnd för samhällsplanering 3 114 739 175 368 128 640 183 481 13 901 -8 113 5 788
Nämnd för myndighetsfrågor 8 0 75 0 53 0 22 22
S.a verksamheter 271 613 1 066 848 319 682 1 129 621 48 069 -62 773 -14 705
Gemensam finansiering 859 150 49 314 873 482 78 330 14 332 -29 016 -14 683
Total 1 130 763 1 116 162 1 193 164 1 207 951 62 401 -91 789 -29 388

Verksamhetens intäkter
Totala intäkter enligt driftredovisning 1 193 164 036
  - varav skatteintäkter -642 962 021
  - varav kommunalekonomisk utjämning -167 576 537
  - varav externa finansiella intäkter -16 761 347
  - varav internränta -17 837 608
  - varav KP-avgift -27 095 600
  - varav övriga interna intäkter -33 186 551
Verksamhetens intäkter 287 744 372

Verksamhetens kostnader
Totala kostnader enligt driftredovisning 1 207 951 000
  - varav avskrivningar -41 119 749
  - varav externa finansiella kostnader -21 608 612
  - varav internränta -17 837 608
  - varav KP-avgift -27 095 600
  - varav övriga interna kostnader -33 186 551
Verksamhetens kostnader 1 067 102 880

int kostn netto
ansvar 1 7 271 54 631 47 360
ansvar 3 128 640 183 481 54 841
ansvar 5 51 864 182 807 130 943
ansvar 6 61 802 384 058 322 256
ansvar 7 70 105 324 591 254 486
ansvar 8 0 53 53
ansvar 9 882 072 86 920 -795 152

1 201 754 1 216 541 14 787
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Budgetavstämning - Investering 

Kommunstyrelsen, ansvar 1 

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0010 inventarier kommunledningkontoret 800 0 800 800
0030 datautrustning kommunledn kontoret 765 122 643 643
1160 kommunal ledningsplats 500 0 -500 0 -500
1193 kombiterminal 28 -28 -28

summa 500 1 565 0 150 -500 1 415 915
netto 1 065 150 915

Nämnden för barn och ungdom, ansvar 6

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0600 inventarier förvaltningskontor 425 0 425 425
0601 BSB 100 0 100 100
0602 inventarier Musikskolan 100 0 100 100
0603 inventarier daghem 500 1 061 -560 -560
0604 Inventarier fritid 0 12 -12 -12
0605 inventarier grundskola 800 1 432 -632 -632
0606 investering ifo 200 19 181 181
0620 informationsteknik 0 127 -127 -127
0621 IT adm datautrustning 500 0 500 500
0640 inventarier särskola 100 58 42 42

summa 2 725 2 709 17 17
netto 2 709

Nämnden för abete och lärande, ansvar 5

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0541 inventarier förvaltningskontor 611 230 381 381
0542 inventarier kultur 20 0 20 20
0547 tillgänglighet bibliotek 150 0 150 150
0548 inventarier bibliotek 80 51 29 29
0549 konstinköp 125 28 98 98
0565 inventarier gymnasieskolan 500 22 479 479
0567 inventarier fordonsprogram 0 125 -125 -125
0571 inventarier IFO 0 21 -21 -21

summa 1 486 476 1 011 1 011
netto 476 1 011

Nämnden för omsorg och hälsa, ansvar 7

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0700 inventarier socialkontor 370 0 370 370
0713 inventarier HO 100 10 90 90
0715 inventarier ÄO 1 200 1 558 -358 -358
0721 hjälpmedel 2 500 1 820 680 680
0730 trygghetslarm 1 200 1 657 -457 -457

summa 5 370 5 046 324 324
netto 5 046 324
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Nämnden för samhällsplanering, ansvar 3

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0310 inventarier förvaltningskontor 200 0 200 200
0312 bilpool 170 36 0 36 170 206
0322 maskiner anläggning 200 175 25 25
1010 förvärv av mark 2 100 16 215 -14 115 -14 115
1040 staket vid järnvägar 230 0 230 230
1050 Industrienheten 400 0 400 400
1060 Alvesta resecenter 2 260 0 2 260 2 260
1061 nya villatomter Torpabacken 0 753 401 753 -401 352
1062 nya villatomter Novisvägen 0 921 497 921 -497 424
1090 försäljning av mark 1 000 15 153 0 14 153 0 14 153
1100 anläggn. arb. o detaljplaner 2 841 0 2 841 2 841
1130 om- och tillbyggn Grönkullask 3 950 6 435 -2 485 -2 485
1150 Björnstorp 30 000 21 938 8 062 8 062
1180 Ilabäcksvägen 750 672 78 78
1193 kombiterminal 6 910 4 6 906 6 906
1203 ombygg kök och matsal Prästängsk 0 4 381 -4 381 -4 381
1250 ombygg Högåsen 20 400 18 869 1 531 1 531
1259 övrigt förvaltningsavtalet 7 500 0 7 500 7 500
1400 upprustn fritidsanläggningar 425 174 252 252
1410 energisparåtgärder simhallen 325 110 215 215
1421 ombyggnad ishallen 141 120 21 21
1433 löparbana Virdavallen 245 0 245 245
1440 uppvärmning tennishallen 328 379 -51 -51
1470 ombyggnad Virdavallen 2 486 1 096 1 390 1 390
1540 vattenledn Alvesta 0 18 -18 -18
3020 Novisvägen 0 24 -24 -24
3030 Grönagatan, Vislanda 348 168 181 181
3040 gata Industrig - Sjögatan 0 6 -6 -6
3060 GC- väg Grimslöv folkhögskola 600 772 -172 -172
3150 trafiksäkerhetshöjande åtgärder 788 266 405 266 383 649
3190 busshållplats 300 0 300 300
3220 Högåsängen gata 2 172 1 510 662 662
3230 Högåsängen tomt 1 131 1 130 1 1
3290 diverse gatuarbeten 100 0 100 100
3310 utbyte armaturer äldre belysning 795 151 644 644
3510 dränering 250 20 230 230
3540 div nyanläggning Moheda 0 11 -11 -11
3530 div nyanläggningar Alvesta 0 27 117 27 -117 -90
3560 lekredskap 175 358 -183 -183
3570 lekredskap Högåsängen 880 53 827 827
4030 dagvattenledning Röke Svens väg 200 0 200 200
4031 dagvatten o spillvatten industri 0 21 -21 -21
4032 omläggn va-ledning Påvelsgård 200 0 200 200
4033 huvudledn va Björstorp 1 200 2 420 -1 220 -1 220
4040 omläggning äldre Va- ledn 900 854 47 47
4050 releining Grimslöv 400 120 280 280
4150 Reservelverk Torne 300 189 111 111
4170 Releining spillvatten Moheda/Torpsbruk 176 274 -98 -98
4180 Releining spillvatten Alvesta/Hjortsberga 276 156 120 120
4190 avlast Bruksg dagvatten 400 1 399 399
4210 Alvesta dagvatten Påvelsgård 541 336 205 205
4220 omledning Va- ledning Droskvägen 246 733 -487 -487
4250 va-led explo.omr 1 876 1 576 300 300
4340 omledning Va -ledning Kapellvägen m m 0 5 -5 -5
4400 övervakn system pumpstation 200 0 200 200
4440 kapacitetsök Gottåsa 1 000 2 319 -1 319 -1 319
4450 Moheda avloppsverk 200 0 200 200
4470 utbygg slamplatta 350 10 340 340
4480 utbygg slamplatta 350 10 340 340
4490 div mindre nyanläggn 100 0 100 100
4500 anslutning Bergaåsen 39 400 112 112 112 39 288 39 400

summa 1 000 137 715 17 269 85 343 16 269 52 372 68 640
netto 136 715 68 075

Total summa verksamheter 1 500 148 861 17 269 93 724 15 769 55 139 70 907
Netto 147 361 76 456
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