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2010 2009 2008 2007 2006

ALVESTA KOMMUN

Antal invånare 31 dec 18 802 18 757 18 775 18 776 18 741

 Årlig förändring 45 -18 -1 35 57

Kommunens skattesats 

(total kommunal skattesats 2010 är 32:76 då landsting och kommun räknas samman) 22:11 21:21 21:21 21:21 21:21

Ekonomiskt resultat, mkr 63 31 -15 22 14

(= förändring av eget kapital)

Resultat per invånare, kr 3 343 1 662 -788 1 157 767

Nettokostnadernas andel av skatt och generella bidrag, procent 93,1 98,2 101,2 97,9 97,5

Likvida medel, mkr 92 103 44 32 59

Investeringar, mkr 27 64 94 78 59

Soliditet, inkl pensionsskuld före 98 12 4 2 5 10

Soliditet, exkl pensionsskuld före 98 58 54 50 55 53

Låneskuld, mkr 156 201 250 200 192

Pensionsskuld/avsättning, mkr 343 358 347 343 293

Skatteskuld för  -”-, mkr 83 87 84 83 71

Tillgångar och skulder

- anläggningstillgångar, kr/inv 39 200 37 430 40 770 39 030 36 340

- omsättningstillgångar, kr/inv 10 250 10 120 6 770 5 880 7 440

- långfristiga skulder, kr/inv* 30 870 34 450 36 000 33 030 29 560

- kortfristiga skulder, kr/inv 11 050 11 020 10 160 9 380 9 500

ALLBOHUS FASTIGHETS AB

Ekonomiskt resultat, mkr 3 4 3 4 3

Soliditet 12 11 11 13 14

ALVESTA ENERGI AB, KONCERNEN

Ekonomiskt resultat, mkr 5 4 5 4 5

Soliditet 11 10 9 8 7

ALVESTA RENHÅLLNINGS AB

Ekonomiskt resultat, mkr 0,3 0,3 0,1 1 0

Soliditet 15 14 15 13 9

ALVESTA UTVECKLING AB

Ekonomiskt resultat, mkr -2,7 -7,9 -0,4 0,4 -0,4

Soliditet 2 8 45 96 95

*)  Inklusive pensionsskuld/avsättning

Alvesta under fem år

Alvesta under fem år
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Kommunstyrelsens ordförande

Under mandatperioden som gått har mycket hänt 
och utvecklats i kommunen, politiker och anställda 
har lagt ner mycket kraft i sitt arbete för att pres
tera detta.
 Det har varit en viktig uppgift att hålla en eko
nomi i balans samtidigt som kvalitén i verksamhe
terna ska vara på en bra nivå. Jag kan konstatera att 
detta har lyckats och att kommunen kan redovisa 
ett gott resultat.

2010 ett år med gott resultat 
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Under mandatperioden som gått har mycket 
hänt och utvecklats i kommunen, politiker och 
anställda har lagt ner mycket kraft i sitt arbete 
för att prestera detta. 
  
Det har varit en viktig uppgift att hålla en 
ekonomi i balans samtidigt som kvalitén i 
verksamheterna ska vara på en bra nivå. Jag 
kan konstatera att detta har lyckats och att 
kommunen kan redovisa ett gott resultat. 
 
För framtiden så gäller det att vårda det 
ekonomiska läget. Vi tappar en hel del intäkter 
2011 och det gäller att hålla i även när kraven 
ökar. 

 
Det viktiga är att se helheten och att hålla ihop 
och styra verksamheterna. Kommunen har 
påbörjat ett arbete med KKiK (Kommunernas 
kvalité i korthet) som ger oss bra verktyg för att 
styra och arbeta framåt.  
 
Vår kommuns attraktivitet bygger på att 
människor känner trygghet och vill bo, arbeta 
och leva här. 
 
För att vara attraktiva måste vi se till att ha bra 
skolor, barnomsorg, äldreomsorg, boende, 
kommunikationer, ett rikt kultur- och fritidsliv. 
 
 
  
 

 
 
Robert Olesen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Robert Olesen
Kommunstyrelsens ordförande

 För framtiden så gäller det att vårda det ekono
miska läget. Vi tappar en hel del intäkter �011 och 
det gäller att hålla i även när kraven ökar.
 Det viktiga är att se helheten och att hålla ihop 
och styra verksamheterna. Kommunen har påbör
jat ett arbete med KKiK (Kommunernas kvalité i 
korthet) som ger oss bra verktyg för att styra och 
arbeta framåt. 
 Vår kommuns attraktivitet bygger på att män
niskor känner trygghet och vill bo, arbeta och leva 
här.
 För att vara attraktiva måste vi se till att ha bra 
skolor, barnomsorg, äldreomsorg, boende, kom
munikationer, ett rikt kultur och fritidsliv.

Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse

Viktiga händelser                           

Förtidsröstningen ökade – Valet 2010

Söndagen den 19 september genomfördes allmän
na val till riksdag, landsting och primärkommuner. 
Förtidsröstningen ökade, jämfört med tidigare val, 
och sköttes av biblioteken i Alvesta, Moheda och 
Vislanda. Under valdagen var cirka 1�0 personer 
engagerade som valförrättare på de 11 valdistrik
ten eller som röstmottagare på valnämndens kansli 
när röstlokalerna stängts. 

Valdeltagandet i kommunen blev 80,61 %. Valet 
gav följande mandatfördelning i kommunfullmäk
tige: Moderata Samlingspartiet 1�, Centerpartiet 6, 
Folkpartiet liberalerna 1, Kristdemokraterna �, Ar
betarepartiet Socialdemokraterna 1�, Vänsterpar
tiet �, Miljöpartiet de gröna �, Alvesta Alternativet 
9, Sverigedemokraterna �. 

Ny förskola i Vislanda

Förskolan Tallbacken har fyra avdelningar och gör 
att efterfrågan på förskoleplatser kan mötas på ett 
bättre sätt.

Nytt gymnasieprogram

Från höstterminen 2010 finns ett nytt nationellt 
gymnasieprogram på Allbo Lärcenter. Det är ett 
estetiskt program med inriktning på musik, även 

kallat ”The Station”. Totalt går 1� elever på pro
grammet, varav � elever från andra kommuner. 
Avveckling av gymnasieprogrammen NV, SP och 
TE fullföljdes under våren.

Unga vuxna i arbete

Våren �010 beslutade kommunfullmäktige om ett 
anslag på 6 mkr till nämnden för arbete och lä
rande. Dessa 6 mkr ska användas för att få ungdo
mar i arbete. En projektledare har anställts för att 
genomföra projektet. Målgrupp är ungdomar med 
försörjningsstöd mellan 16 och �� år, upp till �8 år 
om individen är familjeförsörjare.

Placeringar av barn och ungdomar ökar

Antalet placeringar, och därmed även kostna
derna, inom barn och familj har de senaste åren 
ökat kraftigt. Under �010 har dock antalet ärenden 
planat ut och ligger på ungefär samma nivå som 
under �009, men sedan �007 har antalet ärenden 
fördubblats. 

KLS-området är rivet

KLS startade 1916 som ett andelssvinsslakteri. 
Området är på nästan � hektar och rivningsmas
sorna vägde ca �� 000 ton. Området ligger mycket 
strategiskt nära vägar och järnväg. Kommunbola
get Alvesta Utveckling AB äger marken.

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet och 

riktar sig främst till kommunfullmäktige. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen om-

fattar, förutom kommunens egen verksamhet, även den verksamhet som drivs i form av aktiebolag och 

kommunalförbund. 

Alvesta kommun och de kommunägda bolagen, kommunkoncernen, har 2010 ett resultat på 76 mkr 

(31 mkr 2009). Utfallet för kommunen är 63 mkr (31 mkr 2009). Resultaten för dotterbolagen är positiva 

för tre av fyra bolag.

Förvaltningsberättelse
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Satsningar på infrastruktur

Under året har arbetet med att utveckla Alvesta 
kommun som ett logistikcentrum fortsatt. Ett fler
tal infrastruktursatsningar har planerats.
 Den regionala tågtrafiken med Krösatåg skall 
byggas ut. Nya tågstopp planeras i Moheda, 
Lammhult och Stockaryd. Tågstoppet i Moheda 
byggs �011. En omfattande utbyggnad av Påga
tågstrafiken kommer att genomföras. För södra 
Småland innebär det nya tågstopp i Diö, Vislanda, 
Gemla och Markaryd. Tidpunkten för tågstoppet i 
Vislanda är ännu inte fastställd men planeras kun
na ske i mitten av detta decennium. 

Även Kust till kustbanan kommer att upprustas, 
med ombyggnad av bangården i Växjö och byg
gande av mötesspår i Åryd och Örsjö. 

Nätverket BalticLink har tillsammans med Sveri
ges och Polens regeringar lyckats ta hem regionens 
i särklass största EUprojekt inom infrastruktur. 
EUbidrag på sammanlagt 180 Mkr skall säkra 
upprustning av hamnarna Karlskrona och Gdynia 
samt upprustning av Kust till kustbanan på sträck
an EmmabodaKarlskrona. Även kombitermina
len i Alvesta ingår i projektet. Det övergripande 
syftet är att förbättra den nordsydliga transport
korridoren från Skandinavien ner till Europa.

Alvesta resecentrum genomförs 2012 

En gångbro byggs över hela spårområdet, med 
fyra trapphus, varav två ner till plattformarna. Ös
ter om bangården anläggs en parkeringsplats för 
framför allt långtidsparkering.

Alvestas näringsliv visar sin styrka

Lågkonjunkturen som tog sin början under hösten 
�008, för att fördjupas under �009, krävde stora 
uppoffringar även inom Alvestas näringsliv. Fler
talet företag kom, inom framför allt verkstadsin
dustrin, att under året återhämta sig på ett remar
kabelt sätt. 

Förvaltningsberättelse

Behov av fler boendeplatser för äldre

I år har det varit svårt att få lägenheterna i särskilt 
boende inklusive korttidsboende att räcka till. An
talet personer som inte fått sitt beslut om boende 
verkställt ökade redan under våren, för att därefter 
ligga kvar på en hög nivå, �� personer i december 
�010.

Allmänt om kommun                          

Alvesta kommun ligger strategiskt mitt i Sydsve
rige. Järnvägens utbyggnad i slutet av 1800talet 
gynnade bildandet av tätorter utmed de nya järn
vägslinjerna och tillväxt av industrier och andra 
företag. 

Till ytan är kommunen ett ”Sverige i miniatyr” – 8 
mil lång i nordsydlig riktning men bara � mil bred. 
Naturen är omväxlande och rik på sjöar och vat
tendrag. Kommunen kännetecknas av småskalig
het och närhet. Näringslivet är stabilt med många 
små och medelstora företag. Idag bor två tredje
delar av kommunens invånare i någon av kommu
nens nio tätorter.  

Befolkning

Befolkningen på nästan 19 000 invånare liknar 
mycket ett riksgenomsnitt. Andelen invånare mot
svarar 0,� procent av riket. 

Vid mitten av 1900talet hade de kommuner som 
senare bildade Alvesta kommun tillsammans 18 
��0 invånare. Fram till slutet av 1900talet ökade 
befolkningen successivt och låg som mest på �0 
000 invånare vid årsskiftet 199�/9�. Tillväxten 
bröts under 90talets senare del. 
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Förvaltningsberättelse

I motsats till föregående år beror befolkningsök
ningen på ett positivt flyttningsnetto.

Näringsliv och arbetsmarknad

Alvestas näringsliv har under året visat sin styrka. 
Trots att den djupa lågkonjunkturen som tog sin 
början under hösten �008 för att fördjupas under 
�009 krävde stora uppoffringar även inom Alves
tas näringsliv. Flertalet företag kom, inom framför 
allt verkstadsindustrin, att under �010 återhämta 
sig på ett remarkabelt sätt. 

Efter hand som konjunkturen stärkts under året 
har alltfler tillverkningsföretag kunnat notera en 
förbättrad orderingång, och som en effekt av detta 
har också många företag anställt nya medarbetare. 
Trots detta är arbetslösheten fortfarande jämfö
relsevis hög. En av orsakerna till detta är att den 
lediga arbetskraften ofta saknar den kompetens 
som efterfrågas av företagen. Detta bedöms vara 
ett bestående problem. Ansträngningar görs bland 
annat från kommunen för att på olika sätt över
brygga klyftan mellan befintlig kompetens hos till
gänglig arbetskraft och företagens efterfrågan.

När det gäller sågverksindustrin som spelar en vik
tig roll i kommunen kan konstateras att denna kla
rade lågkonjunkturen på ett imponerande bra sätt, 
även om man hjälptes av en lågt värderad svensk 
valuta. Under året har valutafördelen kontinuerligt 
minskat. Den i dagslägets högt värderade kronan 
tillsammans med en svag marknad på de traditio
nellt viktiga marknaderna för svenska sågverks
produkter gör situationen besvärande.

Förvaltningsberättelse 
 

 
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.   
 
 
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

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
2009 18 757 -18 +938
2010 18 802 +45 +778
 
Vid årsskiftet 10/11 var antalet invånare i Alvesta 
kommun 18 802, en ökning med 45 personer 
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.   
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Kommunen hade vid senaste årsskiftet 213 barn 
födda under 2010. I jämförelse med riket har 
Alvesta kommun en högre andel barn och 
ungdomar i de högre skolåldrarna men även i den 
lägsta åldersgruppen (0-6 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 50-64 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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I motsats till föregående år beror befolknings-
ökningen på ett positivt flyttningsnetto. 
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Förvaltningsberättelse 
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Kommunen hade vid senaste årsskiftet 213 barn 
födda under 2010. I jämförelse med riket har 
Alvesta kommun en högre andel barn och 
ungdomar i de högre skolåldrarna men även i den 
lägsta åldersgruppen (0-6 år). I åldersgruppen 20-
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I motsats till föregående år beror befolknings-
ökningen på ett positivt flyttningsnetto. 

3

Kommunen hade vid senaste årsskiftet �1� barn 
födda under �010. I jämförelse med riket har Al
vesta kommun en högre andel barn och ungdo
mar i de högre skolåldrarna men även i den lägsta 
åldersgruppen (06 år). I åldersgruppen �0�0 år 
ligger befolkningsandelen under riksgenomsnittet. 
Många ungdomar flyttar efter avslutade grundstu
dier till annan kommun eller utlandet för högre 
studier eller arbete, och denna avtappning av be
folkningen kompenseras inte i tillräckligt hög grad 
av en in- och/eller återflyttning till kommunen. 

Höga andelar i befolkningen återfinns i åldersgrup
pen �06� år. Denna grupp närmar sig pensions
åldern och kommer under �000talets andra och 

År Invånarantal

Förändring 

Alvesta

Förändring 

Länet

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

2009 18 757 -18 +938

2010 18 802 +45 +778

Vid årsskiftet 10/11 var antalet invånare i Alvesta kommun 

18 802, en ökning med 45 personer 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.  

tredje decennier att öka antalet äldre kommunin
vånare med behov av olika stödinsatser. 
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Under �010 öppnades i Växjö den nya handelsplat
sen Grand Samarkand vilken tyvärr har inneburit 
en ökad konkurrens för handeln i Alvesta kom
mun, kanske främst för handeln i Alvesta tätort.
 För �011 tyder det mesta på att den starka svens
ka tillväxten kommer att bidra till att kommunens 
näringsliv stärker sina positioner ytterligare men 
det kräver att företagen kan rekrytera medarbetare 
med rätt kompetens.

Alvesta och Växjö har en gemensam arbetsmark
nad. Det märks på pendlingsstatistiken. Cirka � 100 
personer arbetspendlar till Växjö och cirka 1 �00 
pendlar till Alvesta. Avståndet mellan Alvesta och 
Växjö är bara 18 km, och inom arbetsmarknadsre
gionen finns 50 000 arbetsplatser. Möjligheten till 
längre arbetspendling förbättras genom att Södra 
stambanan, Kust till kustbanan och flera riksvägar 
genomkorsar arbetsmarknadsregionen. 

Alvesta kommun har av tradition haft låg arbets
löshet men en förändring har skett under �009 och 
2010. Den senaste finanskrisen och industriella 
lågkonjunkturen drabbade många företag i kom
munen i form av kraftigt minskad orderingång och 
därav följande minskning av antalet anställda. En 
stor ökning av arbetslösheten skedde under �009, 
framför allt bland ungdomar. Denna högre nivå 
har kvarstått under �010. 

Andelen öppet arbetslösa i åldrarna 166� år var 
�,1 procent �010 (�,7 år �009). Det kan jämföras 
med riksgenomsnittet �,9 procent �010 (�,0 år 
�009). 

Fler arbetslösa har deltagit i olika program under 
�010. Andelen har ökat från 1,6 procent �009 till 
�,9 procent år �010. 

År �010 var 6,� procent av kommunens ungdomar 
i åldern 18�� år öppet arbetslösa (riksgenomsnit
tet var �,8 procent). Motsvarande andel �009 var 
6,1 procent (riket �,6 procent). Andelen ungdomar 
i program har ökat från �,� procent år �009 till 6,� 
procent år �010. 

Förvaltningsberättelse

Den senaste inkomsttaxeringen under förra året 
avseende inkomståret �009 visar att Alvesta hade 
en negativ utveckling av skatteunderlaget med 0,6 
procent. Riksgenomsnittet var +1,� procent. I 
Kronobergs län hade hälften av kommunerna en 
negativ förändring av skatteunderlaget.

Ekonomiska mål och resultat                          

Alvesta kommun redovisar ett resultat på 6�,9 
mkr. Det genomsnittliga resultatet de senaste tre 
åren har varit +�9 mkr. 9�,1 procent av skattein
täkter och kommunalekonomisk utjämning använ
des 2010 till att finansiera verksamheterna. 

Den genomsnittliga förbrukningen de senaste tre 
åren har varit 97,� procent. Jämfört mot budget 
redovisas en positiv avvikelse med �7 mkr. Solidi
teten (långsiktig betalningsförmåga) inklusive to
tala pensionsåtagandet ökade från � till 1� procent. 
Kommunens likviditet är god.  
 Kommunkoncernens resultat blev +7�,7 mkr.

Förvaltningsberättelse 
 

 
 
Näringsliv och arbetsmarknad 
Alvestas näringsliv har under året visat sin styrka. 
Trots att den djupa lågkonjunkturen som tog sin 
början under hösten 2008 för att fördjupas under 
2009 krävde stora uppoffringar även inom Alvestas 
näringsliv. Flertalet företag kom, inom framför allt 
verkstadsindustrin, att under 2010 återhämta sig på 
ett remarkabelt sätt.  
 
Efter hand som konjunkturen stärkts under året har 
alltfler tillverkningsföretag kunnat notera en förbätt-
rad orderingång, och som en effekt av detta har 
också många företag anställt nya medarbetare. 
Trots detta är arbetslösheten fortfarande jämförel-
sevis hög. En av orsakerna till detta är att den le-
diga arbetskraften ofta saknar den kompetens som 
efterfrågas av företagen. Detta bedöms vara ett 
bestående problem. Ansträngningar görs bland 
annat från kommunen för att på olika sätt över-
brygga klyftan mellan befintlig kompetens hos till-
gänglig arbetskraft och företagens efterfrågan. 
 
När det gäller sågverksindustrin som spelar en viktig 
roll i kommunen kan konstateras att denna klarade 
lågkonjunkturen på ett imponerande bra sätt, även 
om man hjälptes av en lågt värderad svensk valuta. 
Under året har valutafördelen kontinuerligt minskat. 
Den i dagslägets högt värderade kronan tillsam-
mans med en svag marknad på de traditionellt vik-
tiga marknaderna för svenska sågverksprodukter 
gör situationen besvärande. 
 
Under 2010 öppnades i Växjö den nya handels-
platsen Grand Samarkand vilken tyvärr har inneburit 
en ökad konkurrens för handeln i Alvesta kommun, 
kanske främst för handeln i Alvesta tätort. 
För 2011 tyder det mesta på att den starka svenska 
tillväxten kommer att bidra till att kommunens när-
ingsliv stärker sina positioner ytterligare men det 
kräver att företagen kan rekrytera medarbetare med 
rätt kompetens. 
 
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 kustbanan och 
flera riksvägar genomkorsar arbetsmarknads-
regionen.  
 
Alvesta kommun har av tradition haft låg 
arbetslöshet men en förändring har skett under 
2009 och 2010. Den senaste finanskrisen och 
industriella lågkonjunkturen drabbade många 
företag i kommunen i form av kraftigt minskad 
orderingång och därav följande minskning av antalet 
anställda. En stor ökning av arbetslösheten skedde 
under 2009, framför allt bland ungdomar. Denna 
högre nivå har kvarstått under 2010.  
 
 

 
Andelen öppet arbetslösa i åldrarna 16-64 år var 4,1 
procent 2010 (3,7 år 2009). Det kan jämföras med 
riksgenomsnittet 3,9 procent 2010 (4,0 år 2009).  
 
Fler arbetslösa har deltagit i olika program under 
2010. Andelen har ökat från 1,6 procent 2009 till 2,9 
procent år 2010.  
 
År 2010 var 6,2 procent av kommunens ungdomar i 
åldern 18-24 år öppet arbetslösa (riksgenomsnittet 
var 4,8 procent). Motsvarande andel 2009 var 6,1 
procent (riket 5,6 procent). Andelen ungdomar i 
program har ökat från 4,4 procent år 2009 till 6,2 
procent år 2010.  
 
 

Skatteunderlag, procentuell förändring
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Den senaste inkomsttaxeringen under förra året 
avseende inkomståret 2009 visar att Alvesta hade 
en negativ utveckling av skatteunderlaget med -0,6 
procent. Riksgenomsnittet var +1,3 procent. I Krono-
bergs län hade hälften av kommunerna en negativ 
förändring av skatteunderlaget. 
 
 
 

 
          Utsikt från kommunhusets tak        

4

Årets resultat, mkr 2010 2009 2008

Alvesta kommun 62,9 31,2 -14,8

AllboHus Fastighets AB 3,2 3,5 2,8

Alvesta Energi AB 3,5 4,5 0,9

Alvesta Elnät AB 0,6 -1,6 3,5

Alvesta Renhållnings AB 0,3 0,3 0,1

Alvesta Utveckling AB -2,7 -7,9 -0,4

Värends Räddningstjänstförbund 1,6 1,1 1,4

Kommunkoncern 75,7 30,8 -0,4

Sammanfattning
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Förvaltningsberättelse

 

Budget 2010 Bokslut 2010 Avvikelse 2010 Bokslut 2009 Bokslut 2008

Verksamhetens intäkter 283,0 314,9 31,9 308,5 287,7

Verksamhetens kostnader -1 118,3 -1 108,9 9,4 -1 090,0 -1 067,1

Avskrivningar -25,1 -28,2 -3,1 -27,3 -41,2

Jämförelsestörande post* -- -- -- -- (-17,6)

Verksamhetens nettokostnad -860,4 -822,2 38,2 -808,8 -820,5

Jämförelsestörande post* -- -- -- -- (-17,6)

Skatteintäkter 683,5 679,5 -4,0 645,0 643,0

Generella statsbidrag och utjämning 186,0 204,0 18,0 178,4 167,6

Finansiella intäkter 12,4 19,8 7,4 32,3 16,7

Jämförelsestörande post** -- -- -- (17,3) --

Finansiella kostnader -16,0 -18,2 -2,2 -15,7 -21,6

Årets resultat 5,5 62,9 57,4 31,2 -14,8

*) 2008 nedskrivning värdepapper i kapitalförvaltning; **) 2009 återförd nedskrivning av värdepapper i kapitalförvaltning.

Kommunen, resultaträkning (mkr)

Ekonomiska engagemang mellan kommun 

– bolag och bolag – bolag

Då räkenskaperna för kommunen och de kom
munägda bolagen förs samman på koncernnivå 
(sammanställd redovisning) elimineras interna 
mellanhavanden mellan de i koncernen ingående 
enheterna. För att tydligt visa vilka intäkter och 
kostnader, fordringar och skulder samt ägartill
skott och koncernbidrag, som eliminerats finns en 
särskild sida med tilläggsupplysningar, se sid xx.

Kommunens resultat

Resultatet uppgick till 6�,9 mkr (�1,� mkr �009). 
Det är �7,� mkr bättre än budget. Den positiva 
avvikelsen består av �8,� mkr hos nämnder och 
gemensam verksamhet, 1�,0 mkr vad gäller skatter 
och statsbidrag samt 5,2 mkr i finansnetto.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgår till �1�,9 mkr, vil
ket är en ökning med 6,� mkr jämfört med �009. 
Ökade statsbidrag för flyktingar och övriga riktade 
statsbidrag, är de främsta förklaringarna.
 Verksamhetens kostnader har ökat med 18,9 
mkr jämfört med �009 och uppgår till 1 108,9 
mkr. Personalkostnaden utgör den största posten 
och uppgick till 608 mkr, vilket är en ökning med 

2 mkr jämfört med 2009. Kostnadsökningar finns 
däremot främst för bidrag och transfereringar (10 
mkr), entreprenader och köp av tjänster (10 mkr) 
samt bränsle och energi (� mkr).

Avskrivningar

Årets avskrivningar uppgår till �8,� mkr. Det är 0,9 
mkr mer än avskrivningarna �009 

Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad har ökat med 1,7 
procent eller 1�,� mkr jämfört med �009. Ökning
en under �009 var 0,7 procent. De två föregående 
åren hade en kostnadsutveckling på omkring � 
procent.

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning

Skatter och bidrag har ökat totalt med 60 mkr, en 
ökning med 7,� procent jämfört med �009. Den 
höjda nivån på de två intäktsslagen orsakas främst 
av det särskilda konjunkturstödet från staten för år 
�010 samt höjning av kommunalskatten. Det gav 
totalt �� mkr (18 plus �7).
 Skatteintäkterna uppgick till 679,� mkr, vilket 
är en förbättring med ��,� mkr jämfört med året 
innan. �010 höjdes skatten med 90 öre. Det ökade 
skatteintäkterna med �,� procent eller �7,� mkr. 
Årets intäkter inkluderar en positiv rättning av 
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Förvaltningsberättelse

Förvaltning Budget Bokslut

Avvi-

kelse

Kommunledning 49,9 50,0 -0,1

Barn och ungdom 334,1 326,6 7,5

Arbete och lärande 145,7 139,2 6,5

Omsorg och hälsa 260,2 257,7 2,5

Samhällsplanering 56,7 54,0 2,7

Myndighetsutövning 0,08 0,09 -0,01

Gemensam finansiering -852,2 -890,6 38,4

Total kommunen 5,5 63,0 57,5

Avvikelser mot budget, nettokostnader, mkr

förra årets prognos på slutavräkning för �009 och 
en preliminär positiv slutavräkning för �010, med 
sammantaget plus 9,0 mkr. Procentuellt har skatte
intäkterna ökat med �,� procent mellan �009 och 
�010. I mitten av februari �011 redovisade Sveri
ges kommuner och landsting (SKL) en ny prognos 
på preliminär slutavräkning för �010. Den är 0,7 
mkr bättre än den bokförda prognosen och såle
des inte med i bokslutet �010.
 Generella statsbidrag och utjämning har stigit 
med ��,6 mkr och uppgår till �0�,0 mkr. Ökning
en består i förbättringar av statligt inkomstutjäm
ningsbidrag samt det särskilda konjunkturstödet 
för �010 (8 resp 18 mkr).

Befolkningen minskade mellan 1 november �008 
och 1 november �009 med �� personer. Det inne
bar att kommunen tappade 1,0 mkr i intäkter �010. 
En ytterligare person skriven i kommunen genere
rar i snitt �� tkr per år. Den genomsnittliga ned
gången av befolkningstalet de senaste 10 åren har 
varit drygt 1� färre invånare per år. Det motsva
rar en årlig intäktsminskning med 0,7 mkr. Under 
�010 ökade befolkningen med �� invånare. 

Finansnetto

Finansnettot är positivt med 1,6 mkr. I nettot finns 
på kostnadssidan ett aktieägartillskott på 10,� mkr 
för att täcka förlust i samband med rivning av de 
s k KLSbyggnaderna i kommunbolaget Alvesta 
Utveckling. De finansiella intäkterna är 19,8 mkr. 
De finansiella kostnaderna är 18,2 mkr. Kapital
förvaltningen av kommunens pensionsfond gav 
ett netto på närmare 1� mkr.

De största avvikelserna mot budget �010 är:
Gemensamma intäkter från den kommunaleko
nomiska utjämningen blev 18,6 mkr högre än 
budget. Stöd från staten och utjämningsbidrag 
ökade.
Skatteintäkterna blev � mkr lägre än budget.
Anslaget till strategiska åtgärder visar en positiv 
avvikelse på 1� mkr. En sparsam användning av 
budgetposten och återbäring från AMF, arbets
marknadsförsäkringar, förklarar skillnaden.
Nämnderna visar över lag överskott, se nämnds
berättelser, s. ��6�.

•

•
•

•

Förvaltningsberättelse 
 

 
 
 
Avvikelse mot budget, bolagen Mkr
AllboHus Fastighets AB -1,7
Alvesta Energi AB +-0
Alvesta Elnät AB -0,7
Alvesta Renhållnings AB 0,1
Alvesta Utveckling AB -0,6
Värends Räddningstjänstförbund 1,6
 
 
Investeringar 
Under året investerade kommunen för 27,1 mkr 
(69,4 mkr). Investeringsinkomsterna uppgår till 2,2 
mkr (4,5 mkr). Inkomsterna hänför sig i huvudsak till 
anslutningsavgifter för VA 1,0 mkr, EU-bidrag till 
kombiterminal 0,6 mkr samt statsbidrag till 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0,4 mkr. 

Investeringsutgift, kommun (mkr)
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Årets större investeringsobjekt Mkr
Förskola i Vislanda, forts fr 2009 6,3
Olvägens förlängning 3,1
Ombyggnad Virdavallen 1,8
Övr byggnads- o anläggningsinvest 5,7
VA-investeringar 5,1
Inköp av inventarier och IT 3,7
 
Årets största investeringsobjekt, den nya förskolan 
Tallbacken med fyra avdelningar i Vislanda, hade 
en utgift 2009 på 6,6 mkr. Totalutgiften 2009 och 
2010 på 12,9 mkr blev klart lägre än den ursprung-
liga budgeten på 20 mkr. 
Beroende på framförallt förseningar av de planerade 
investeringarna utnyttjades inte 83 mkr av invester-
ingsbudgeten. De största objekten i den kategorin är 
anläggning av ny väg i Spåningslanda 17,0 mkr, ny 
VA-ledning Lekaryd – Spåningslanda 6,0 mkr, tåg-
stopp Vislanda 12 mkr, tågstopp Moheda 6 mkr 
samt ej utnyttjad investeringsram till förvaltade fas-
tigheter. 
 

Investeringsutgift, koncern (mkr)
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Investeringarna i koncernen var 109,8 mkr (245,2 -
mkr 2008). AllboHus investerade för 34 mkr, 
kommunen för 65 mkr och energibolagen 9,3 mkr.  

7

Avvikelse mot budget, bolagen Mkr

AllboHus Fastighets AB -1,7

Alvesta Energi AB +-0

Alvesta Elnät AB -0,7

Alvesta Renhållnings AB 0,1

Alvesta Utveckling AB -0,6

Värends Räddningstjänstförbund 1,6

Investeringar

Under året investerade kommunen för �7,1 mkr 
(69,� mkr). Investeringsinkomsterna uppgår till �,� 
mkr (�,� mkr). Inkomsterna hänför sig i huvudsak 
till anslutningsavgifter för VA 1,0 mkr, EUbidrag 
till kombiterminal 0,6 mkr samt statsbidrag till tra
fiksäkerhetshöjande åtgärder 0,4 mkr.
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Inv.utgift, netto, koncern (mkr)
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Årets större investeringsobjekt Mkr

Förskola i Vislanda, forts fr 2009 6,3

Olvägens förlängning 3,1

Ombyggnad Virdavallen 1,8

Övr byggnads- o anläggningsinvest 5,7

VA-investeringar 5,1

Inköp av inventarier och IT 3,7

Årets största investeringsobjekt, den nya förskolan 
Tallbacken med fyra avdelningar i Vislanda, hade 
en utgift �009 på 6,6 mkr. Totalutgiften �009 och 
�010 på 1�,9 mkr blev klart lägre än den ursprung
liga budgeten på �0 mkr.
 Beroende på framförallt förseningar av de pla
nerade investeringarna utnyttjades inte 8� mkr av 
investeringsbudgeten. De största objekten i den 
kategorin är anläggning av ny väg i Spåningslanda 
17,0 mkr, ny VAledning Lekaryd  Spåningslanda 
6,0 mkr, tågstopp Vislanda 1� mkr, tågstopp Mo
heda 6 mkr samt ej utnyttjad investeringsram till 
förvaltade fastigheter.

Investeringarna netto i koncernen var ��,6 mkr 
(118,� mkr �009). AllboHus investerade för 6 mkr, 
kommunen för �� mkr och energibolagen 6 mkr.

Bidrag till statlig infrastruktur

Kommunen har tagit beslut om medfinansiering 
av statlig infrastruktur med både s k infrastruktur
bidrag och förskottering av kostnader för Alvesta 
Resecentrum, Pågatåg Nordost och Krösatåg. I 
årsredovisningen har 19,� mkr bokats upp både 
som tillgång och avsättning för de nu kända infra
strukturbidragen. I takt med att beslutade bidrag 

betalas ut minskas avsättningen. Kostnaden för de 
19,� mkr fördelas ut på �� år med början �011.

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 per
spektivet 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 62,9

Justeringar

  avgår reavinster -10,7

  avgår återföring av nedskrivning -0,3

Mått på ekonomi i balans 51,9

Balanskravsresultatet för �010 blev ett plusresul
tat på �1,9 mkr (6,� mkr �009). Balanskravet är 
således uppfyllt. Det finns inga tidigare årsresultat 
som behöver återställas.

God ekonomisk hushållning är uppnådd 

2010

Året har präglats av en stor kostnadsmedvetenhet 
efter finanskris och konjunktursvacka.

Utifrån de redovisningar nämnderna har gjort i 
nämndsberättelserna kan konstateras att verksam
heterna har en god kvalitet. Kommunen har där
för i stort uppnått en god ekonomisk hushållning 
både ur ett verksamhetsperspektiv och ett finan
siellt perspektiv.

Att skapa en långsiktig hållbar utveckling framöver 
innebär att resultatmålen balanseras utifrån de fi
nansiella förutsättningarna. 
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Förvaltningsberättelse

Kommunfullmäktiges mål för finanserna

Kommunens ekonomi ska utvecklas så att dagens 
generation inte överför några obalanserade kost
nader eller skulder till kommande generationer. 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning på kort och lång sikt. Målen konkre
tiserar kommunens ambitioner för en god eko
nomisk hushållning (nyckeltalen är i det följande 
räknade exklusive jämförelsestörande poster).

Mål 1: Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 

98,5 procent av skatter och kommunalekonomisk utjäm-

ning 2010

Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som krav 
på lägsta godtagbara nivå på resultat (balanskra
vet). För att leva upp till kravet om god ekonomisk 
hushållning måste resultatet överstiga denna mini
minivå. Resultatet bör ligga på en nivå som realt 
sett konsoliderar ekonomin. Kommunfullmäktige 
har därför för �010 fastställt att verksamheterna 
får ta i anspråk max 98,� procent av intäkterna 
från skatt och den kommunalekonomiska utjäm
ningen. Ett tal över 100 innebär att man ”lånar” till 
driftverksamheten. 
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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 62,9
Justeringar 
  avgår reavinster -10,7
  avgår återföring av nedskrivning -0,3
Mått på ekonomi i balans 51,9
 
Balanskravsresultatet för 2010 blev ett plusresultat 
på 51,9 mkr (6,4 mkr 2009). Balanskravet är såle-
des uppfyllt. Det finns inga tidigare årsresultat som 
behöver återställas. 
 
God ekonomisk hushållning är uppnådd 2010 
Året har präglats av en stor kostnadsmedvetenhet 
efter finanskris och konjunktursvacka 
 
Utifrån de redovisningar nämnderna har gjort i 
nämndsberättelserna kan konstateras att 
verksamheterna har en god kvalitet. Kommunen har 
därför i stort uppnått en god ekonomisk hushållning 
både ur ett verksamhetsperspektiv och ett finansiellt 
perspektiv. 
 
Att skapa en långsiktig hållbar utveckling framöver 
innebär att resultatmålen balanseras utifrån de 
finansiella förutsättningarna.  
 
 
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 98,5 procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning 2010 
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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 2010 fastställt att 
verksamheterna får ta i anspråk max 98,5 procent 
av intäkterna från skatt och den kommunal-
ekonomiska utjämningen. Ett tal över 100 innebär 
att man ”lånar” till driftverksamheten.  
 
 Resultat mål 1: 
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader 
minus intäkter) 93,1 procent. Målet om högst 98,5 
procent uppfylldes.  
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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 under 2010 ökat 1,7 procent medan de 
gemensamma intäkterna steg 7,3 procent. Det är en 
klar förbättring jämfört med tidigare år och då 
speciellt 2007 och 2008 då kostnaderna steg mer 
än vad de gemensamma intäkterna gjorde.  
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Resultat mål 1
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader 
minus intäkter) 9�,1 procent. Målet om högst 98,� 
procent uppfylldes. 

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 nettokost
nad har under �010 ökat 1,7 procent medan de 
gemensamma intäkterna steg 7,� procent. Det är 
en klar förbättring jämfört med tidigare år och då 
speciellt �007 och �008 då kostnaderna steg mer 
än vad de gemensamma intäkterna gjorde. 

Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggsbud
geten 108,� mkr och utfallet blev ��,9 mkr. 

Målsättningen är att kommunens investeringar ska 
självfinansieras (nettoinvesteringen ska täckas av 
summan för avskrivning och resultat) med undan
tag från större enskilda investeringar (anpassningar 
för planerade tågstopp i Moheda och Vislanda). 

Mål 2: Investeringarna ska självfinansieras med undan-

tag från större enskilda investeringar

Förvaltningsberättelse 
 

 
Mål 2: Investeringarna ska självfinansieras med 
undantag från större enskilda investeringar 
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Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggs-
budgeten 108,4 mkr och utfallet blev 24,9 mkr.  
 
Målsättningen är att kommunens investeringar ska 
självfinansieras (nettoinvesteringen ska täckas av 
summan för avskrivning och resultat) med undantag 
från större enskilda investeringar (anpassningar för 
planerade tågstopp i Moheda och Vislanda).  
 
 Resultat mål 2 
Årets avskrivningar på 28,2 mkr och resultatet på 
62,9 mkr ger ett finansieringsöverskott för investe-
ringar på 91,1 mkr. I relation till nettoinvesteringar 
exkl. de objekt som ska undantas blir det en självfi-
nansieringsgrad som vida överstiger målet. 
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Kommunens likviditet har sjunkit något och var vid 
årsskiftet 92 mkr. Amortering av lån på 45 mkr är 
den främsta förklaringen. Koncernens likviditet var 
vid årsskiftet 133,3 mkr. 
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Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet så 
att det vid årsskiftet var 541,4 mkr. 
Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an-
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet ned till 
119,1 mkr. 
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Kommun Koncern

Bokförda anläggningstillgångar ökade med 16 mkr i 
kommunen främst orsakat av att de finansiella till-
gångarna stigit (främst pensionsfonden). 
Kommunkoncernens minskade sina tillgångar med 
närmare 121 mkr. 
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Nettokostnadernas andel i % av skatt och 
kommunalekonomisk utjämning
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Mål 2: Investeringarna ska självfinansieras med 
undantag från större enskilda investeringar 
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Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggs-
budgeten 108,4 mkr och utfallet blev 24,9 mkr.  
 
Målsättningen är att kommunens investeringar ska 
självfinansieras (nettoinvesteringen ska täckas av 
summan för avskrivning och resultat) med undantag 
från större enskilda investeringar (anpassningar för 
planerade tågstopp i Moheda och Vislanda).  
 
 Resultat mål 2 
Årets avskrivningar på 28,2 mkr och resultatet på 
62,9 mkr ger ett finansieringsöverskott för investe-
ringar på 91,1 mkr. I relation till nettoinvesteringar 
exkl. de objekt som ska undantas blir det en självfi-
nansieringsgrad som vida överstiger målet. 
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Kommunens likviditet har sjunkit något och var vid 
årsskiftet 92 mkr. Amortering av lån på 45 mkr är 
den främsta förklaringen. Koncernens likviditet var 
vid årsskiftet 120,3 mkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eget kapital 

Eget kapital, kommun (mkr)

0

200

400

600

2006 2007 2008 2009 2010

exkl pensionsskuld inkl pensionsskuld

Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet så 
att det vid årsskiftet var 541,4 mkr. 
Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an-
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet ned till 
119,1 mkr. 
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Kommun Koncern

Bokförda anläggningstillgångar ökade med 35 mkr i 
kommunen främst orsakat av uppbokning av bidrag 
till statlig infrastruktur på 19,2 mkr och att de finan-
siella tillgångarna stigit (främst pensionsfonden). 
Kommunkoncernens minskade sina tillgångar med 
22,1 mkr. 
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Resultat mål 2
Årets avskrivningar på �8,� mkr och resultatet på 
62,9 mkr ger ett finansieringsöverskott för investe
ringar på 91,1 mkr. I relation till nettoinvesteringar 
exkl. de objekt som ska undantas blir det en själv
finansieringsgrad som vida överstiger målet.

Likviditet

Kommunens likviditet har sjunkit något och var 
vid årsskiftet 9� mkr. Amortering av lån på �� mkr 
är den främsta förklaringen. Koncernens likviditet 
var vid årsskiftet 1�0,� mkr.

Förvaltningsberättelse 
 

 
Mål 2: Investeringarna ska självfinansieras med 
undantag från större enskilda investeringar 
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Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggs-
budgeten 108,4 mkr och utfallet blev 24,9 mkr.  
 
Målsättningen är att kommunens investeringar ska 
självfinansieras (nettoinvesteringen ska täckas av 
summan för avskrivning och resultat) med undantag 
från större enskilda investeringar (anpassningar för 
planerade tågstopp i Moheda och Vislanda).  
 
 Resultat mål 2 
Årets avskrivningar på 28,2 mkr och resultatet på 
62,9 mkr ger ett finansieringsöverskott för investe-
ringar på 91,1 mkr. I relation till nettoinvesteringar 
exkl. de objekt som ska undantas blir det en självfi-
nansieringsgrad som vida överstiger målet. 
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Kommunens likviditet har sjunkit något och var vid 
årsskiftet 92 mkr. Amortering av lån på 45 mkr är 
den främsta förklaringen. Koncernens likviditet var 
vid årsskiftet 120,3 mkr. 
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Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet så 
att det vid årsskiftet var 541,4 mkr. 
Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an-
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet ned till 
119,1 mkr. 
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Bokförda anläggningstillgångar ökade med 35 mkr i 
kommunen främst orsakat av uppbokning av bidrag 
till statlig infrastruktur på 19,2 mkr och att de finan-
siella tillgångarna stigit (främst pensionsfonden). 
Kommunkoncernens minskade sina tillgångar med 
22,1 mkr. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Mål 2: Investeringarna ska självfinansieras med 
undantag från större enskilda investeringar 
 

Nettoinvesteringar samt 
självfinansieringsgrad

0
20
40
60
80

100

2006 2007 2008 2009 2010
0
100
200
300
400

investering (mkr) Självfinansieringsgrad (%)

 
Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggs-
budgeten 108,4 mkr och utfallet blev 24,9 mkr.  
 
Målsättningen är att kommunens investeringar ska 
självfinansieras (nettoinvesteringen ska täckas av 
summan för avskrivning och resultat) med undantag 
från större enskilda investeringar (anpassningar för 
planerade tågstopp i Moheda och Vislanda).  
 
 Resultat mål 2 
Årets avskrivningar på 28,2 mkr och resultatet på 
62,9 mkr ger ett finansieringsöverskott för investe-
ringar på 91,1 mkr. I relation till nettoinvesteringar 
exkl. de objekt som ska undantas blir det en självfi-
nansieringsgrad som vida överstiger målet. 
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Kommunens likviditet har sjunkit något och var vid 
årsskiftet 92 mkr. Amortering av lån på 45 mkr är 
den främsta förklaringen. Koncernens likviditet var 
vid årsskiftet 120,3 mkr. 
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Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet så 
att det vid årsskiftet var 541,4 mkr. 
Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an-
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet ned till 
119,1 mkr. 
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Bokförda anläggningstillgångar ökade med 35 mkr i 
kommunen främst orsakat av uppbokning av bidrag 
till statlig infrastruktur på 19,2 mkr och att de finan-
siella tillgångarna stigit (främst pensionsfonden). 
Kommunkoncernens minskade sina tillgångar med 
22,1 mkr. 
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Eget kapital

Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet 
så att det vid årsskiftet var ��1,� mkr.
 Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet ned 
till 119,1 mkr.
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Bokförda anläggningstillgångar ökade med �� mkr 
i kommunen främst orsakat av uppbokning av bi
drag till statlig infrastruktur på 19,� mkr och att 
de finansiella tillgångarna stigit (främst pensions
fonden). Kommunkoncernens minskade sina till
gångar med ��,1 mkr.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 
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Kommunens långa skulder för lån i bank motsva-
rande minskade med 45 mkr under året. Kommun-
koncernens skulder minskade med 58 mkr bero-
ende på amorteringar av lån.  
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Årets resultat har en positiv inverkan på soliditeten. 
Exklusive pensionsskuld ökade soliditeten under 
året med 4 procent till 58 procent. Beräkningen inkl 
pensionsskuld visar att soliditeten går upp från 4 
procent till 13 procent. 
 

Soliditet, koncern (%)

0

10

20

30

2006 2007 2008 2009 2010

exkl pensionsavsättning
inkl pensionsavsättning

 
Soliditeten ökade från 1,5 till 6,0 procent om hela 
kommunens pensionsskuld beaktas. 
 
 
Skatteunderlag 
Närmare 73 procent av kommunens intäkter 
kommer från skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. Skatten utgör 56 procent och 
resterande 17 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 45 tkr per invånare 
och år. 
 
Kommunalskatt 
 

 2010 2009 2008 
Alvesta 32,76 31,86 31,41
   Kommun 22,11 21,21 21,21
   Landsting 10,65 10,65 10,20
Länet 31,72 31,63 31,18
   Kommun 21,07 20,98 20,98
   Landsting 10,65 10,65 10,20
Riket 31,56 31,52 31,44
   Kommun 20,74 20,72 20,71
   Landsting 10,82 10,80 10,73
 
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 32,76 procent från 2010, vilket är 1,04 
procent enheter högre än genomsnittet i Kronobergs 
län och 1,20 procentenheter högre än rikssnittet.  
 
För 2011 så höjer 9 kommuner skattesatsen. 12 
kommuner sänker skatten. Den genomsnittliga 
kommunala skattesatsen i riket minskar från 31,56 
till 31,55. Två 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 
2010 var målet 0 procent pga av det låga ränteläget 
och statslåneräntan (2,77 – 3,0). Utfallet blev (i en 
förenklad beräkning av justerad ränteintäkt i relation 
till genomsnitt av in- och utgående balans av 
likviditet) 0,9 procent (2,5 % 2009). Målet blev 
således uppfyllt. 
Den genomsnittliga låneräntan (räntekostnad i rela-
tion till genomsnitt av in- och utgående balans av 
långa lån) var 3,0 procent under 2010 (3,1 % 2009). 

 500
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Kommunens långa skulder för lån i bank motsva
rande minskade med �� mkr under året. Kom
munkoncernens skulder minskade med �8 mkr 
beroende på amorteringar av lån. 
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Årets resultat har en positiv inverkan på solidite
ten. Exklusive pensionsskuld ökade soliditeten 
under året med � procent till �8 procent. Beräk
ningen inkl pensionsskuld visar att soliditeten går 
upp från � procent till 1� procent.

Förvaltningsberättelse
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Kommunens långa skulder för lån i bank motsva-
rande minskade med 45 mkr under året. Kommun-
koncernens skulder minskade med 58 mkr bero-
ende på amorteringar av lån.  
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Årets resultat har en positiv inverkan på soliditeten. 
Exklusive pensionsskuld ökade soliditeten under 
året med 4 procent till 58 procent. Beräkningen inkl 
pensionsskuld visar att soliditeten går upp från 4 
procent till 13 procent. 
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Soliditeten ökade från 1,5 till 6,0 procent om hela 
kommunens pensionsskuld beaktas. 
 
 
Skatteunderlag 
Närmare 73 procent av kommunens intäkter 
kommer från skatteintäkter och kommunal-
ekonomisk utjämning. Skatten utgör 56 procent och 
resterande 17 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 45 tkr per invånare 
och år. 
 
Kommunalskatt 
 

 2010 2009 2008 
Alvesta 32,76 31,86 31,41
   Kommun 22,11 21,21 21,21
   Landsting 10,65 10,65 10,20
Länet 31,72 31,63 31,18
   Kommun 21,07 20,98 20,98
   Landsting 10,65 10,65 10,20
Riket 31,56 31,52 31,44
   Kommun 20,74 20,72 20,71
   Landsting 10,82 10,80 10,73
 
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 32,76 procent från 2010, vilket är 1,04 
procent enheter högre än genomsnittet i Kronobergs 
län och 1,20 procentenheter högre än rikssnittet.  
 
För 2011 så höjer 9 kommuner skattesatsen. 12 
kommuner sänker skatten. Den genomsnittliga 
kommunala skattesatsen i riket minskar från 31,56 
till 31,55. Två 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 
2010 var målet 0 procent pga av det låga ränteläget 
och statslåneräntan (2,77 – 3,0). Utfallet blev (i en 
förenklad beräkning av justerad ränteintäkt i relation 
till genomsnitt av in- och utgående balans av 
likviditet) 0,9 procent (2,5 % 2009). Målet blev 
således uppfyllt. 
Den genomsnittliga låneräntan (räntekostnad i rela-
tion till genomsnitt av in- och utgående balans av 
långa lån) var 3,0 procent under 2010 (3,1 % 2009). 

 500
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Soliditeten ökade från 1,� till 6,0 procent om hela 
kommunens pensionsskuld beaktas.

Skatteunderlag

Närmare 7� procent av kommunens intäkter kom
mer från skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning. Skatten utgör �6 procent och resteran
de 17 procent är generella bidrag från staten och 
bidrag från andra kommuner i utjämningssystem 
för strukturella opåverkbara kostnader.

Avgörande för hur stora de allmänna intäkterna 
blir är först och främst antalet invånare i kommu
nen (se avsnittet om skatteintäkter ovan) och sys
selsättning på riksnivå med antal arbetade timmar 
och löner som kan beskattas. Den genomsnittliga 
intäkten från skatt och utjämning är cirka �� tkr 
per invånare och år.

Kommunalskatt

En kompletterande del vid bedömningen av en 
kommuns finansiella kapacitet är att analysera vil
ken möjlighet kommunen har att påverka sina in
komstkällor. 

2010 2009 2008

Alvesta 32,76 31,86 31,41

   Kommun 22,11 21,21 21,21

   Landsting 10,65 10,65 10,20

Länet 31,72 31,63 31,18

   Kommun 21,07 20,98 20,98

   Landsting 10,65 10,65 10,20

Riket 31,56 31,52 31,44

   Kommun 20,74 20,72 20,71

   Landsting 10,82 10,80 10,73

En redan hög kommunalskatt ger ett begränsat 
handlingsutrymme att öka intäkterna för att finan
siera verksamheten. Den totala skattesatsen uppgår 
till ��,76 procent från �010, vilket är 1,0� procent 
enheter högre än genomsnittet i Kronobergs län 
och 1,�0 procentenheter högre än rikssnittet. 

För �011 så höjer 9 kommuner skattesatsen. 1� 
kommuner sänker skatten. Den genomsnittliga 
kommunala skattesatsen i riket minskar från �1,�6 
till �1,��. Två landsting höjer skatten och ett sän
ker. 

Finanspolicy

Kommunens finanspolicy behandlar mål med 
kommunens finanshantering, upplåning, utlåning, 
kommunal 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 �010 var målet 0 procent pga av det låga ränte
läget och statslåneräntan (�,77  �,0). Utfallet blev 
(i en förenklad beräkning av justerad ränteintäkt i 
relation till genomsnitt av in och utgående balans 
av likviditet) 0,9 procent (�,� % �009). Målet blev 
således uppfyllt.
 Den genomsnittliga låneräntan (räntekostnad i 
relation till genomsnitt av in och utgående balans 
av långa lån) var �,0 procent under �010 (�,1 % 
�009).
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Förvaltningsberättelse

Prognossäkerhet

Skillnaden mellan prognosen per augusti och det 
slutliga utfallet är �9,9 mkr. Den stora differensen 
mellan prognosen och utfallet beror på att  nämn
derna har varit för försiktiga i sina prognoser. Det 
finns en större kostnadsmedvetenhet i organisatio
nen än vad nämnderna kan föreställa sig. 
 Det slutliga resultatet för gemensam finansiering 
är en avvikelse med totalt 6,� mkr jämfört med 
delårsrapportens årsprognos. En orsak till skillna
den är att utfallet av skatteintäkter blev knappt �,0 
mkr mindre än bedömningen per augusti.

Förvaltning Delårs-

rapport 

augusti

Bokslut Av-

vikelse

Kommunledning -0,6  (1,2) -0,1  (1,7)  +0,5

Barn och ungdom -5,2 (-0,7) 7,5 (12,0) +12,7

Arbete och lärande -6,2 (-9,5) 6,5  (3,1) +12,7

Omsorg och hälsa 0,7  (2,5) 2,5  (4,3) +1,8

Samhällsplanering -5,8 (-2,2) 2,7  (6,3) +8,5

Myndighetsutövning -0,05 -0,01 +0,04

Gemensam finansiering 44,8 38,4 -6,4

Total kommunen 27,6 57,5 +29,9

Avvikelse mot nettobudget per helår och skillnad mellan 

verkligt resultat i relation till prognos i augusti. (Inom paren-

tes: Resultat i jmf med budget helår men justerat med över-

fört resultat från 2009).

Känslighetsanalys

En kommun påverkas många gånger av händel
ser som inte kan kontrolleras. Ett sätt att illustrera 
detta är en känslighetsanalys som visar hur olika 
förändringar påverkar kommunens finansiella si
tuation.

Mkr +/-

1 kr av kommunalskatten 30,3

1 % i löneförändring 5,9

100 kommuninvånare 4,1

1 % i prisförändring 4,0

10 heltidstjänster 3,7

1 % av kommunalekon. utjämning 2,0

1 % i avgiftsförändring 1,4

10 Mkr i lån 0,3

Förvaltningsberättelse 
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Landsbygden i Moheda.
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Förvaltningsberättelse

Intern kontroll

Ett reglemente för intern kontroll finns sedan hös
ten �008. Syftet med reglementet är att säkerställa 
att styrelser och nämnder med rimlig grad av sä
kerhet kan garantera att följande mål uppnås:

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och informa
tion gällande verksamheten
Att lagar, föreskrifter, riktlinjer och anvisningar 
efterlevs
Identifiera, bedöma och förebygga möjliga risker 

Interna kontrollplaner ska utarbetas årligen för 
varje nämnd och styrelse i Alvesta kommun från 
och med �009.

Granskning av representation har gjorts övergri
pande med stöd av rutiner som fastställdes �009. 
Det har framkommit att följsamheten av rutinerna 
behöver ständigt nötas in. I övrigt några exempel 
på aktiviteter, se nedan.

Under året har NBU utvecklat arbetet med intern 
kontroll genom att internkontrollplaner tagits fram 
på enhetsnivå, det syftar bl a till att öka medveten
heten och betydelsen av att följa upp målen. Upp
följning av processerna i dessa planer har gjorts 
två gånger under året, i juni respektive december. 
Avrapportering och eventuella avvikelser har skett 
till förvaltningschef. 

Inom NAL har fakturakontroller gjorts av ekonom 
på förvaltningen, konton som rör intern och extern 
representation har granskats. Dessutom har en ge
nomgång gjorts av kontoplan, attestreglemente 
m m tillsammans med attestanter inom FAL. En 
utbildning för gransknings och beslutsattestanter 
har skett. En granskning avseende privata medel 
har också gjorts och redovisats för nämnden. 

För �010 har en särskild granskning skett inom 
NOH av stödhantering privata medel. Gransk
ningen har genomförts för att säkerställa att god 
redovisningssed och kontroll för hantering av 
medel för annans räkning nås. Granskningen visar 
att förmedlingsmedel sköts på ett tillfredsställande 
sätt.

•
•

•

•

Pensioner

Kostnaden för avtalspensioner och tillhörande lö
neskatt var �� mkr under �010, vilket är en ökning 
med 0,7 mkr jämfört med föregående år. 
 Nyintjänad pension kostnadsförs och betalas 
ut från kommunen varje år. Pension intjänad före 
1998 är skuldförd, men ligger utanför balansräk
ningen som en ansvarsförbindelse och är tillsam
mans med skatteskuld ��� mkr. Under �010 be
talades 17,� mkr ut i pensioner som hör till den 
gamla skulden. 

År �000 bildade kommunen en egen pensionsfond 
(en långsiktig fondering/kapitalförvaltning för att 
lindra effekter av kraftigt ökande utbetalningar för 
framtida pensioner). Särskilda föreskrifter för pen
sionsplaceringar och principer för en pensions
fond med extern förvaltning fastställdes. 
 �006 utökades fonden med inriktningen att 
långsiktigt optimera kapitalets tillväxt med hälften 
placerat i aktier och andra hälften i räntepapper, 
så att kommunens utbetalningar för pension kan 

Förvaltningsberättelse 
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matchas på ett bättre sätt. Kapitalet förvaltas av tre 
olika förvaltningsbolag. Målet är en avkastning på 
realt lägst � procent per år (konsumentprisindex, 
KPI; plus � procent).

Under �010 har marknadsvärdet ökat med �1 mkr 
från 19� till �1� mkr. Bokfört värde har ökat med 
1� mkr, vilket ger en avkastning på 8 procent. För
ändringen av marknadsvärdet mellan åren var +11 
procent (+�1 procent �009). 

Målet för året om lägst �,� procent avkastning har 
därmed uppnåtts (� % plus KPI:s ökning �,� %).

Förvaltningsberättelse

Borgensåtagande

Kommunens borgensåtaganden uppgick vid ut
gången av �010 till 1 007 mkr (1 019 mkr �009). 
99,7 procent av garantierna avser kommunägda 
bolag. 
 Åtagandena för AllboHus har minskat med 1� 
mkr till totalt 61� mkr, garanti till bredbandsbo
laget BIVA har fått sin borgen höjd med � mkr. 
Anledningen till lägre borgen till bostadsbolaget är 
bolagets amorteringar av lån under året. AllboHus 
har haft lmindre investeringar efter den omfattan
de satsningen �009 med 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. Bostads
företaget svarar för förvaltning och uthyrning av 
kommunägda lokaler (skolor, daghem, vårdbostä
der etc) till kommunens förvaltningar. Även pro
duktion och distribution av fjärrvärme samt för
säljning och distribution av el sker i bolagsform. 
Investeringar och förvärv inom dessa områden 
har till stor del finansierats genom lån med kom
munal borgen som säkerhet.
 Samtliga kommunala servicehus/ålderdoms
hem förutom ett ägs av kommunens bostadsbolag. 
19 procent (118 mkr) av borgen för bostadsbola
gets lån avser dessa boenden som är kommunal 
kärnverksamhet.
 De sju kommunägda bolagen som har kommu
nal borgen har sammantaget en god ekonomi. 99,7 
procent av kommunens borgensförbindelser avser 
dessa sju företag. Borgen för AllboHus, 61� mkr, 
utgör 61 procent. Bolagets ekonomi är stabil. 
 Som medlem i Kommuninvest AB omfattas Al
vesta kommun av en solidarisk borgen såsom för 
egen skuld. Borgensåtagandet är begränsat till det 
lånebelopp som kommunkoncernen står i skuld 
med hos Kommuninvest vid varje tidpunkt. Skul
den var 796 mkr den �1 december �010.
 Kommunens borgensåtaganden avser närmare 
98 procent borgen till helägda bolag. Åtagandet 
medför sammanfattningsvis en begränsad risk.

Skuld och ansvarsförbindelser Mkr

Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 3,6

Ansvarsförbindelser inkl löneskatt 422,3

Summa 425,9

Pensionsmedlens användning

Finansiell placering, bokfört värde 194,8

   värdenedskrivning ––

   bokfört värde 194,8

   (finansiell placering, marknadsvärde) 214,5

Återlånade medel 231,1

Summa 425,9

Marknadsvärdet på pensionsfonden täcker knappt 51 pro-

cent av skulden för pensioner. För resterande skuld har kom-

munen således återlånat medel. 2009 var den täckningsgra-

den 43 procent.

Innehållet i pensionsfonden är med bokförda värden den 31 

december 2010: 

Innehav pensionsfond Mkr

Svenska räntepapper 102,5

Sv aktier/aktierelaterade instrument 67,6

Utländska aktier/aktierelaterade instrument 22,8

Likvidkonto 2,2

Värdereglering -0,3

Summa 194,8
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Förvaltningsberättelse

Kommunfullmäktiges personalpolitiska mål

För att kunna sköta kommunens uppgifter krävs 
personal med rätt kompetens som ges förutsätt
ningar till en god hälsa. Insatserna för att behålla 
och utveckla medarbetare är mycket strategiska 
för kommunens förmåga att leverera beställd och 
efterfrågad service. Målet är att vara en attraktiv 
arbetsgivare som i framtiden kan behålla och re
krytera medarbetare för de behov som då finns. 

3. Attraktiv arbetsgivare som aktivt arbetar för jämställd-

het och mot diskriminering

Ansvarig: Kommunstyrelse och nämnder

Nyckeltalet stäms av vartannat år i samband med den 

kommungemensamma medarbetarenkäten.

Förutsättningen för att sköta kommunens uppgifter är 

personal med rätt kompetens som ges möjligheter till en 

god hälsa. Insatserna för att behålla och utveckla med-

arbetare är mycket strategiska för kommunens förmåga 

att leverera beställd och efterfrågad service. 

Resultatmål 2010

Nöjd medarbetare

Medarbetarenkät

Medarbetarindex minst 70 

(mätning 2007, 69).

Medarbetarindex 2009, 68. 

Mätning sker 2011.

4. Alvesta kommuns varumärke ska vara starkt

Ansvarig: Kommunstyrelse och nämnder

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

Bra resultat inom detta område är grundläggande för 

samhällsnytta och värdeskapande i Alvesta kommun.

Stäms av vid bokslut. Tas fram av kommunstyrelsen.

Resultatmål 2010

Nöjd medborgare

Medborgarenkät

Medborgarindex 56 

(mätning 2008, 54).

Ekonomi i balans

Uppföljning månad, 

delår och helår.

Positiv befolkningsutveckl.

Statistik befolkningsutveckl.

Ökat nyföretagande

Nyföretagarcentrums

företagsbarometer.

God kvalitet i tjänsteutbudet

20 pressmaterial produce-

ras och distribueras från 

kommunen/år.

Presentera kommunens 

arbete inom näringslivsomr.

60 företagsbesök/år.

Mätning sker våren 2011.

Målet är uppnått. Det 

ekonomiska resultatet för 

2010 visar ett överskott mot 

budget.

Målet är uppnått. Vid års-

skiftet 2010/2011 var antalet 

invånare 18 802, en ökning 

med 45 personer jämfört 

med årsskiftet 09/10.

Målet är uppnått. Vid mät-

ning första halvåret 2010 

har 6,8 företag startat per 

1000 invånare. Måttet för 

2009 var 3,5.

Målet har inte uppnåtts. 

Detta har främst sin grund i 

brist på resurser, ekono-

miska och personella, för 

att ta fram material som 

kan publiceras via de kana-

ler som finns tillgängliga.

Målet har inte uppnåtts. 

Det har gjorts ett flertal 

företagsbesök under året, 

men då oftast av tjänste-

män, och oftast kopplat till 

ett för det besökta företaget 

specifikt ärende.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Ekonomin både möjliggör och är en restriktion 
för verksamhetens omfattning på kort och lång 
sikt. De 10 verksamhetsmålen konkretiserar kom
munens ambitioner för en god ekonomisk hushåll
ning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Nämnder
na har i sitt uppdrag att dels planera för att mäta 
uppfyllelsen av de kommungemensamma målen, 
dels att i sina resultatmål väga in koppling till god 
ekonomisk hushållning.

En god ekonomisk hushållning innebär att verk
samheten skall drivas kostnadseffektivt och ända
målsenligt med hänsyn till demografiska förutsätt
ningar och politiska prioriteringar. 

Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt ut
rymme i budget och mål skall styrelsen/nämn
den agera och prioritera så att budgetramen inte 
överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna 

målen inte kan uppfyllas skall detta prövas av full
mäktige.
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Förvaltningsberättelse

5. Bra pedagogisk verksamhet som stimulerar till ökad 

kunskap och lärande hos barn och ungdomar

Ansvarig: Nämnd för barn och ungdom

Stäms av vid bokslut. Tas fram av förvaltningen för barn 

och ungdom.

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

God kunskap och vilja till livslångt lärande bland barn och 

ungdomar är ett av grunddragen för kommunen. Bra re-

sultat inom detta område är grundläggande för samhälls-

nytta och värdeskapande i Alvesta kommun.

Resultatmål 2010

Andelen elver i åk 9 som 

nått målen i alla ämnen ska 

öka jämfört med -09.

Målet är uppnått.

En ökning från 74,1 % år 

2009 till 80,5 % år 2010 

6. Barn och ungdomar ska känna trygghet och delaktig-

het i verksamheten

Ansvarig: Nämnd för barn och ungdom

Stäms av vid bokslut. Tas fram av förvaltningen för barn 

och ungdom.

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

En av de viktigaste förutsättningarna för barn och ungdo-

mars lärande och personliga utveckling är att de känner 

sig trygga och delaktiga i skolan. Finns den grunden når 

skolan längre med lärande och ökad kunskap.

Resultatmål 2010

Andel elever utsatta för 

mobbing ska minska jäm-

fört med -09. (Enkät gjordes 

inte 2009) (Skolstatistik)

Vid utredningar av barn ska 

användningen av doku-

mentations- och handlägg-

ningssystemet BBIC öka till 

100%.

Ungdomsenkät Lupp, Åk 

7-9: Fråga: Har du blivit 

mobbad eller utfryst det 

senaste halvåret?

Alvesta åk 7-9: Nej: 86 % 

Ja: 14 %. Genomsnittet för 

alla deltagande kommuner 

var identiska med Alvestas 

resultat.  

Målet är uppnått. Idag an-

vänds BBIC vid utredningar 

av barn.  

7. Goda ungdomsmiljöer och mötesplatser för att främja 

demokrati, integration och drogfrihet

Ansvarig: Nämnd för barn och ungdom

Stäms av vid bokslut. Tas fram av förvaltningen för barn 

och ungdom.

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation där 

demokrati är den kanske mest väsentliga värdegrunden 

för verksamheten. Målet om ungdomsmiljöer och mötes-

platser ansluter väl till värdegrunden för kommunen och 

att demokrati, integration och drogfrihet är förutsättningar 

för det goda samhället.

Resultatmål 2010

Andelen föräldrar som 

deltagit i föräldraprogram 

om ungdomsdrickande 

ska öka jämfört med -09. 

(Enkät gjordes inte 2009) 

(Skolstatistik)

Under 2010 introducerades 

nytt arbetssätt, ÖPP-samtal 

i åk 7. Grönkullaskolan har 

genomfört ÖPP-samtal 

(åk7). Föräldramöte eller 

enskilda samtal har ge-

nomförts på övriga skolor 

(åk 6).

8. Attraktiva utbildningar för ungdomar och vuxna med 

god kvalitet

Ansvarig: Kommunstyrelse och nämnder

Stäms av vid bokslut. Tas fram av förvaltningen för arbete 

och lärande.

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

Gymnasieskolan och KomVux har i sitt utbud attraktiva 

utbildningar med god kvalitet för att klara konkurrensen 

från andra utbildningsanordnare. Välfyllda program kan 

bedrivas kostnadseffektivt.

Resultatmål 2010

Andelen elever med slutbe-

tyg efter 4 år (på nationella 

program) ökar på Alvesta 

gymasieskola.

Andelen elever i gymnasial 

vuxenutbildning ska ha 

uppnått minst godkänt i sv, 

eng o ma. 

Målet är inte uppnått. Elev-

er med slutbetyg, 2009, 

(81,9%). 76,5 % av elever 

på nationellt program som 

började ht 2006 hade 

ett slutbetyg vt 2010. På 

Fordonsprogrammet hade 

enbart 62,5 % slutbetyg 

efter 4 år 2010.

Uppgifter för 2010 saknas 

ännu. Betygsresultaten 

2009 var bättre än 2008. 

2009 uppnådde 100 % 

minst godkänt i engelska 

och  matematik, jämfört 

med 2008 då alla upp-

nådde målet  i endast  ett 

ämne (svenska).
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Förvaltningsberättelse

9.  Arbete, sysselsättning och självförsörjning för alla

Ansvarig: Nämnden för arbete och lärande

Stäms av vid bokslut. Tas fram av förvaltningen arbete 

och lärande.

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

Genom samverkan mellan kommunerna i länet, arbets-

förmedling, landstinget och försäkringskassan arbeta 

för att förbättra livskvaliteten under lågkonjunkturen. En 

förberedelse för arbete och ett deltagande i ett socialt 

sammanhang är viktigt inte minst för barn och ungdomar.

Resultatmål 2010

Antalet bidragshushåll 

minskar 

–under 25 år

–över 25 år

 

Målet är delvis uppnått. 

Antalet bidragshushåll totalt 

har ökat mellan 2009 och 

2010.

Målet är uppnått för hushåll 

över 25 år, där antalet 

hushåll minskat till 401 i 

jämförelse med 419, 2009.

Målet är inte uppnått för 

hushåll under 25 år,en 

ökning till 207 i jämförelse 

med 170, 2009.

10. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är av lik-

värdig kvalitet inom kommunen

Ansvarig: Nämnden för omsorg och hälsa

Resultatmål 2010

Andelen personer som 

känner sig trygga och säkra 

i gruppen 80 år och äldre 

ska vara på en oförändrad 

nivå

Konsekvenser av minskade 

kostnader i budget ska 

analyseras med inriktning 

på trygghet, service-

nivå, antal vårddygn hos 

landstinget, ej genomförda 

beslut m m

Målet är inte uppnått. Årets 

nationella mätning visar att 

73 % av dem som är 80 

år eller äldre i kommunen 

känner sig nöjda. Mätningen 

visar även att omsorgsta-

garna i Alvesta kommun är 

mer nöjda än både i riket 

och i länet. Nöjdheten har 

dock försämrats jämfört med 

föregående mätning (81 %). 

Denna trend syns även i riket 

och i länet.

Behov av särskilda boende-

platser och korttidsplatser blir 

allt mer påtaglig. Totalt väntar 

vid årsskiftet 2010/2011, 36 

omsorgstagare på särskilt 

boende, i augusti 2010 var 

motsvarande siffra 26. F n 

finns 25 beslut om särskilt 

boende som inte verkställts 

inom den föreskrivna tre 

månaders gränsen. Vid del-

årsrapporten per augusti var 

antalet sex. Det förvarnades 

då om att antalet markant 

skulle komma att öka, vilket 

nu alltså är ett faktum.

Tidigare har antalet vårddygn 

hos Landstinget kunnat hål-

las nere, men under senare 

del av året har situationen 

blivit allt mer problematiskt.

Socialstyrelsens kvalitets-

undersökning inom äldre-

omsorgen visar att nöjdheten 

hos omsorgstagarna har 

minskat något jämfört med 

föregående års mätning.

Stäms av vid bokslut. Tas fram av förvaltningen omsorg 

och hälsa.

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

Sociala insatser för äldre personer med funktionsnedsätt-

ning är ett av grunduppdragen i kommunen. Enligt social-

tjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de 

som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de 

behöver. Likvärdig kvalitet i hela kommunen avser både 

olika verksamheter och geografisk belägenhet. 

Furuliden, 2010.

Nämnden för Omsorg och Hälsa 
 

 
förvaltningen är i behov av ytterligare medel för att 
klara fullmäktigeuppdraget. Bedömningen är att det 
kommer att blir en ökad spänning mellan 
kommuninvånarnas förväntningar, nämndens ambi-
tioner och den ekonomiska ram som är tilldelad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Furuliden, 2010 
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Förvaltningsberättelse

11. Minskad miljöbelastning och en god resurshushåll-

ning i kommunens verksamheter 

Ansvarig: Kommunstyrelse och nämnder

Följer schema för uppföljning av mål i de särskilda pla-

nerna.

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

Resurshushållning är ekonomi. Det synsättet med tillämp-

ning på miljön är god ekonomisk hushållning.

Resultatmål 2010

Kommunen ska aktivt arbe-

ta för en minskad använd-

ning av fossila bränslen.

Minskat koldioxidutsläpp 

från tjänsteresor med 5 

procent jmf med 2009.

Inriktning ekologiskt produ-

cerat livsmedel. Inriktning-

en är att 25 % av budgeten 

för livsmedel ska vara 

ekologiskt producerat.

Målet är inte uppnått. En 

ökning har skett med 3 %, 

framförallt har FSP, FOH 

och FAL ökat. Se miljöredo-

visning.

Andelen ekologisk mat har 

ökat från 9,8 % till 12,9 %. 

Etiska inköp har ökat från 

1,6 %  till 1,7 %. Vi går åt 

rätt håll men målet har inte 

uppnåtts.

13. Tillgodose behovet av god infrastruktur, bra trafik-

miljö och en god kollektivtraffik.

Ansvarig: Nämnden för samhällsplanering

Stäms av vid bokslut. Tas fram av förvaltningen för sam-

hällsplanering.

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

En väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är en 

förutsättning för tillväxt, rörlig arbetsmarknad och möjlig-

heter till studier. Det är viktigt att Alvesta som knutpunkt 

fungerar väl i mötet mellan olika trafikslag. Alvesta 

kommuns strategiska kommunikationsläge ger utmärkta 

utvecklingsmöjligheter, inte bara för kommunen utan för 

hela regionen.

Resultatmål 2010

Utbyte av vattenledningar, 

antal meter.

Kollektivtrafik inom/till-från 

kommunen antal turer.

3 960m (under 2009, 

2 700 m).

391 bussar från Alvesta 

och 407 bussar till Alvesta 

varje vecka (under 2009 

samma antal).

12. Attraktiva boende- och verksamhetsmiljöer 

Ansvarig: Nämnden för samhällsplanering

Stäms av vid bokslut. Tas fram av förvaltningen för sam-

hällsplanering.

Koppling av målet till god ekonomisk hushållning

En viktig förutsättning för en positiv befolkningsutveckling 

i Alvesta kommun är nybyggnation av bostäder. Med fler 

bostäder ges möjlighet till ökad inflyttning, vilket i sin tur 

bidrar till en positiv arbetskraftstillgång och ökat underlag 

för tjänstesektorn. För att kommunen ska vara ett attrak-

tivt boendealternativ i regionen måste en stor omsorg 

ägnas åt utformning av boendemiljöer. 

Resultatmål 2010

Byggklara tomter för 

bostäder, antal.

Sålda tomter för bostäder, 

antal.

Byggklara tomter för 

verksamhet, antal.

Sålda tomter för 

verksamhet, antal.

84 (88 under 2009) 

4 (2 under 2009)

18 (20 under 2009)

2 (2 under 2009)
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Förvaltningsberättelse

Framtid                          

Kommunallagens krav om god ekonomisk hus
hållning fokuserar på hushållning och att öka 
långsiktighet i den ekonomiska och verksamhets
mässiga planeringen. De områden förvaltningarna 
har tagit fram som förutsättningar för planering av 
Mål och budget �011�01� är följande:

Kommunstyrelsen

Förbättra varumärket Alvesta kommun.
Satsa på järnvägstrafken i kommunen och regio
nen.
Planera Sjöparken, stationsområdet och resecent
rum.
Utvärdera den politiska organisationen som 
trädde i kraft 1 januari �008.
Utveckla eförvaltning.

Barn och ungdom

Satsningar på förebyggande åtgärder, för att på 
sikt minska antalet placeringar. 
Planera för förskoleverksamhet i gamla vårdcen
tralens lokaler i Alvesta. På östra sidan av Alvesta 
finns planer på att bygga en förskolepaviljong. 
Under �011 kommer vårdnadsbidraget att infö
ras. 
Arbete  med implementeringen av den nya skol
lagen. 
En stor ITsatsning inom kommunens skolor, 
framförallt genom att högstadieelever ska få till
gång till egna bärbara datorer. 

Arbete och lärande

Gymnasiereform �011 påverkar de gymnasiala 
nationella programmen fr o m höstterminen 
�011. 
Ett nationellt gymnasieprogram planeras, natur
bruksprogrammet med inriktning djur. 
Förnyelse av fordonsparken planeras �011. In
dividuella programmet (IV och IVIK) blir  fem 
olika introduktionsprogram inför höstterminen 
�011. – Allbo Lärcenter arbetar för att utbild
ning av obligatorisk samhällsorientering för ny
anlända ska hållas i Alvesta för länets flyktingar.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Under �011 kommer språk och yrkesutbildning  
i Kronobergs län att drivas på Allbo Lärcenter.
I januari �011 kommer en industriell grundut
bildning för vuxna att starta.
I kommunen pågår ett antal arbetsmarknads
projekt som ska bidra till att behovet av försörj
ningsstöd minskas på sikt. 
Kommunens flyktingmottagning kommer att 
avvecklas på sikt.
Det pågår ett projekt för regional digital samord
ning av en gemensam bibliotekskatalog. Kom
munen deltar i en marknadsföringskampanj för 
folkbiblioteken.

Omsorg och hälsa

Fler lägenheter i särskilt boende och korttids
platser för äldre.
Nationell värdegrund för äldre – tydliggöra mål
sättning och ambition.
Utöka anhörigstödet till alla åldrar.
Utveckla lokala riktlinjer för behandling av miss
brukare.
Kompetensutveckling för omsorgspersonal.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Samhällsplanering

Detaljplan för ett nytt bostadsområde i Sånings
landa. 
Ett tågstopp är planerat att påbörjas under �011 
i Moheda. 
Ett resecentrum kommer att påbörjas med en 
övergång till Sjöparken på östra sidan. 
I Sjöparken kommer det att byggas en större 
parkering. Det planeras också för flera bostads
hus. 

•

•

•

•

Nämnden för Omsorg och Hälsa 
 

 

 
Asken, 2010 
 
Kommunens befolkningsprognos visar att antalet 
äldre de närmsta 20 åren kommer att öka 
(Demografen i Lund, 2010). Ökningen är relativt 
kraftig, från 3 809 år 2009 till 4 809 år 2029 (+26 %). 
Redan 2011 prognostiseras det 145 fler 65 åringar i 
Alvesta kommun än jämfört med 2009.  
 
Behov av äldreomsorg ökar efter 80 års ålder, men 
givetvis finns flera yngre personer som har omsorg. 
År 2009 fick 22 procent av de som var 65 år och 
äldre i kommunen omsorg. Motsvarande siffra för de 
som var 80 år och äldre var 68 procent. Vanligtvis 
fås omsorg i ordinärt boende i de yngre av 
åldersgrupperna medan omsorg i särskilt boende är 
mer vanligt i de äldre av åldersgrupperna.  
 
Förvaltningen påtalar i sin Boendeutredning -09 för 
äldre att den demografiska förändringen samman-
taget medför ett ökat tryck på äldreomsorgen och en 
ökad efterfrågan av hemtjänst inom såväl ordinärt 
boende som särskilt boende. Det är därför av vikt att 
planering för att möta den kommande ökningen av 
fler antal äldre påbörjas. Underlag visar att det 
redan nu är brist på särskilda boendeplatser. 
Anledningen till det är att kommunen under det 
senaste decenniumet minskat antalet särskilda 
boendeplatser, senast i samband med 
ombyggnationen på Högåsen (se även sid 42, fler 
boendeplatser för äldre).  
 
Kartläggningen visar att det behövs ytterligare 
lägenheter inom särskilt boende och att utbygg-
nationen kan ske i två steg. Det första steget 
innefattar en utbyggnad av det särskilda boendet 
Asken med 12 korttidsplatser. Genom fler korttids-
platser på Asken kan andra särskilda boendes 
korttidsplatser friställas och i stället användas till 
särskilda boendeplatser. Det första steget behöver 
påbörjas redan tidig vår 2011.  
 
Nämnden har begärt att kommunfullmäktige ska 
fatta beslut att bygga korttidsplatser på Asken och 
att investeringsbudget och driftsbudget avsetts för 
det.  
 
Det andra steget innefattar att bygga ett nytt särskilt 
boende i Alvesta tätort. Underlaget visar att det kan 
ske längre fram. Det kommunala pensionärsrådet 
poängterar vikten av en fortsatt bevakning av fler 
särskilda boendeplatser i Alvesta tätort.  

 
Nationell värdegrund för äldre 
Den 1 januari 2011 införs i socialtjänstlagen en 
nationell värdegrund för äldre. Värdegrunden 
innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska 
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. Vidare införs en 
bestämmelse i socialtjänstlagen om att den äldre 
personen, så långt som möjligt, ska kunna välja när 
och hur stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service ska ges. Värdegrunden omfattar 
såväl handläggning av ärenden som utförandet av 
insatser. Den ska vara vägledande för verksam-
heten och för personalens bemötande och 
agerande. Värdegrunden tydliggör kommunernas 
ansvar och fungerar som stöd vid beslut om 
prioriteringar, vilket medför att den politiska 
målsättningen och ambitionsnivå för äldreomsorgen 
i Alvesta framöver behöver förtydligas och kon-
kretiseras. 
 
Omsorgen om personer med funktions-
nedsättning 

 
Dagcenter, 2010 
 
Lagen om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning (LSS) har en avgörande 
betydelse för den enskildes möjlighet att vara fullt 
delaktiga i samhället, att uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkoren och att kunna leva som andra. 
Lagstiftningen är konstruerad som en rättighetslag, 
vilket innebär att verksamheten ska prioriteras 
framför andra områden. Verksamhetsområde tar allt 
mer av resurserna samtidigt som möjligheten att 
påverka kostnaderna är minimal. Försäkrings-
kassans nya restriktiva behovsbedömningar slår nu 
igenom och under 2010 var en person i kommunen 
med svåra funktionsnedsättningar som förlorade 
rätten till det statliga stödet för personlig assistens.  
 
Årligen tillkommer nya omsorgstagare med 
lagstadgade rättigheter. En del av dem är nya 
omsorgstagare inom lagrummet och några övergår 
till vår förvaltnings ansvar då de fyllt 21 år. 
Vanligtvis är det cirka tio ungdomar varje år som 
överförs till vårt ansvar, från förvaltningen barn och 
ungdom. Planering pågår för att inom en snar 
framtid tillskapa ett boende enligt LSS för yngre 
personer med en lättare funktionsnedsättning (se 
även sid 42, nytt serviceboende (LSS).  
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Förvaltningsberättelse

I Vislanda kommer Olvägen att byggas om un
der 2011 för att på sikt ska tung trafik hänvisas 
via industriområdet i stället för via centrala Vis
landa.
Planering sker för att upprusta simhallen i Al
vesta. 
Lekaryd kommer att anslutas till det kommunala 
nätet för vatten och avlopp. 

Myndighetsutövning

Inventering av avlopp fortsätter under �011.
En miljöundersökning kommer att genomföras 
av Blädinge kvarn och sågverk under �011. 
En ny plan och bygglag förväntas vinna laga 
kraft i maj �011, vilket innebär ökade krav.
Handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst 
utförs av  Regionförbundet södra Småland från 
årsskiftet �010/�011. 
Ny regional åtgärdsplan för kalkning håller på
att tas fram av länsstyrelsen.

•

•

•

•
•

•

•

•

Medarbetare                          

Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. För att sköta kommunens uppgif
ter krävs personal med rätt kompetens som ges 
förutsättningar till en god hälsa. Insatserna för 
att behålla och utveckla medarbetarna är mycket 
strategisk för kommunens förmåga att ge en god 
service. Den kommunala verksamheten är perso
nalintensiv och personalkostnaderna utgör �/� av 
kommunens totala kostnader. 

Antal anställda

Under �010 var antalet nettoårsarbetare 1 ��6. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att verk
samheten ska bedrivas med högst 1 �0� nettoårs
arbetare.

Medelåldern för kommunens medarbetare är �8 år, 
för kvinnor �7,8 år och för män �0,6 år. Bland de 
tillsvidareanställda är �0 procent �0 år eller äldre.

2010 2009 2008

Arbete o lärande 107,6 106,4 115,3

Barn o ungdom 518,4 522,6 558,1

Kommunledning 27,5 27,3 30,2

Omsorg o hälsa 525,3 530,2 530,7

Samhällsplanering 68,9 69,8 73,0

Övriga 7,9 2,8 6,2

Hela kommunen 1 255,6 1 259,1 1 313,4

Nettoårsarbete (arbetad tid)

2010 2009 2008

Arbete o lärande 88 98 116

Barn o ungdom 639 643 664

Kommunledning 29 30 32

Omsorg o hälsa 646 643 634

Samhällsplanering 74 76 75

Hela kommunen 1 476 1 490 1 521

Antal tillsvidareanställda – dec månad

Antalet tillsvidareanställda har minskat och är 
1� färre än vid förra årsskiftet. Anledningen till 
minskningen är de uppsägningar som genomförts 
p.g.a arbetsbrist. Under året har 8 medarbetare slu
tat. Dessa personer sades upp �009. 

Förvaltningsberättelse 
 
 

 
Medarbetare 
Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. För att sköta kommunens uppgifter 
krävs personal med rätt kompetens som ges 
förutsättningar till en god hälsa. Insatserna för att 
behålla och utveckla medarbetarna är mycket 
strategisk för kommunens förmåga att ge en god 
service. Den kommunala verksamheten är 
personalintensiv och personalkostnaderna utgör 2/3 
av kommunens totala kostnader.  
 
Antal anställda 
Under 2010 var antalet nettoårsarbetare 1 256. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att verk-
samheten ska bedrivas med högst 1 302 nettoårs-
arbetare. 
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2010 2009 2008
Arbete o lärande 107,6 106,4 115,3
Barn o ungdom 518,4 522,6 558,1
Kommunledning 27,5 27,3 30,2
Omsorg o hälsa 525,3 530,2 530,7
Samhällsplanering 68,9 69,8 73,0
Övriga 7,9 2,8 6,2
Hela kommunen 1255,6 1259,1 1 313,4
 
Antal tillsvidareanställda – dec månad 
 

 2010 2009 2008
Arbete o lärande 88 98 116
Barn o ungdom 639 643 664
Kommunledning 29 30 32
Omsorg o hälsa 646 643 634
Samhällsplanering 74 76 75
Hela kommunen 1476 1 490 1 521
 
Antalet tillsvidareanställda har minskat och är 14 
färre än vid förra årsskiftet. Anledningen till 
minskningen är de uppsägningar som genomförts 
p.g.a arbetsbrist. Under året har 8 medarbetare 
slutat. Dessa personer sades upp 2009.  

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 48 år, 
för kvinnor 47,8 år och för män 50,6 år. Bland de 
tillsvidareanställda är 50 procent 50 år eller äldre. 
 

Pension 
Under 2010 har 32 medarbetare avgått med 
pension (2,2 % av de tillsvidareanställda). Kom-
munen står inför fortsatt ökning av antalet 
pensionsavgångar de kommande åren. Pensions-
avgången är flexibel med möjlighet att avgå mellan 
61-67 år. Beräknat på pensionsavgång vid 65 års 
ålder så kommer inom 5 respektive 10 år 202 
medarbetare respektive 458 medarbetare att uppnå 
65 år.  
 

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)
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Under 2010 var den genomsnittliga åldern för 
pensionsavgång 64,6 år. År 2009  var genomsnitts-
åldern 64,5 år. 
 
  
Pension inom 10 år 
(tillsvidareanställda födda 1946-1955) 
 

Förvaltning Antal Andel
Kommunledningskontor 10 35
Arbete och lärande 39 44
     - varav lärare 20 54
Barn och ungdom 189 30
     - varav lärare 60 36
     - varav förskollärare 23 20
     - varav barnskötare 29 29
Omsorg och hälsa 194 30
     - varav vårdbiträde 55 41
     - varav undersköterska 51 22
     - varav vårdare 22 27
     - varav sjuksköt./dsk. 13 33
Samhällsplanering 26 35
Totalt kommunen 458 31
 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom förvaltningarna för arbete 
och lärande. 
Bland yrkesgrupper kommer lärare och vårdbiträde 
att ha stora pensionsavgångar. 
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Förvaltningsberättelse

Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom förvaltningarna för arbete 
och lärande.
 Bland yrkesgrupper kommer lärare och vårdbi
träde att ha stora pensionsavgångar.

Förvaltningsberättelse 
 
 

 
Medarbetare 
Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. För att sköta kommunens uppgifter 
krävs personal med rätt kompetens som ges 
förutsättningar till en god hälsa. Insatserna för att 
behålla och utveckla medarbetarna är mycket 
strategisk för kommunens förmåga att ge en god 
service. Den kommunala verksamheten är 
personalintensiv och personalkostnaderna utgör 2/3 
av kommunens totala kostnader.  
 
Antal anställda 
Under 2010 var antalet nettoårsarbetare 1 256. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att verk-
samheten ska bedrivas med högst 1 302 nettoårs-
arbetare. 
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2010 2009 2008
Arbete o lärande 107,6 106,4 115,3
Barn o ungdom 518,4 522,6 558,1
Kommunledning 27,5 27,3 30,2
Omsorg o hälsa 525,3 530,2 530,7
Samhällsplanering 68,9 69,8 73,0
Övriga 7,9 2,8 6,2
Hela kommunen 1255,6 1259,1 1 313,4
 
Antal tillsvidareanställda – dec månad 
 

 2010 2009 2008
Arbete o lärande 88 98 116
Barn o ungdom 639 643 664
Kommunledning 29 30 32
Omsorg o hälsa 646 643 634
Samhällsplanering 74 76 75
Hela kommunen 1476 1 490 1 521
 
Antalet tillsvidareanställda har minskat och är 14 
färre än vid förra årsskiftet. Anledningen till 
minskningen är de uppsägningar som genomförts 
p.g.a arbetsbrist. Under året har 8 medarbetare 
slutat. Dessa personer sades upp 2009.  

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 48 år, 
för kvinnor 47,8 år och för män 50,6 år. Bland de 
tillsvidareanställda är 50 procent 50 år eller äldre. 
 

Pension 
Under 2010 har 32 medarbetare avgått med 
pension (2,2 % av de tillsvidareanställda). Kom-
munen står inför fortsatt ökning av antalet 
pensionsavgångar de kommande åren. Pensions-
avgången är flexibel med möjlighet att avgå mellan 
61-67 år. Beräknat på pensionsavgång vid 65 års 
ålder så kommer inom 5 respektive 10 år 202 
medarbetare respektive 458 medarbetare att uppnå 
65 år.  
 

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)

0
10
20
30
40
50
60

2011 2012 2013 2014 2015

Under 2010 var den genomsnittliga åldern för 
pensionsavgång 64,6 år. År 2009  var genomsnitts-
åldern 64,5 år. 
 
  
Pension inom 10 år 
(tillsvidareanställda födda 1946-1955) 
 

Förvaltning Antal Andel
Kommunledningskontor 10 35
Arbete och lärande 39 44
     - varav lärare 20 54
Barn och ungdom 189 30
     - varav lärare 60 36
     - varav förskollärare 23 20
     - varav barnskötare 29 29
Omsorg och hälsa 194 30
     - varav vårdbiträde 55 41
     - varav undersköterska 51 22
     - varav vårdare 22 27
     - varav sjuksköt./dsk. 13 33
Samhällsplanering 26 35
Totalt kommunen 458 31
 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom förvaltningarna för arbete 
och lärande. 
Bland yrkesgrupper kommer lärare och vårdbiträde 
att ha stora pensionsavgångar. 
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Under �010 var den genomsnittliga åldern för 
pensionsavgång 6�,6 år. År �009  var genomsnitts
åldern 6�,� år.

Förvaltning Antal Andel

Kommunledningskontor 10 35

Arbete och lärande 39 44

     - varav lärare 20 54

Barn och ungdom 189 30

     - varav lärare 60 36

     - varav förskollärare 23 20

     - varav barnskötare 29 29

Omsorg och hälsa 194 30

     - varav vårdbiträde 55 41

     - varav undersköterska 51 22

     - varav vårdare 22 27

     - varav sjuksköt./dsk. 13 33

Samhällsplanering 26 35

Totalt kommunen 458 31

Pension inom 10 år (tillsvidareanställda födda 1946-1955)

Anställningsform Heltid Deltid

75-99

Deltid

50-74

Deltid

-49

Tillsvid. kvinnor 565 500 164 18

Tillsvidare män 202 14 9 4

Visstid kvinnor 43 31 14 3

Visstid män 27 7 3 0

Antal anställda heltid/deltid

Pension

Under �010 har �� medarbetare avgått med pen
sion (�,� % av de tillsvidareanställda). Kommunen 
står inför fortsatt ökning av antalet pensionsav
gångar de kommande åren. Pensionsavgången är 
flexibel med möjlighet att avgå mellan 61-67 år. 
Beräknat på pensionsavgång vid 6� års ålder så 
kommer inom � respektive 10 år �0� medarbetare 
respektive ��8 medarbetare att uppnå 6� år. 

Personalomsättning

Under �010 har totalt 89 tillsvidareanställda med
arbetare avslutat sina anställningar. Detta ger en 
extern personalomsättning på 6 procent (�009 var 
det 6,� %). Av dem som slutat sin anställning har 
8 personer avgått med anledning av uppsägning på 
grund av arbetsbrist och �9 medarbetare har av
gått med pension. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 88,� procent, vilket 
är en liten ökning jämfört med året innan. Målet 
är att öka sysselsättningsgraden i kommunen och 
detta är ett litet steg på väg.

Av antalet tillsvidareanställda var 8� procent kvin
nor. Bland de visstidsanställda var andelen kvinnor 
71 procent. Av samtliga anställda var 16 procent 
män.

��,� procent av de tillsvidareanställda kvinnorna 
har en heltidsanställning. Motsvarande siffra bland 
männen var 88,� procent. Jämfört med �009 har 
andelen heltidsanställda minskat både bland kvin
nor (��,� %) och män (86,8 %).

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för res
pektive förvaltning är följande:
Arbete o lärande  88 %
Barn o ungdom  91 %
Omsorg o hälsa   8� %
Samhällsplanering.   97 %
Kommunledning   9� %



��

Förvaltningsberättelse

Arbetad tid och frånvaro

Av den totala överenskomna arbetstiden är ande
len arbetad tid 78 procent och andel frånvaro �� 
procent (semester, sjukfrånvaro och övrig ledig
het).
 Frånvaron fördelar sig enligt följande:

Löner - jämställdhet

Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare 
ökade med �,1 % under �010 till �� �00 kronor, 
motsvarande lön �009 var �1 9�0 kr. Kvinnor
nas medianlön �010 var �� 1�0 kr och männens 
�� ��0 kr. Differensen mellan kvinnor och mäns 
medianlöner har minskat med drygt 100 kr jämfört 
med året innan.  

En analys har gjorts av lönerna utifrån ett jäm
ställdhetsperspektiv. Syftet var att upptäcka, åt
gärda och förhindra osakliga löneskillnader mel
lan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Analysen visade att tidigare osakliga löne
skillnader i stort sett var åtgärdade samt att några 
få nya grupper behöver följas upp.

Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. 
Behandlingsassistenter och fritidsledare har en 
jämn könsfördelning. Av kommunens chefer är 67 
% kvinnor. Alla enhetschefer inom förvaltningen 
för omsorg och hälsa är kvinnor. 

Lönerörelsen

Lokala löneöversynsförhandlingar har genomförts 
för samtliga förbund under året. Löneökningarna 
har varit strax över � % för alla med undantag av 
Kommunal som fick ca 2,4 %. Totalt för kommu
nen var lönekostnadsökningen ca �,� %.

Förvaltningsberättelse 
 
 

 
 
Personalomsättning 
Under 2010 har totalt 89 tillsvidareanställda 
medarbetare avslutat sina anställningar. Detta ger 
en extern personalomsättning på 6 procent (2009 
var det 6,5 %). Av dem som slutat sin anställning 
har 8 personer avgått med anledning av uppsägning 
på grund av arbetsbrist och 29 medarbetare har 
avgått med pension.  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 88,3 procent, vilket är 
en liten ökning jämfört med året innan. Målet är att 
öka sysselsättningsgraden i kommunen och detta är 
ett litet steg på väg.  
 
Antal anställda heltid/deltid 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid
50-74

Deltid
-49

Tillsvid. kvinnor 565 500 164 18
Tillsvidare män 202 14 9 4
Visstid kvinnor 43 31 14 3
Visstid män 27 7 3 0
 
Av antalet tillsvidareanställda var 84 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 71 procent. Av samtliga anställda var 16 
procent män. 
 
45,3 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har 
en heltidsanställning. Motsvarande siffra bland 
männen var 88,2 procent. Jämfört med 2009 har 
andelen heltidsanställda minskat både bland kvinnor 
(45,5 %) och män (86,8 %). 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande:  
 

Arbete o lärande  88 % 
Barn o ungdom  91 % 
Omsorg o hälsa   85 % 
Samhällsplanering.   97 % 
Kommunledning   95 % 
 
 
Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är andelen 
arbetad tid 78 procent och andel frånvaro 22 
procent (semester, sjukfrånvaro och övrig ledighet). 
Frånvaron fördelar sig enligt följande: 

Frånvaro

Semester

Övrig ledighet

Sjukledighet

 
 
Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare 
ökade med 2,1 % under 2010 till 22 400 kronor, 
motsvarande lön 2009 var 21 950 kr. Kvinnornas 
medianlön 2010 var 22 140 kr och männens 25 250 
kr. Differensen mellan kvinnor och mäns 
medianlöner har minskat med drygt 100 kr jämfört 
med året innan.   
 
Medianlön, kronor per månad 
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En analys har gjorts av lönerna utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Syftet var att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Analysen visade att tidigare osakliga löne-
skillnader i stort sett var åtgärdade samt att några få 
nya grupper behöver följas upp.  
 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt
Behandlingsassistent 11 10 21
Fritidsledare 8 6 14
Lärare 150 56 206
Sjuksköterska/dsk 30 7 37
Undersköterska 228 9 237
Förskollärare 113 3 116
Barnskötare 100 0 100
Kock 32 0 32
Bibliotekarier  7 0 7
Parkarbetare 0 12 12
Drifttekniker 0 11 11
Anläggningsarbetare 0 10 10
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Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt

Behandlingsassistent 11 10 21

Fritidsledare 8 6 14

Lärare 150 56 206

Sjuksköterska/dsk 30 7 37

Undersköterska 228 9 237

Förskollärare 113 3 116

Barnskötare 100 0 100

Kock 32 0 32

Bibliotekarier 7 0 7

Parkarbetare 0 12 12

Drifttekniker 0 11 11

Anläggningsarbetare 0 10 10

Könsfördelning inom några yrkesgrupper

År Anställda Förtroende-

valda

Övriga 

arvoden

2006 532,6 4,2 4,9

2007 552,0 5,1 5,2

2008 586,5 5,4 5,5

2009 583,4 5,4 5,2

2010 580,4 5,9 5,7

Lönekostnad inkl sociala avgifter, mkr

Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, in
klusive sociala avgifter minskade med en procent 
�010.

Förvaltningsberättelse 
 
 

 
 
Personalomsättning 
Under 2010 har totalt 89 tillsvidareanställda 
medarbetare avslutat sina anställningar. Detta ger 
en extern personalomsättning på 6 procent (2009 
var det 6,5 %). Av dem som slutat sin anställning 
har 8 personer avgått med anledning av uppsägning 
på grund av arbetsbrist och 29 medarbetare har 
avgått med pension.  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 88,3 procent, vilket är 
en liten ökning jämfört med året innan. Målet är att 
öka sysselsättningsgraden i kommunen och detta är 
ett litet steg på väg.  
 
Antal anställda heltid/deltid 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid
50-74

Deltid
-49

Tillsvid. kvinnor 565 500 164 18
Tillsvidare män 202 14 9 4
Visstid kvinnor 43 31 14 3
Visstid män 27 7 3 0
 
Av antalet tillsvidareanställda var 84 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 71 procent. Av samtliga anställda var 16 
procent män. 
 
45,3 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har 
en heltidsanställning. Motsvarande siffra bland 
männen var 88,2 procent. Jämfört med 2009 har 
andelen heltidsanställda minskat både bland kvinnor 
(45,5 %) och män (86,8 %). 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande:  
 

Arbete o lärande  88 % 
Barn o ungdom  91 % 
Omsorg o hälsa   85 % 
Samhällsplanering.   97 % 
Kommunledning   95 % 
 
 
Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är andelen 
arbetad tid 78 procent och andel frånvaro 22 
procent (semester, sjukfrånvaro och övrig ledighet). 
Frånvaron fördelar sig enligt följande: 

Frånvaro

Semester

Övrig ledighet

Sjukledighet

 
 
Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare 
ökade med 2,1 % under 2010 till 22 400 kronor, 
motsvarande lön 2009 var 21 950 kr. Kvinnornas 
medianlön 2010 var 22 140 kr och männens 25 250 
kr. Differensen mellan kvinnor och mäns 
medianlöner har minskat med drygt 100 kr jämfört 
med året innan.   
 
Medianlön, kronor per månad 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2006 2007 2008 2009 2010
Män Kvinnor

 
En analys har gjorts av lönerna utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Syftet var att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Analysen visade att tidigare osakliga löne-
skillnader i stort sett var åtgärdade samt att några få 
nya grupper behöver följas upp.  
 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt
Behandlingsassistent 11 10 21
Fritidsledare 8 6 14
Lärare 150 56 206
Sjuksköterska/dsk 30 7 37
Undersköterska 228 9 237
Förskollärare 113 3 116
Barnskötare 100 0 100
Kock 32 0 32
Bibliotekarier  7 0 7
Parkarbetare 0 12 12
Drifttekniker 0 11 11
Anläggningsarbetare 0 10 10
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Övrig ledighet

Sjukledighet

Semester
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Förvaltningsberättelse

Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester 
är �1 mkr. Skulden har ökat med 0,� mkr jämfört 
med förra året. 

Hälsa

Av samtliga medarbetare har �7 procent inte haft 
någon sjukdag under året. Detta är samma nivå 
som föregående år. Bland medarbetarna har 9� 
procent inte haft någon långtidsfrånvaro (sjuk
frånvaro längre än �9 dagar).

Förvaltningsberättelse 
 
 

 
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. 
Behandlingsassistenter och fritidsledare har en 
jämn könsfördelning. Av kommunens chefer är 67 % 
kvinnor. Alla enhetschefer inom förvaltningen för 
omsorg och hälsa är kvinnor.  
 
 
Lönerörelsen 
Lokala löneöversynsförhandlingar har genomförts 
för samtliga förbund under året. Löneökningarna har 
varit strax över 2 % för alla med undantag av 
Kommunal som fick ca 2,4 %. Totalt för kommunen 
var lönekostnadsökningen ca 2,2 %. 
 
Lönekostnad inkl sociala avgifter, mkr    
 

År Anställda Förtroende-
valda 

Övriga 
arvoden

2006 532,6 4,2 4,9
2007 552,0 5,1 5,2
2008 586,5 5,4 5,5
2009 583,4 5,4 5,2
2010 580,4 5,9 5,7
 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter minskade med en procent 
2010.  
 
Total semesterlöneskuld, mkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester är 
41 mkr. Skulden har ökat med 0,4 mkr jämfört med 
förra året.  
 
Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 37 procent inte haft 
någon sjukdag under året. Detta är samma nivå 
som föregående år. Bland medarbetarna har 94 
procent inte haft någon långtidsfrånvaro 
(sjukfrånvaro längre än 59 dagar). 
 
Sjukfrånvaro 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 2010 2009 2008
Arbete o lärande 7,0 5,7 11,2
Barn o ungdom 15,8 17,9 19,4
Kommunledning 13,7 10,4 8,5
Omsorg o hälsa 20,4 22,4 24,4
Samhällsplanering 7,0 7,6 6,4
Hela kommunen 16,6 18,3 20,1

Antalet sjukdagar per anställd har minskat med 1,7 
dagar under året. Målet för 2010 var att minska 
minst en dag jämfört med 2009. Ett aktivt arbete 
med att minska både den korta och långa 
sjukfrånvaron har gett resultat. 
 
Sjukfrånvaro procent 
 

 2010 2009 2008 
Total sjukfrånvaro 4,8 5,3 5,7
- Kvinnor 5,3 6,0 6,3
- Män 2,7 2,1 2,8
- Åldersgrupp -29 år 2,9 3,4 2,8
- Åldersgrupp 30 – 49 år 4,1 5,0 5,2
- Åldersgrupp 50 år - 4,5 6,0 6,8
- Längre än 59 dagar 36,7 43,8 51,5
 
Under 2010 har sjukfrånvaron i förhållande till den 
arbetade tiden minskat. Den långa sjukfrånvaron 
har minskat under året. 36,7 procent av sjuk-
dagarna per anställd i kommunen tillhör dem som 
har en sjukperiod på 59 dagar eller längre. Den 
sista december 2010 var 44 medarbetare lång-
tidssjukskrivna. Detta är en minskning med 18 
personer jämfört med 2009. Bland de långtidssjuk-
skrivna var 16 medarbetare sjukskrivna på deltid 
vilket motsvarar 36 procent av de långtidssjuka. 
 
Anställda som är 50 år eller äldre stod för 61 % av 
de totala antalet sjukdagar. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön visar att 
kvinnor i genomsnitt var sjuka 18 dagar och männen 
9 dagar under 2010. Jämfört med 2009 innebär det 
en minskning av sjukfrånvaron bland kvinnorna med 
2 dagar och en ökning med 3 dagar bland männen. 
Av kvinnornas totala sjukfrånvaro var långtidssjuk-
frånvaron 59 procent. Männens andel var 41 
procent. 
 
Sjukfrånvaro längre än 59 dagar 
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Antalet sjukdagar per anställd har minskat med 1,7 
dagar under året. Målet för �010 var att minska 
minst en dag jämfört med �009. Ett aktivt arbete 
med att minska både den korta och långa sjukfrån
varon har gett resultat.

2010 2009 2008

Arbete o lärande 7,0 5,7 11,2

Barn o ungdom 15,8 17,9 19,4

Kommunledning 13,7 10,4 8,5

Omsorg o hälsa 20,4 22,4 24,4

Samhällsplanering 7,0 7,6 6,4

Hela kommunen 16,6 18,3 20,1

 

Sjukfrånvaro 

Antal sjukdagar/anställd

Under �010 har sjukfrånvaron i förhållande till den 
arbetade tiden minskat. Den långa sjukfrånvaron 
har minskat under året. �6,7 procent av sjukdagar
na per anställd i kommunen tillhör dem som har 
en sjukperiod på �9 dagar eller längre. Den sista 
december �010 var �� medarbetare långtidssjuk
skrivna. Detta är en minskning med 18 personer 
jämfört med �009. Bland de långtidssjukskrivna 
var 16 medarbetare sjukskrivna på deltid vilket 
motsvarar �6 procent av de långtidssjuka.

Anställda som är �0 år eller äldre stod för 61 % av 
de totala antalet sjukdagar.

En analys av sjukfrånvaro i relation till kön visar 
att kvinnor i genomsnitt var sjuka 18 dagar och 
männen 9 dagar under �010. Jämfört med �009 
innebär det en minskning av sjukfrånvaron bland 
kvinnorna med � dagar och en ökning med � dagar 
bland männen. Av kvinnornas totala sjukfrånvaro 
var långtidssjukfrånvaron �9 procent. Männens 
andel var �1 procent.

2010 2009 2008

Total sjukfrånvaro 4,8 5,3 5,7

- Kvinnor 5,3 6,0 6,3

- Män 2,7 2,1 2,8

- Åldersgrupp – 29 år 2,9 3,4 2,8

- Åldersgrupp 30 – 49 år 4,1 5,0 5,2

- Åldersgrupp 50 år – 4,5 6,0 6,8

- Längre än 59 dagar 36,7 43,8 51,5

 

Sjukfrånvaro procent

Sjukfrånvaro längre än 59 dagar
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Förvaltningsberättelse

Aktivt rehabiliteringsarbete

Under året har fokus inom rehabiliteringsarbetet 
varit på personer med upprepad korttidsfrånvaro. 
Av kommunens anställda har drygt 180 personer 
upprepad korttidsfrånvaro med fem gånger eller 
mer under en tolvmånadersperiod. Särskilt stora 
är problemen inom förvaltningen för omsorg och 
hälsa.

Flera anställda som har förlorat sin rätt till sjuk
penning eller sjukersättning har återgått i arbete i 
olika omfattning. För ett fåtal personer har anställ
ningen avslutats på grund av bristande arbetsför
måga. 

Det förebyggande arbetet med friskvårdsinsat
ser har fortsatt under året. Medarbetarna erbjuds 
olika friskvårdsinsatser till reducerade priser. Olika 
motionskampanjer har genomförts. En stor bidra
gande insats till allt förebyggande arbete gör alla 
hälsoinspiratörer på arbetsplatserna.

Strategiska personalfrågor

Under våren erbjöds chefer och skyddsombud en 
arbetsmiljöutbildning. Samtidigt med denna utbild
ning introducerades en personalhandbok till stöd 
för cheferna. Under hösten erbjöds alla chefer en 
arbetsrättsutbildning. 

En kartläggning av personalförsörjningsbehovet 
har genomförts under året. De flesta pensionsav
gångarna kommer att vara inom vård och omsorg. 
Det är främst undersköterskor som behöver rekry
teras framöver. Idag är det ett lågt intresse bland 
ungdomar att söka sig till denna typ av utbildning.

Förvaltningen för omsorg och hälsa har beviljats 
6,� miljoner kronor från Europeiska socialfonden 
till ett projekt kallat ”Helhetsgrepp på ohälsa – ett 
samverkans och utvecklingsprojekt i Alvesta kom
mun”. Syftet är att säkerställa medarbetarnas behov 
av kompetensutveckling och lärande, samt att öka 
hälsan och minska korttidssjukskrivningarna inom 
förvaltningen. Under �010 har arbete pågått med 
nulägesanalys och kompetensutvecklingsplan. Ge
nomförandet kommer att ske under �011�01�.

Förvaltningsberättelse 
 
 

 
Aktivt rehabiliteringsarbete 
Under året har fokus inom rehabiliteringsarbetet 
varit på personer med upprepad korttidsfrånvaro. Av 
kommunens anställda har drygt 180 personer 
upprepad korttidsfrånvaro med fem gånger eller mer 
under en tolvmånadersperiod. Särskilt stora är 
problemen inom förvaltningen för omsorg och hälsa. 
 
Flera anställda som har förlorat sin rätt till 
sjukpenning eller sjukersättning har återgått i arbete 
i olika omfattning. För ett fåtal personer har 
anställningen avslutats på grund av bristande 
arbetsförmåga.  
 
Det förebyggande arbetet med friskvårdsinsatser 
har fortsatt under året. Medarbetarna erbjuds olika 
friskvårdsinsatser till reducerade priser. Olika 
motionskampanjer har genomförts. En stor 
bidragande insats till allt förebyggande arbete gör 
alla hälsoinspiratörer på arbetsplatserna. 
 
 
Strategiska personalfrågor 
Under våren erbjöds chefer och skyddsombud en 
arbetsmiljöutbildning. Samtidigt med denna 
utbildning introducerades en personalhandbok till 
stöd för cheferna. Under hösten erbjöds alla chefer 
en arbetsrättsutbildning.  
 
En kartläggning av personalförsörjningsbehovet har 
genomförts under året. De flesta 
pensionsavgångarna kommer att vara inom vård 
och omsorg. Det är främst undersköterskor som 
behöver rekryteras framöver. Idag är det ett lågt 
intresse bland ungdomar att söka sig till denna typ 
av utbildning. 
 
Förvaltningen för omsorg och hälsa har beviljats 6,4 
miljoner kronor från Europeiska socialfonden till ett 
projekt kallat ” Helhetsgrepp på ohälsa – ett 
samverkans och utvecklingsprojekt i Alvesta 
kommun”. Syftet är att säkerställa medarbetarnas 
behov av kompetensutveckling och lärande, samt 
att öka hälsan och minska korttidssjukskrivningarna 
inom förvaltningen. Under 2010 har arbete pågått 
med nulägesanalys och kompetensutvecklingsplan. 
Genomförandet kommer att ske under 2011-12. 
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Miljöredovisning                          

Redovisning av Alvesta kommuns miljöar-

bete 2010

I januari månad �008 beslutade kommunfullmäk
tige anta lokala miljömål för Alvesta kommun. 
Nedan följer några exempel på vad som skett un
der �010 för att uppnå miljömålen

Begränsad klimatpåverkan

Kommunens övergripande mål är att kommunen 
på sikt ska bli fossilbränslefri. Ett delmål är att kol
dioxidutsläppen från fossila bränslen år �010 ska 
ha minskat till �,� ton/invånare och år. Enligt de 
senaste uppföljningsbara uppgifterna, som avser 
år �007, var utsläppen �,� ton/invånare och år. 
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Förvaltningsberättelse

Åtgärder som genomförts för att minska koldiox
idutsläppen.

Tillsammans med en stor del av världens befolk
ning deltog Alvesta kommun i Earth Hour. Den 
�7 mars mellan �0.�0 och �1.�0 släcktes ljuset i 
en manifestation för klimatet. I Alvesta släcktes 
ljuset på flera offentliga platser, bl.a. vattentor
net i Alvesta.

•

Foto: Jonas Harsten

I november antog kommunfullmäktige en vind
kraftsplan för Alvesta kommun, tematiskt tillägg 
till översiktsplanen. Planen pekar ut ett priorite
rat område och fyra lämpliga områden. Två av 
de lämpliga områdena ligger i norra kommunde
len och ett i södra delen av kommunen. Ett stort 
intresse har visats för att etablera vindkraft inom 
det prioriterade området, väster om Alvesta. Två 
företag har ansökt om tillstånd för att sätta upp 
9 vindkraftverk med en effekt på mellan 1,8 och 
�,� MW/verk. I planen anges bl.a. att vindkraft
verken ska ha ett minsta avstånd på �00 meter 
till närmsta bostad.

EUprojekten med nya tågstopp i Moheda och 
Vislanda har pågått under året. Tågstoppet i 
Moheda är planerat till �011. Andra projekt som 
skett i samverkan med Regionförbundet Södra 
Småland har varit Resecentrum i Alvesta och fler 
turer med tågen för att underlätta arbets och 
studiependling. 

Kommunen har deltagit i LRF Sydost Leader
projekt om förstudie Alvesta biogas. Om det blir 

•

•

•

Miljöredovisning 
 
 

 
Redovisning av Alvesta kommuns miljöarbete 
2010 
 
I januari månad 2008 beslutade kommunfullmäktige 
anta lokala miljömål för Alvesta kommun. Nedan föl-
jer några exempel på vad som skett under 2010 för 
att uppnå miljömålen 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Kommunens övergripande mål är att kommunen på 
sikt ska bli fossilbränslefri. Ett delmål är att koldioxid-
utsläppen från fossila bränslen år 2010 ska ha mins-
kat till 2,2 ton/invånare och år. Enligt de senaste upp-
följningsbara uppgifterna, som avser år 2007, var ut-
släppen 2,3 ton/invånare och år .  
 
Åtgärder som genomförts för att minska koldioxidut-
släppen. 
 
 Tillsammans med en stor del av världens befolk-

ning deltog Alvesta kommun i Earth Hour. Den 27 
mars mellan 20.30 och 21.30 släcktes ljuset i en 
manifestation för klimatet. I Alvesta släcktes ljuset 
på flera offentliga platser, bl.a. vattentornet i Al-
vesta. 

 

 
Foto: Jonas Harsten 
 
 I november antog kommunfullmäktige en vind-

kraftsplan för Alvesta kommun, tematiskt tillägg 
till översiktsplanen. Planen pekar ut ett prioriterat 
område och fyra lämpliga områden. Två av de 
lämpliga områdena ligger i norra kommundelen 
och ett i södra delen av kommunen. Ett stort in-
tresse har visats för att etablera vindkraft inom 
det prioriterade området, väster om Alvesta. Två 
företag har ansökt om tillstånd för att sätta upp 9 
vindkraftverk med en effekt på mellan 1,8 och 2,5 
MW/verk. I planen anges bl.a. att vindkraftverken 
ska ha ett minsta avstånd på 500 meter till 
närmsta bostad. 

 
 EU-projekten med nya tågstopp i Moheda och 

Vislanda har pågått under året. Tågstoppet i Mo-
heda är planerat till 2011. Andra projekt som 
skett i samverkan med Regionförbundet Södra 
Småland har varit Resecentrum i Alvesta och fler 
turer med tågen för att underlätta arbets- och 
studiependling.  

 
 Kommunen har deltagit i LRF Sydost Leader-

projekt om förstudie Alvesta biogas. Om det blir 
en investering i biogasproduktion i Alvesta kan 
detta innebära att 900 fordon kan köra på biogas 
i stället för fossilt bränsle. Slutredovisning sker i 
början av 2011. 

 
 Förvaltningen för omsorg och hälsa har fortsatt 

sitt deltagande i projektet ”Uppföljning för arbete 
med bättre kommunala tjänsteresor”. Syftet är 
att minska bilresorna genom ett smartare sätt att 
planera personalens resor inom hemtjänsten. En 
förstudie i ruttoptimering för Alvesta har genom-
förts. Resultatet från förstudien visar att det finns 
både tid och fordon att spara genom ett ruttpla-
neringsprogram. Tiden som personalen finns på 
vägarna kan tiden i stället användas för vårdta-
garna. Även förvaltningen för barn och ungdom 
studerar olika ruttprogram för att få en bättre lo-
gistik för skolskjutsarna.  

 
 För att minska bilresorna, minska antal nycklar 

som är i omlopp och snabbare kunna hjälpa de 
som larmar inom hemtjänsten har förvaltningen 
för omsorg och hälsa prövat ett system med 
nyckelgömma. Planerna är att införa systemet 
med nyckelgömma i hela kommunen under 
2011. 

 
 Kommunen har ansökt och beviljats ett stöd för 

att arbeta med energieffektivisering inom den 
egna organisationen. Stödet är på 280 000 kro-
nor om året i fem år. Ett villkor för stödet är att 
kommunen tar fram en nulägesbeskrivning, sät-
ter upp mål till 2014 och 2020 samt tar fram en 
handlingsplan för hur man ska nå målen.  Arbe-
tet med att ta fram nulägesbeskrivning, mål och 
handlingsplan påbörjades under året. 

 
 För att minska bränsleförbrukningen har kom-

munens och bolagens personal erbjudits utbild-
ning i Sparsam körning. Resultatet från de drygt 
30 anställda som deltog i utbildningen visade att 
bränsleförbrukningen minskade med i genom-
snitt 13,8 %. 

 
 Kommunen beviljades 2007 ett klimatinvester-

ingsbidrag för att byta ut kvicksilverlampor till 
högtrycksnatriumlampor i gatubelysningen. Un-
der 2010, som är sista året bidraget gäller för, 
har 550 lampor bytts och 199 plockats bort. Det-
ta innebär en årlig energibesparing på 210 
MWh. Under hela perioden har en energibespa-
ring gjorts med 873 MWh. 

 
 Informationsmöten om energieffektiviseringar 

och förnybar energi har genomförts vid flera till-
fällen under året. Informationen har vänt sig till 
allmänheten, kommunens företag och personal.  

 
 Kommunkoncernen har fortsatt sitt arbete med 

energieffektiviseringar i sina fastigheter. Bl.a. har 
Grönkullaskolan bytt undercentral för radiator-
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en investering i biogasproduktion i Alvesta kan 
detta innebära att 900 fordon kan köra på biogas 
i stället för fossilt bränsle. Slutredovisning sker i 
början av �011.

Förvaltningen för omsorg och hälsa har fortsatt 
sitt deltagande i projektet ”Uppföljning för ar
bete med bättre kommunala tjänsteresor”. Syftet 
är att minska bilresorna genom ett smartare sätt 
att planera personalens resor inom hemtjänsten. 
En förstudie i ruttoptimering för Alvesta har 
genomförts. Resultatet från förstudien visar att 
det finns både tid och fordon att spara genom 
ett ruttplaneringsprogram. Tiden som persona
len finns på vägarna kan i stället användas för 
vårdtagarna. Även förvaltningen för barn och 
ungdom studerar olika ruttprogram för att få en 
bättre logistik för skolskjutsarna. 

För att minska bilresorna, minska antal nyck
lar som är i omlopp och snabbare kunna hjälpa 
de som larmar inom hemtjänsten har förvalt
ningen för omsorg och hälsa prövat ett system 
med nyckelgömma. Planerna är att införa syste
met med nyckelgömma i hela kommunen under 
�011.

Kommunen har ansökt och beviljats ett stöd för 
att arbeta med energieffektivisering inom den 
egna organisationen. Stödet är på �80 000 kro
nor om året i fem år. Ett villkor för stödet är att 
kommunen tar fram en nulägesbeskrivning, sät
ter upp mål till �01� och �0�0 samt tar fram en 
handlingsplan för hur man ska nå målen. Arbe
tet med att ta fram nulägesbeskrivning, mål och 
handlingsplan påbörjades under året.

För att minska bränsleförbrukningen har kom
munens och bolagens personal erbjudits utbild
ning i Sparsam körning. Resultatet från de drygt 
�0 anställda som deltog i utbildningen visade att 
bränsleförbrukningen minskade med i genom
snitt 1�,8 %.

Kommunen beviljades �007 ett klimatinveste
ringsbidrag för att byta ut kvicksilverlampor till 
högtrycksnatriumlampor i gatubelysningen. Un

•

•

•

•

•
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Förvaltningsberättelse

der �010, som är sista året bidraget gäller för, har 
��0 lampor bytts och 199 plockats bort. Detta 
innebär en årlig energibesparing på �10 MWh. 
Under hela perioden har en energibesparing 
gjorts med 87� MWh.

Informationsmöten om energieffektiviseringar 
och förnybar energi har genomförts vid flera till
fällen under året. Informationen har vänt sig till 
allmänheten, kommunens företag och personal. 

Kommunkoncernen har fortsatt sitt arbete med 
energieffektiviseringar i sina fastigheter. Bl.a. 
har Grönkullaskolan bytt undercentral för ra
diatorkretsen, Virdaskolan har bytt ut befintlig 
ventilation mot ftxaggregat. Kvarngården, Vis
landaskolans lågstadiebyggnad och sporthall har 
tilläggsisolerats.

Resultaten från genomförda energideklarationer 
visar att energiförbrukningen per kvadratmeter i 
genomsnitt är 1�� KWh Atemp för AllboHus 
fastigheter och 1�� kWh för kommunens fast
igheter. Förbrukningen ligger klart under med
elvärden för liknande hus i Sverige. Sim och 
sporthallen och kommunförrådet ingår inte i 
uppgifterna ovan. För sim och sporthallen är 
förbrukningen �6� kWh/kvadratmeter och lig
ger över medelvärdet. Uppgifterna är graddag
sjusterade, d.v.s. hänsyn har tagits till utetempe
raturen. Styrgruppen för Uthållig kommun har 
diskuterat behoven av åtgärder vid flera tillfällen 
under året.

•

•

•

Miljöredovisning 
 

 
 

kretsen, Virdaskolan har bytt ut befintlig ventila-
tion mot ftx-aggregat. Kvarngården, Vislandasko-
lans lågstadiebyggnad och sporthall har tilläggs-
isolerats. 

 
 Resultaten från genomförda energideklarationer 

visar att energiförbrukningen per kvadratmeter i 
genomsnitt är 133 KWh A-temp för AllboHus fas-
tigheter och 142 kWh för kommunens fastigheter. 
Förbrukningen ligger klart under medelvärden för 
liknande hus i Sverige. Sim- och sporthallen och 
kommunförrådet ingår inte i uppgifterna ovan. För 
sim- och sporthallen är förbrukningen 365 
kWh/kvadratmeter och ligger över medelvärdet. 
Uppgifterna är graddagsjusterade, d.v.s. hänsyn 
har tagits till utetemperaturen. Styrgruppen för 
Uthållig kommun har diskuterat behoven av åt-
gärder vid flera tillfällen under året. 

 

 
Cavallius i Vislanda använder 116 kWh/m2 och ligger 
under genomsnittet för liknande hus i Sverige. 
 
För att följa om utvecklingen följer målen i energi- 
och klimatplanen redovisas nedan några indikatorer 
inom området 
 
Fordonsresor  2010 2009 2008 
Kommunen  
Antal mil 184 000 177 000 180 000 
Mil/anställd 125 119 118 
Hela koncernen 
Antal mil 239 000 243 000 249 000 
Mil/anställd 150 151 152 
 
I uppgifterna ovan ingår kommunens fordon inkl. lätta 
och tunga lastblar, men exkl. fordon som används i 
undervisningen och arbetsfordon såsom traktorer 
och motorredskap.  
Kommunkoncernen har minskat sina resor medan 
kommunen ökat sina. Det är FSP, FAL och FOH som 
står för ökningen. Några förklaringar till ökningen är 
att den tekniska avdelningen haft mycket arbete i 
södra och norra kommundelen samt mer snöskott-
ning än normalt. FOH har ökat antalet vårdtagare 
som behövt hjälp hemma. 
Styrgruppen för Uthållig kommun har under året be-
gärt in svar från alla förvaltningar och kommunala 
bolag om vad de tänker göra för att minska utsläppen 
av koldioxid från sina transporter. 
 
 
 
Flyg och tågresor 2010 2009  

Tåg och flyg 2010 2009 2008 
Kommunen 
Antal mil med tåg 37 711 41 953 32 535 
Antal mil med flyg 9 627 7 365 4 319 
Hela koncernen 
Antal mil med tåg 41419 - - 
Antal mil med flyg 11570 - - 
 
Uppgifterna ovan bygger på uppgifter från de rese-
företag kommunen har avtal med. Det är framför allt 
Förvaltningen för Arbete och Lärande som står den 
största andelen flygresor.  I uppgifterna ingår inte 
elevers resor. 
 
Kommunkoncernen har totalt 34 personbilar som 
kan köra på etanol (E85), en ökning med 4 fordon 
jämfört med 2009. Av dessa uppfyller 29 fordon kra-
ven för miljöbilar 2005  enligt Vägverkets definition.  
 
Kommunkoncernens köp av drivmedel för transpor-
ter, angivet i liter  
År Bensin       E85                  Diesel 
2009 57 215   44 960               248 796 
2010 55 240   43 138               260 801 
 
Redovisningen ovan bygger på uppgifter från bolag 
som kommunen har avtal med. I inköpen ingår 
även drivmedel för arbetsmaskiner.  
Ökningen av drivmedel ovan innebär att koldioxidut-
släppen från kommunkoncernens transporter ökat 
med cirka 28 ton jämfört med föregående år. Det är 
dieselanvändningen som står för hela ökningen och 
en förklaring är att det föll mycket snö förra året som 
innebar extra mycket dieselanvändning för snöskot-
ningen. 
 
Kommunens elförbrukning, inkl. förvaltningsavtalet 
men exkl. gatubelysningen, uppgick under 2010  till 
ca 10 600 MWh. Detta är ungefär samma som före-
gående år. För hela kommunkoncernen var elför-
brukningen cirka 21 700 MWh. Målet är att elför-
brukningen ska minska i kommunen som geogra-
fiskt område. En förklaring till att en minskning för 
kommunkoncernen inte skett är att 2010 var betyd-
ligt kallare än normalåret och 2009 var varmare än 
normalåret.  
 
Kommunens fjärrvärmeförbrukning uppgick till 9090 
MWh år 2010 och 7 636 MWh år 2009. För hela 
kommunkoncernen uppgick  fjärrvärmeförbrukning-
en till 32 433 MWh år 2010.  
 
Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, produ-
cerade under året 2,4 GWh vattenkraft. Detta är 
samma som året innan. 
 
Under året har Alvesta Energi fortsatt utbyggnaden 
av fjärrvärme i kommunen och 49 nya fastigheter 
har anslutits till fjärrvärmenätet. De allra flesta har 
gått från olja och el till fjärrvärme.  
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Cavallius i Vislanda använder 116 kWh/m2 och ligger 
under genomsnittet för liknande hus i Sverige.

För att följa om utvecklingen följer målen i energi 
och klimatplanen redovisas nedan några indikato
rer inom området.

I uppgifterna ovan ingår kommunens fordon inkl. 
lätta och tunga lastblar, men exkl. fordon som an
vänds i undervisningen och arbetsfordon såsom 
traktorer och motorredskap. 
 Kommunkoncernen har minskat sina resor 
medan kommunen ökat sina. Det är FSP, FAL och 
FOH som står för ökningen. Några förklaringar 
till ökningen är att den tekniska avdelningen haft 
mycket arbete i södra och norra kommundelen 
samt mer snöskottning än normalt. FOH har ökat 
antalet vårdtagare som behövt hjälp hemma.
 Styrgruppen för Uthållig kommun har under 
året begärt in svar från alla förvaltningar och kom
munala bolag om vad de tänker göra för att minska 
utsläppen av koldioxid från sina transporter.

Fordonsresor 2010 2009 2008

Kommunen

Antal mil 184 000 177 000 180 000

Mil/anställd 125 119 118

Hela koncernen

Antal mil 239 000 243 000 249 000

Mil/anställd 150 151 152

Uppgifterna ovan bygger på uppgifter från de re
seföretag kommunen har avtal med. Det är fram
för allt Förvaltningen för Arbete och Lärande som 
står den största andelen flygresor. I uppgifterna 
ingår inte elevers resor.

Kommunkoncernen har totalt �� personbilar som 
kan köra på etanol (E8�), en ökning med � fordon 
jämfört med �009. Av dessa uppfyller �9 fordon 
kraven för miljöbilar 2005 enligt Vägverkets defi
nition.

Tåg och flyg 2010 2009 2008

Kommunen

Antal mil med tåg 37 711 41 953 32 535

Antal mil med flyg 9 627 7 365 4 319

Hela koncernen

Antal mil med tåg 41 419 - -

Antal mil med flyg 11 570 - -
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Förvaltningsberättelse

Redovisningen ovan bygger på uppgifter från bo
lag som kommunen har avtal med. I inköpen ingår 
även drivmedel för arbetsmaskiner. 
 Ökningen av drivmedel ovan innebär att koldi
oxidutsläppen från kommunkoncernens transpor
ter ökat med cirka �8 ton jämfört med föregående 
år. Det är dieselanvändningen som står för hela 
ökningen och en förklaring är att det föll mycket 
snö förra året som innebar extra mycket dieselan
vändning för snöskotningen.

Kommunens elförbrukning, inkl. förvaltningsav
talet men exkl. gatubelysningen, uppgick under 
�010  till ca 10 600 MWh. Detta är ungefär samma 
som föregående år. För hela kommunkoncernen 
var elförbrukningen cirka �1 700 MWh. Målet är 
att elförbrukningen ska minska i kommunen som 
geografiskt område. En förklaring till att en minsk
ning för kommunkoncernen inte skett är att �010 
var betydligt kallare än normalåret och �009 var 
varmare än normalåret. 

Kommunens fjärrvärmeförbrukning uppgick till 
9 090 MWh år �010 och 7 6�6 MWh år �009. För 
hela kommunkoncernen uppgick fjärrvärmeför
brukningen till �� ��� MWh år �010. 

Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, pro
ducerade under året �,� GWh vattenkraft. Detta är 
samma som året innan.

Under året har Alvesta Energi fortsatt utbyggna
den av fjärrvärme i kommunen och �9 nya fast
igheter har anslutits till fjärrvärmenätet. De allra 
flesta har gått från olja och el till fjärrvärme. 

År Bensin       E85         Diesel

2009 57 215   44 960      248 796

2010 55 240   43 138      260 801

 

År Ort Produktion Varav 

biobränsle 

2007 Alvesta  92,1 GWh 99,0 %

2008 Alvesta  91,6 GWh 99,7 %

2009 Alvesta  99,9 GWh 98,9 %

2010 Alvesta 110,7 GWh 95,3 %

2007 Moheda  33,7 GWh 97,0 %

2008 Moheda  35,3 GWh 98,7 %

2009 Moheda  34,7 GWh 98,3 %

2010 Moheda  37,7 GWh 98,9 %

2007 Vislanda  25,7 GWh 96,3 %

2008 Vislanda  29,1 GWh 97,9 %

2009 Vislanda  29,4 GWh 99,3 %

2010 Vislanda 33,5 GWh 95,9 %           

Giftfri miljö

Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att �� 
% av livsmedelsbudgeten ska bestå av ekologiska 
produkter har endast förskolorna nått. Möjlighe
ten att upphandla även rättvisemärkta produkter 
ska beaktas. Nedan redovisas resultaten för de se
naste tre åren. 

Produktion av fjärrvärme i kommunenKommunkoncernens köp av drivmedel för 

transporter, angivet i liter

År 2010 2009       2008

Ekologiskt 13,3 % 9,8 % 9,5 %

Etiskt 1,7 % 1,6 % 1,5 %

Ingen övergödning 

Beslut har fattats om att bygga ut vatten och 
avloppsnätet till Lekaryds by. Genom att ansluta 
fastigheterna till det kommunala nätet minskar ut
släppen av fosfor och kväve till Mörrumsåns vat
tenvårdssystem. Utbyggnaden beräknas vara klar 
�01�.

Kommunen har, med stöd av LOVAbidrag (Lo
kala vattenvårdsprojekt), inventerat statusen på 
enskilda avlopp i Opparydsbäckens och Obyåns 
avrinningsområde. Syftet är att minska mängderna 
kväve och fosfor i Salen och vidare nedströms. To
talt har �67 enskilda avlopp inventerats. Av dessa 
har 89 % bedömts som underkända. En ny ansö
kan om LOVAbidrag har gjorts för att inventera 
enskilda avlopp i norra och östra Åsnenområdet. 
Beslut kommer från Länsstyrelsen under �011.
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Förvaltningsberättelse

Levande sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen har beviljat statligt bidrag med �� 
% av kostnaden, dock högst 18� ��0 kronor, till 
naturvårdsprojektet ”Ordning och reda längs Vä
rendsleden”. I projektet ska de tre kommunerna 
Alvesta, Växjö och Tingsryd i samverkan med lo
kala markägare och kanotuthyrare vidta åtgärder 
som främjar såväl friluftsliv som biologisk mång
fald utmed kanotleden Värendsleden. Leden går 
genom Asasjön, Helgasjön, Salen, Heligeå och 
Åsnen. Projektets syfte är att sprida kunskap och 
information om arter, ekologiska företeelser och 
de regler som finns utmed leden.

Miljöredovisning 
 
 

 
Produktion av fjärrvärme i kommunen 
År Ort Produktion  Varav biobränsle  
2007 Alvesta  92,1 GWh 99,0 % 
2008 Alvesta  91,6 GWh 99,7 % 
2009 Alvesta  99,9 GWh 98,9 % 
2010 Alvesta 110,7 GWh 95,3 % 
2007 Moheda  33,7 GWh 97,0 % 
2008 Moheda  35,3 GWh 98,7 % 
2009 Moheda  34,7 GWh 98,3 % 
2010 Moheda  37,7 GWh 98,9 % 
2007 Vislanda  25,7 GWh 96,3 % 
2008 Vislanda  29,1 GWh 97,9 % 
2009 Vislanda  29,4 GWh 99,3 % 
2010 Vislanda  33,5 GWh 95,9 %_________                 
 
 
Giftfri miljö 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att 25 % 
av livsmedelsbudgeten ska bestå av ekologiska pro-
dukter har endast förskolorna nått. Möjligheten att 
upphandla även rättvisemärkta produkter ska beak-
tas. Nedan redovisas resultaten för de senaste tre 
åren.  
 År 2010            2009 2008                                        
Ekologiskt 13,3 % 9,8 % 9,5 % 13,3 %  1,5 % 
Etiskt  1,7 % 1,6 % 1,5 % 
  
Ingen övergödning  
Beslut har fattats om att bygga ut vatten- och av-
loppsnätet till Lekaryds by. Genom att ansluta fastig-
heterna till det kommunala nätet minskar utsläppen 
av fosfor och kväve till Mörrumsåns vattenvårds-
system. Utbyggnaden beräknas vara klar 2012. 
 
Kommunen har, med stöd av LOVA-bidrag (Lokala 
vattenvårdsprojekt), inventerat statusen på enskilda 
avlopp i Opparydsbäckens och Obyåns avrinnings-
område. Syftet är att minska mängderna kväve och 
fosfor i Salen och vidare nedströms. Totalt har 467 
enskilda avlopp inventerats. Av dessa har 89 % be-
dömts som underkända. En ny ansökan om LOVA-
bidrag har gjorts för att inventera enskilda avlopp i 
norra och östra Åsnenområdet. Beslut kommer från 
Länsstyrelsen under 2011. 
 
 
Levande sjöar och vattendrag 
Länsstyrelsen har beviljat statligt bidrag med 43 % av 
kostnaden, dock högst 185 250 kronor, till natur-
vårdsprojektet ”Ordning och reda längs 
Värendsleden”. I projektet ska de tre kommunerna 
Alvesta, Växjö och Tingsryd i samverkan med lokala 
markägare och kanotuthyrare vidta åtgärder som 
främjar såväl friluftsliv som biologisk mångfald utmed 

kanotleden Värendsleden. Leden går genom Asa-
sjön, Helgasjön, Salen, Heligeå och Åsnen. Projek-
tets syfte är att sprida kunskap och information om 
arter, ekologiska företeelser och de regler som finns 
utmed leden. 
 

 
 
 
God bebyggd miljö 
Hjortsbergaskolan har fortsatt sitt arbete med Stif-
telsen Håll Sverige Rents projekt ”Grön Flagg”. 
Årets tema har varit klimat och energi. Under året 
har skolan ordnat temadagar, bl.a. har de haft en 
barn- och föräldrakväll och tillsammans med Ener-
gikontor Sydost genomfört olika experiment.  
 
Kommunen har fortsatt sitt arbete inom Uthållig 
kommun och ett prioriterat område har varit en ny 
detaljplan för ett nytt bostadsområde, Spåningslan-
da. Stor hänsyn har tagits till att Spåningslanda ska 
vara ett attraktivt och hållbart bostadsområde med 
en god boendemiljö. Särskilda villkor för området 
har tagits fram som syftar till att området ska bli ett 
föredöme i kommunen.   
Ett annat område har varit transporter. Kommunen 
har bl.a. deltagit i Energimyndighetens projekt ”Tra-
fikstrategier för små och medelstora kommuner”. 
Under hösten anordnades, i samarbete med Ener-
gimyndigheten, en workshop för politiker och tjäns-
temän som handlade om Alvesta kommuns möjlig-
heter att nå ett hållbart trafikstrategiarbete.  
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God bebyggd miljö

Hjortsbergaskolan har fortsatt sitt arbete med Stif
telsen Håll Sverige Rents projekt ”Grön Flagg”. 
Årets tema har varit klimat och energi. Under året 
har skolan ordnat temadagar, bl.a. har de haft en 
barn och föräldrakväll och tillsammans med En
ergikontor Sydost genomfört olika experiment. 

Kommunen har fortsatt sitt arbete inom Uthållig 
kommun och ett prioriterat område har varit en ny 
detaljplan för ett nytt bostadsområde, Spånings
landa. Stor hänsyn har tagits till att Spåningslanda 
ska vara ett attraktivt och hållbart bostadsområde 
med en god boendemiljö. Särskilda villkor för om
rådet har tagits fram som syftar till att området ska 
bli ett föredöme i kommunen.  
 Ett annat område har varit transporter. Kom
munen har bl.a. deltagit i Energimyndighetens 
projekt ”Trafikstrategier för små och medelstora 
kommuner”. Under hösten anordnades, i samar
bete med Energimyndigheten, en workshop för 
politiker och tjänstemän som handlade om Alvesta 
kommuns möjligheter att nå ett hållbart trafikstra
tegiarbete. 
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Kommunstyrelsen

Ordförande: Robert Olesen

Förvaltningschef: Sven Munck

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 ekonomis
ka ställning. KS ser till att verksamheten, inom sitt 
område, bedrivs i enlighet med de mål och riktlin
jer 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 räddnings
tjänst. Genom omvärldsanalyser, nytänkande och 
effektivt resursutnyttjande skapas utrymme för 
verksamhetsutveckling. 

Sammanfattning av året 2010

Satsningar på infrastruktur
Förtidsröstningen ökade – valet �010
Behovet av god man ökar

 
Satsningar på infrastruktur

En omfattande planering har skett under året 
inom infrastrukturområdet. Den regionala tågtra
fiken med Krösatåg skall byggas ut. Nya tågstopp 
planeras i Moheda, Lammhult och Stockaryd. Tåg
stoppet i Moheda byggs �011. 

Under �01� genomförs Alvesta Resecentrum. En 
gångbro byggs över hela spårområdet, med fyra 
trapphus, varav två ner till plattformarna. Öster om 
bangården anläggs en parkeringsplats för framför 
allt långtidsparkering. 
 En omfattande utbyggnad av Pågatågstrafiken 
kommer att genomföras. För södra Småland inne
bär det nya tågstopp i Diö, Vislanda, Gemla och 
Markaryd. Tidpunkten för tågstoppet i Vislanda är 
ännu inte fastställd men planeras kunna ske i mitten 
av detta decennium. 

Även Kust till kustbanan kommer att upprustas, 
med ombyggnad av bangården i Växjö och byg
gande av mötesspår i Åryd och Örsjö. 

•
•
•

Kommunstyrelsen

 
Kommunstyrelsen  
Ordförande:  Robert Olesen 
Förvaltningschef Sven Munck 
 

 

   

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 över-
förmyndarverksamhet och räddningstjänst. Genom 
omvärldsanalyser, nytänkande och effektivt resurs-
utnyttjande skapas utrymme för verksamhetsutveck-
ling.  
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2010 2009 2008
Intäkter 6 965 6 680 7 269
Kostnader 56 955 53 190  54 628
Nettokostnader 49 990 46 510  47 359
Bruttoinvest 370 360 150
Kostnad kr/inv* 2 480 2 520
 
 
Driftredovisning 2010 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 5 825 6 965 1 140
Kostnader 55 720 56 955 1 235
Netto 49 895 49 990 -95
 
 
 
Sammanfattning av året 2010 
 Satsningar på infrastruktur 
 Förtidsröstningen ökade - valet 2010 
 Behovet av god man ökar 

 
  
Satsningar på infrastruktur 
En omfattande planering har skett under året 
inom infrastrukturområdet. Den regionala tågtra-
fiken med Krösatåg skall byggas ut. Nya tågstopp 
planeras i Moheda, Lammhult och Stockaryd. Tåg-
stoppet i Moheda byggs 2011.  
 
Under 2012 genomförs Alvesta Resecentrum. En 
gångbro byggs över hela spårområdet, med fyra 
trapphus, varav två ner till plattformarna. Öster om 
bangården anläggs en parkeringsplats för framför 
allt långtidsparkering.  

En omfattande utbyggnad av Pågatågstrafiken 
kommer att genomföras. För södra Småland inne-
bär det nya tågstopp i Diö, Vislanda, Gemla och 
Markaryd. Tidpunkten för tågstoppet i Vislanda är 
ännu inte fastställd men planeras kunna ske i mitten 
av detta decennium.  
 
Även Kust till kustbanan kommer att upprustas, med 
ombyggnad av bangården i Växjö och byggande av 
mötesspår i Åryd och Örsjö.  
 
Nätverket Baltic-Link har tillsammans med Sveriges 
och Polens regeringar lyckats ta hem regionens i 
särklass största EU-projekt inom infrastruktur. EU-
bidrag på sammanlagt 180 Mkr skall säkra upprust-
ning av hamnarna Karlskrona och Gdynia samt 
upprustning av Kust till kustbanan på sträckan Em-
maboda-Karlskrona. Även kombiterminalen i Alve-
sta ingår i projektet. Det övergripande syftet är att 
förbättra den nord-sydliga transportkorridoren från 
Skandinavien ner till Europa.   
 

 
Alvesta järnvägsstation 
 
 
Förtidsröstningen ökade - Valet 2010 
Söndagen den 19 september genomfördes allmän-
na val till riksdag, landsting och primärkommuner. 
Förtidsröstningen ökade, jämfört med tidigare val, 
och sköttes av biblioteken i Alvesta, Moheda och 
Vislanda. Under valdagen var cirka 130 personer 
engagerade som valförrättare på de 11 valdistrikten 
eller som röstmottagare på valnämndens kansli när 
röstlokalerna stängts.  
 
Valdeltagandet i kommunen blev 80,61 %. Valet gav 
följande mandatfördelning i kommunfullmäktige: 
Moderata Samlingspartiet 12, Centerpartiet 6, Folk-
partiet liberalerna 1, Kristdemokraterna 2, Arbetare-
partiet Socialdemokraterna 12, Vänsterpartiet 2, 
Miljöpartiet de gröna 2, Alvesta Alternativet 9, Sve-
rigedemokraterna 3.  
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Alvesta järnvägsstation.

Faktaruta

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Intäkter 6 965 6 680 7 269

Kostnader 56 955 53 190 54 628

Nettokostnader 49 990 46 510 47 359

Bruttoinvest 370 360 150

Kostnad kr/inv 2 660 2 480 2 520

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.

Intäkter 5 825 6 965 1 140

Kostnader 55 720 56 955 1 235

Netto 49 895 49 990 -95

Driftredovisning 2010
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Kommunstyrelsen

Nätverket BalticLink har tillsammans med Sveri
ges och Polens regeringar lyckats ta hem regionens 
i särklass största EUprojekt inom infrastruktur. 
EUbidrag på sammanlagt 180 Mkr skall säkra upp
rustning av hamnarna Karlskrona och Gdynia samt 
upprustning av Kust till kustbanan på sträckan Em
mabodaKarlskrona. Även kombiterminalen i Al
vesta ingår i projektet. Det övergripande syftet är att 
förbättra den nordsydliga transportkorridoren från 
Skandinavien ner till Europa.  

Förtidsröstningen ökade – Valet 2010

Söndagen den 19 september genomfördes allmän
na val till riksdag, landsting och primärkommuner. 
Förtidsröstningen ökade, jämfört med tidigare val, 
och sköttes av biblioteken i Alvesta, Moheda och 
Vislanda. Under valdagen var cirka 1�0 personer 
engagerade som valförrättare på de 11 valdistrikten 
eller som röstmottagare på valnämndens kansli när 
röstlokalerna stängts. 

Valdeltagandet i kommunen blev 80,61%. Valet 
gav följande mandatfördelning i kommunfullmäk
tige: Moderata Samlingspartiet 1�, Centerpartiet 6, 
Folkpartiet liberalerna 1, Kristdemokraterna �, Ar
betarepartiet Socialdemokraterna 1�, Vänsterpartiet 
�, Miljöpartiet de gröna �, Alvesta Alternativet 9, 
Sverigedemokraterna �. 
 
 
Behovet av god man ökar

Ökningen beror dels på att allt fler flyktingbarn utan 
vårdnadshavare, personer med allvarliga psykiska 
störningar och demenssjukdomar behöver god 
man. Överförmyndaren bedömer att behovet ökar 
med �0 personer/år.

Ekonomi

En ordnad ekonomi är ett villkor för utveckling och 
kvalitet. Kommunstyrelsen visar ett negativt resul 
tat i förhållande till budget med 0,1 mkr. Av de 
överförda medlen från �009, 1,8 mkr, har 0,1 mkr 
lämnats som bidrag till föreningar för bredband. 
Av de överförda medlen återstår därför 1,7 mkr.

Kommunstyrelsen 
 

 

   

  
  
Behovet av god man ökar 
Ökningen beror dels på att allt fler flyktingbarn utan 
vårdnadshavare, personer med allvarliga psykiska 
störningar och demenssjukdomar behöver god man. 
Överförmyndaren bedömer att behovet ökar med 20 
personer/år. 
 
 
 
Ekonomi  
 
En ordnad ekonomi är ett villkor för utveckling och 
kvalitet. Kommunstyrelsen visar ett negativt resultat 
i förhållande till budget med -0,1 mkr. Av de över-
förda medlen från 2009, 1,8 mkr, har 0,1 mkr läm-
nats som bidrag till föreningar för bredband. Av de 
överförda medlen återstår därför 1,7 mkr.  
 
 
Framtid  
Kommunfullmäktige har antagit tre mål för verksam-
heten de närmaste åren 2011-2013. Verksamhetens 
nettokostnad får inte överstiga 98 procent årligen 
och Alvesta kommun ska vara attraktiv. De resul-
tatmål som fullmäktige antagit för att arbeta med 
attraktiviteten är; Attraktivt boende/ökad inflyttning, 
god infrastruktur och starkt näringsliv. 
De övergripande planer som finns inom kommunsty-
relsens verksamhetsområde för att öka attraktivite-
ten ur ett medborgarperspektiv är följande:   
 
-Flera satsningar på järnvägstrafken i kommunen 
och regionen kommer att genomföras de närmaste 
åren.  
-Planering av Sjöparken och stationsområdet /rese-
centrum 
-Översyn av den politiska organisationen som träd-
de i kraft 1 januari 2008 
-Förbättra varumärket Alvesta kommun 
-Utveckla e-förvaltning 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utsikt från kommunhusets cafeteria 
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Utsikt från kommunhusets cafeteria.
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Nämnden för barn och ungdom

Ordförande: Per Ribacke

Förvaltningschef: Mats Martinsson

Ansvar och uppgifter                           

Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Skolbarnomsorg
Obligatorisk särskola
Musikskola
Fritidsgårdar
IFO, Barn & Familj 

•
•
•
•
•
•
•
• Invigning av förskola i Vislanda

Både föräldrar och barn stormtrivs och är helnöjda 
med Tallbacken, enligt rektor Carina Ståhl. Persona
len har varit med från början och arbetat fram hur 
de vill ha sin nya arbetsplats. Idag har varje avdel
ning exempelvis ett eget pentry samt vid ingången 
finns stöveltvätt för att kunna skölja av smutsiga 
skor. Mattorna som valts är både halksäkra och ljud
dämpande. 

Efterfrågan på förskoleplatser i Vislanda är stor, 
men med den nya förskolan kan efterfrågan mötas 
på ett bättre sätt.

Nämnden för barn och ungdom

 
Nämnden för barn och ungdom 
Ordförande:  Per Ribacke 
Förvaltningschef Mats Martinsson 
 
 

 

    

Ansvar och uppgifter 
 Förskola 
 Förskoleklass 
 Grundskola 
 Skolbarnomsorg 
 Obligatorisk särskola 
 Musikskola 
 Fritidsgårdar 
 IFO, Barn & Familj  

 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2010 2009 2008
Intäkter 70 422 65 207 61 802
Kostnader 396 972 387 901 384 058
Nettokostnader 326 550 322 694 322 256
Investeringar 1 448 2 375 2 709
Kostnad, kr/inv 17 204 17 164
 
 
Sammanfattning av året 2010 
 
 Invigning av förskola i Vislanda  
 Avveckling av Vegbyskolan 
 Det goda föräldraskapet 
 Utvärdering av matematikprojektet 
 Satsning på att läsa, skriva och räkna 
 Resultat för grundskolan 
 Inspektion av verksamheten  
 Placeringar av barn och ungdomar ökar 

 
 
 
Invigning av förskola i Vislanda 
Den 24:e augusti 2010 invigdes under festliga for-
mer Tallbacken i Vislanda. Förskolan har tillag-
ningskök och fyra avdelningar som tillsammans 
rymmer 80 barn. Avdelningen Skorpan och Våfflan 
har flyttats hit, vilka tidigare var inhyrda i kvarteret 
Cavallius.  

 
Invigning av förskolan Tallbacken 
 

Både föräldrar och barn stormtrivs och är helnöjda 
med Tallbacken, enligt rektor Carina Ståhl. Perso-
nalen har varit med från början och arbetat fram hur 
de vill ha sin nya arbetsplats. Idag har varje avdel-
ning exempelvis ett eget pentry samt vid ingången 
finns stöveltvätt för att kunna skölja av smutsiga 
skor. Mattorna som valts är både halksäkra och 
ljuddämpande.  
 
Efterfrågan på förskoleplatser i Vislanda är stor, 
men med den nya förskolan kan efterfrågan mötas 
på ett bättre sätt. 

 
Nya fina lokaler på Tallbacken i Vislanda 
 
Avveckling av Vegbyskolan 
Under sommaren 2010 avvecklades Vegbyskolan i 
Moheda. Till höstterminens skolstart stod nybyggd 
paviljong inflyttningsklar på Mohedaskolan. Numera 
har Vegbyeleverna sina klassrum här. Kontraktet för 
paviljongerna löper över 3 år.  
 
Det goda föräldraskapet 
Statens Folkhälsoinstitut har beviljat 8,5 miljoner till 
projektet ”Det goda föräldraskapet”, vilket syftar till 
att utveckla föräldrastödet i Kronobergs län. Genom 
ett förbättrat samspel mellan barn och förälder ska 
ungas hälsa främjas. Projektet genomförs under 
perioden 2010 -2011.  Under hösten har två medar-
betare utbildats till ledare i aktivt föräldraskap. Mål-
sättningen är att ytterligare 10 medarbetare ska 
utbildas under 2011. I Alvesta kommun ges en ge-
nerell stödinsats till föräldrar med förskolebarn. 
 
Utvärdering av matematikprojektet 
Under hösten 2009 beviljades Alvesta kommun 1,6 
mkr för att ”stimulera och stärka skolornas eget 
utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matema-
tikundervisningen”. I Alvesta är projektet en fortsätt-
ning på tidigare arbete och har riktat sig till år 4-6 
och träningsskolan. Syftet med projektet har varit att 
utgå från målen i ämnet istället för att bara följa 
läroboken.  
 
Under våren 2010 har projektet utvärderats. Arbetet 
har bl.a. resulterat i förbättrad samverkan mellan 
lärarna i kommunen och förståelsen för det mate-
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Faktaruta 
Belopp i tkr 2010 2009 2008
Intäkter 70 422 65 207 61 802
Kostnader 396 972 387 901 384 058
Nettokostnader 326 550 322 694 322 256
Investeringar 1 448 2 375 2 709
Kostnad, kr/inv 17 204 17 164
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Invigning av förskola i Vislanda 
Den 24:e augusti 2010 invigdes under festliga for-
mer Tallbacken i Vislanda. Förskolan har tillag-
ningskök och fyra avdelningar som tillsammans 
rymmer 80 barn. Avdelningen Skorpan och Våfflan 
har flyttats hit, vilka tidigare var inhyrda i kvarteret 
Cavallius.  

 
Invigning av förskolan Tallbacken 
 

Både föräldrar och barn stormtrivs och är helnöjda 
med Tallbacken, enligt rektor Carina Ståhl. Perso-
nalen har varit med från början och arbetat fram hur 
de vill ha sin nya arbetsplats. Idag har varje avdel-
ning exempelvis ett eget pentry samt vid ingången 
finns stöveltvätt för att kunna skölja av smutsiga 
skor. Mattorna som valts är både halksäkra och 
ljuddämpande.  
 
Efterfrågan på förskoleplatser i Vislanda är stor, 
men med den nya förskolan kan efterfrågan mötas 
på ett bättre sätt. 

 
Nya fina lokaler på Tallbacken i Vislanda 
 
Avveckling av Vegbyskolan 
Under sommaren 2010 avvecklades Vegbyskolan i 
Moheda. Till höstterminens skolstart stod nybyggd 
paviljong inflyttningsklar på Mohedaskolan. Numera 
har Vegbyeleverna sina klassrum här. Kontraktet för 
paviljongerna löper över 3 år.  
 
Det goda föräldraskapet 
Statens Folkhälsoinstitut har beviljat 8,5 miljoner till 
projektet ”Det goda föräldraskapet”, vilket syftar till 
att utveckla föräldrastödet i Kronobergs län. Genom 
ett förbättrat samspel mellan barn och förälder ska 
ungas hälsa främjas. Projektet genomförs under 
perioden 2010 -2011.  Under hösten har två medar-
betare utbildats till ledare i aktivt föräldraskap. Mål-
sättningen är att ytterligare 10 medarbetare ska 
utbildas under 2011. I Alvesta kommun ges en ge-
nerell stödinsats till föräldrar med förskolebarn. 
 
Utvärdering av matematikprojektet 
Under hösten 2009 beviljades Alvesta kommun 1,6 
mkr för att ”stimulera och stärka skolornas eget 
utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matema-
tikundervisningen”. I Alvesta är projektet en fortsätt-
ning på tidigare arbete och har riktat sig till år 4-6 
och träningsskolan. Syftet med projektet har varit att 
utgå från målen i ämnet istället för att bara följa 
läroboken.  
 
Under våren 2010 har projektet utvärderats. Arbetet 
har bl.a. resulterat i förbättrad samverkan mellan 
lärarna i kommunen och förståelsen för det mate-

30

Nya fina lokaler på Tallbacken i Vislanda.

Avveckling av Vegbyskolan

Under sommaren �010 avvecklades Vegbyskolan i 
Moheda. Till höstterminens skolstart stod nybyggd 
paviljong inflyttningsklar på Mohedaskolan. Nume
ra har Vegbyeleverna sina klassrum här. Kontraktet 
för paviljongerna löper över � år. 

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Intäkter 70 420 65 207 61 802

Kostnader 396 970 387 901 384 058

Nettokostnader 326 550 322 694 322 256

Investeringar 1 448 2 375 2 709

Kostnad, kr/inv 17 365 17 204 17 164

Faktaruta

Sammanfattning av året 2010

Invigning av förskola i Vislanda 
Avveckling av Vegbyskolan
Det goda föräldraskapet
Utvärdering av matematikprojektet
Satsning på att läsa, skriva och räkna
Resultat för grundskolan
Inspektion av verksamheten 
Placeringar av barn och ungdomar ökar

•
•
•
•
•
•
•
•

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.

Intäkter 56 795 70 420 13 625

Kostnader 390 850 396 970 -6 120

Netto 334 055 326 550 7 505

Driftredovisning 2010
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Nämnden för barn och ungdom

Det goda föräldraskapet

Statens Folkhälsoinstitut har beviljat 8,� miljoner till 
projektet ”Det goda föräldraskapet”, vilket syftar 
till att utveckla föräldrastödet i Kronobergs län. Ge
nom ett förbättrat samspel mellan barn och förälder 
ska ungas hälsa främjas. Projektet genomförs under 
perioden �010 �011.  Under hösten har två med
arbetare utbildats till ledare i aktivt föräldraskap. 
Målsättningen är att ytterligare 10 medarbetare ska 
utbildas under �011. I Alvesta kommun ges en ge
nerell stödinsats till föräldrar med förskolebarn.

Utvärdering av matematikprojektet

Under hösten �009 beviljades Alvesta kommun 1,6 
mkr för att ”stimulera och stärka skolornas eget ut
vecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematik
undervisningen”. I Alvesta är projektet en fortsätt
ning på tidigare arbete och har riktat sig till år �6 
och träningsskolan. Syftet med projektet har varit 
att utgå från målen i ämnet istället för att bara följa 
läroboken. 

Under våren �010 har projektet utvärderats. Arbetet 
har bl.a. resulterat i förbättrad samverkan mellan lä
rarna i kommunen och förståelsen för det matema
tiska språket har ökat. Samtliga lärare som deltagit i 
projektet är mycket positiva till satsningen. 

Resultatet visar också att eleverna upplever att de 
har större tillgång till laborativt material i klassrum
men. Dessutom har andelen elever ökat som upple
ver att de känner till målen för ämnet samt utvärde
ring av området. En kommentar från elevenkäten: 
”Jag har börjat gilla matte mer och jag har lärt mig 
mera uppställningar.”  
 

Satsning på läsa, skriva och räkna

En satsning pågår inom grundskolan för att stärka 
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. 
Skolverket har bidragit med pengar och projektet 
pågår under en treårsperiod. Elever i årskurs 1� 
som riskerar att inte nå skolans mål är den priorite
rade gruppen, men satsningen kan också riktas mot 
äldre elever som har särskilt behov av stöd. Det kan 
bland annat handla om personalförstärkningar och 
insatser avseende kompetensutveckling.

Resultat för grundskolan

Beträffande meritvärdet för år 9 har Alvestas re
sultat försämrats i jämförelse med föregående år. 
Motsvarande mätning för riket visar också en för
sämring, men skillnaden är inte lika stor som för 
Alvestas del.

Skillnaden mellan flickors och pojkars betygsresul
tat är fortfarande stora. I år skiljer det �� poäng, då 
snittet för Alvestas flickors meritvärde är 222 poäng 
medan motsvarande resultat för pojkarna endast 
blev 179 poäng. Det är viktigt att fortsätta arbeta för 
att denna skillnad ska minska.
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matiska språket har ökat. Samtliga lärare som del-
tagit i projektet är mycket positiva till satsningen.  
 
Resultatet visar också att eleverna upplever att de 
har större tillgång till laborativt material i klassrum-
men. Dessutom har andelen elever ökat som upple-
ver att de känner till målen för ämnet samt utvärde-
ring av området. En kommentar från elevenkäten: 
”Jag har börjat gilla matte mer och jag har lärt mig 
mera uppställningar.”   
  

 
Luciatåg inför en fullsatt läktare i idrottshallen på Vislanda-
skolan.  
 
Satsning på läsa, skriva och räkna 
En satsning pågår inom grundskolan för att stärka 
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räk-
na. Skolverket har bidragit med pengar och projek-
tet pågår under en treårsperiod. Elever i årskurs 1-3 
som riskerar att inte nå skolans mål är den priorite-
rade gruppen, men satsningen kan också riktas mot 
äldre elever som har särskilt behov av stöd. Det kan 
bland annat handla om personalförstärkningar och 
insatser avseende kompetensutveckling. 
 
Resultat för grundskolan 
Beträffande meritvärdet för år 9 har Alvestas resul-
tat försämrats i jämförelse med föregående år. Mot-
svarande mätning för riket visar också en försäm-
ring, men skillnaden är inte lika stor som för Alve-
stas del. 
 
Skillnaden mellan flickors och pojkars betygsresultat 
är fortfarande stora. I år skiljer det 43 poäng, då 
snittet för Alvestas flickors meritvärde är 222 poäng 
medan motsvarande resultat för pojkarna endast 
blev 179 poäng. Det är viktigt att fortsätta arbeta för 
att denna skillnad ska minska. 

 
Alvestas andel elever som är behöriga till gymnasiet 
har sjunkit i jämförelse med 2009. Alvesta ligger nu 
precis under riksgenomsnittet. Framhållas kan även 
att andelen behöriga till gymnasiet i riket har sjunkit 
något.  

 
Inspektion av verksamheten 
Under våren genomförde skolinspektionen 
tillsyn av Alvesta kommuns förskole-
verksamhet, skolbarnomsorg, barn- och ung-
domsutbildning samt vuxnas lärande. Det som 
skolinspektionen fokuserade mest på var de 
brister som fanns i skolverksamheten, samt de 
åtgärder som behöver göras för att förbättra 
utifrån elevers rätt till en bra utbildning i en 
trygg miljö. Förvaltningen svarade på den kritik 
som skolverket gav efter tillsynen.  
 
Placeringar av barn och ungdomar ökar 
Antalet placeringar, och därmed även kostnaderna, 
inom barn och familj har de senaste åren ökat kraf-
tigt. Under 2010 har dock antalet ärenden planat ut 
och ligger på ungefär samma nivå som under 2009, 
men sedan 2007 har antalet ärenden fördubblats.  
 
Familjefrid Kronoberg 
Familjefrid Kronoberg, som bedrivits i projektform 
under 2010, riktar sig mot såväl barn/ungdomar som 
kvinnor och män där en problembild avseende våld i 
nära relationer finns. Det blir en permanent satsning 
under 2011 och sker i samverkan mellan länets 
kommuner och Landstinget Kronoberg. 
 
Barns behov i centrum (BBIC) 
BBIC-modellen rekommenderas av Socialstyrelsen 
att användas i arbetet med barn vid utredningar och 
insatser, med syftet att stärka barns ställning i den 
sociala barnavården. Under 2010 förlängdes kom-
munens prövolicens och beslut kommer under 2011 
fattas huruvida det blir en permanent licens.  
 
Ensamkommande barn utan vårdnadshavare 
Inför 2010 tecknades ett nytt avtal med Migrations-
verket där antalet platser på kommunens boenden  
för ensamkommande barn utökades till 24, mot 
tidigare 22. Under året har boendena va-
rit.fullbelagda och periodvis har även överinskriv-
ningar förekommit. 
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matiska språket har ökat. Samtliga lärare som del-
tagit i projektet är mycket positiva till satsningen.  
 
Resultatet visar också att eleverna upplever att de 
har större tillgång till laborativt material i klassrum-
men. Dessutom har andelen elever ökat som upple-
ver att de känner till målen för ämnet samt utvärde-
ring av området. En kommentar från elevenkäten: 
”Jag har börjat gilla matte mer och jag har lärt mig 
mera uppställningar.”   
  

 
Luciatåg inför en fullsatt läktare i idrottshallen på Vislanda-
skolan.  
 
Satsning på läsa, skriva och räkna 
En satsning pågår inom grundskolan för att stärka 
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räk-
na. Skolverket har bidragit med pengar och projek-
tet pågår under en treårsperiod. Elever i årskurs 1-3 
som riskerar att inte nå skolans mål är den priorite-
rade gruppen, men satsningen kan också riktas mot 
äldre elever som har särskilt behov av stöd. Det kan 
bland annat handla om personalförstärkningar och 
insatser avseende kompetensutveckling. 
 
Resultat för grundskolan 
Beträffande meritvärdet för år 9 har Alvestas resul-
tat försämrats i jämförelse med föregående år. Mot-
svarande mätning för riket visar också en försäm-
ring, men skillnaden är inte lika stor som för Alve-
stas del. 
 
Skillnaden mellan flickors och pojkars betygsresultat 
är fortfarande stora. I år skiljer det 43 poäng, då 
snittet för Alvestas flickors meritvärde är 222 poäng 
medan motsvarande resultat för pojkarna endast 
blev 179 poäng. Det är viktigt att fortsätta arbeta för 
att denna skillnad ska minska. 

 
Alvestas andel elever som är behöriga till gymnasiet 
har sjunkit i jämförelse med 2009. Alvesta ligger nu 
precis under riksgenomsnittet. Framhållas kan även 
att andelen behöriga till gymnasiet i riket har sjunkit 
något.  

 
Inspektion av verksamheten 
Under våren genomförde skolinspektionen 
tillsyn av Alvesta kommuns förskole-
verksamhet, skolbarnomsorg, barn- och ung-
domsutbildning samt vuxnas lärande. Det som 
skolinspektionen fokuserade mest på var de 
brister som fanns i skolverksamheten, samt de 
åtgärder som behöver göras för att förbättra 
utifrån elevers rätt till en bra utbildning i en 
trygg miljö. Förvaltningen svarade på den kritik 
som skolverket gav efter tillsynen.  
 
Placeringar av barn och ungdomar ökar 
Antalet placeringar, och därmed även kostnaderna, 
inom barn och familj har de senaste åren ökat kraf-
tigt. Under 2010 har dock antalet ärenden planat ut 
och ligger på ungefär samma nivå som under 2009, 
men sedan 2007 har antalet ärenden fördubblats.  
 
Familjefrid Kronoberg 
Familjefrid Kronoberg, som bedrivits i projektform 
under 2010, riktar sig mot såväl barn/ungdomar som 
kvinnor och män där en problembild avseende våld i 
nära relationer finns. Det blir en permanent satsning 
under 2011 och sker i samverkan mellan länets 
kommuner och Landstinget Kronoberg. 
 
Barns behov i centrum (BBIC) 
BBIC-modellen rekommenderas av Socialstyrelsen 
att användas i arbetet med barn vid utredningar och 
insatser, med syftet att stärka barns ställning i den 
sociala barnavården. Under 2010 förlängdes kom-
munens prövolicens och beslut kommer under 2011 
fattas huruvida det blir en permanent licens.  
 
Ensamkommande barn utan vårdnadshavare 
Inför 2010 tecknades ett nytt avtal med Migrations-
verket där antalet platser på kommunens boenden  
för ensamkommande barn utökades till 24, mot 
tidigare 22. Under året har boendena va-
rit.fullbelagda och periodvis har även överinskriv-
ningar förekommit. 
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matiska språket har ökat. Samtliga lärare som del-
tagit i projektet är mycket positiva till satsningen.  
 
Resultatet visar också att eleverna upplever att de 
har större tillgång till laborativt material i klassrum-
men. Dessutom har andelen elever ökat som upple-
ver att de känner till målen för ämnet samt utvärde-
ring av området. En kommentar från elevenkäten: 
”Jag har börjat gilla matte mer och jag har lärt mig 
mera uppställningar.”   
  

 
Luciatåg inför en fullsatt läktare i idrottshallen på Vislanda-
skolan.  
 
Satsning på läsa, skriva och räkna 
En satsning pågår inom grundskolan för att stärka 
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räk-
na. Skolverket har bidragit med pengar och projek-
tet pågår under en treårsperiod. Elever i årskurs 1-3 
som riskerar att inte nå skolans mål är den priorite-
rade gruppen, men satsningen kan också riktas mot 
äldre elever som har särskilt behov av stöd. Det kan 
bland annat handla om personalförstärkningar och 
insatser avseende kompetensutveckling. 
 
Resultat för grundskolan 
Beträffande meritvärdet för år 9 har Alvestas resul-
tat försämrats i jämförelse med föregående år. Mot-
svarande mätning för riket visar också en försäm-
ring, men skillnaden är inte lika stor som för Alve-
stas del. 
 
Skillnaden mellan flickors och pojkars betygsresultat 
är fortfarande stora. I år skiljer det 43 poäng, då 
snittet för Alvestas flickors meritvärde är 222 poäng 
medan motsvarande resultat för pojkarna endast 
blev 179 poäng. Det är viktigt att fortsätta arbeta för 
att denna skillnad ska minska. 

 
Alvestas andel elever som är behöriga till gymnasiet 
har sjunkit i jämförelse med 2009. Alvesta ligger nu 
precis under riksgenomsnittet. Framhållas kan även 
att andelen behöriga till gymnasiet i riket har sjunkit 
något.  

 
Inspektion av verksamheten 
Under våren genomförde skolinspektionen 
tillsyn av Alvesta kommuns förskole-
verksamhet, skolbarnomsorg, barn- och ung-
domsutbildning samt vuxnas lärande. Det som 
skolinspektionen fokuserade mest på var de 
brister som fanns i skolverksamheten, samt de 
åtgärder som behöver göras för att förbättra 
utifrån elevers rätt till en bra utbildning i en 
trygg miljö. Förvaltningen svarade på den kritik 
som skolverket gav efter tillsynen.  
 
Placeringar av barn och ungdomar ökar 
Antalet placeringar, och därmed även kostnaderna, 
inom barn och familj har de senaste åren ökat kraf-
tigt. Under 2010 har dock antalet ärenden planat ut 
och ligger på ungefär samma nivå som under 2009, 
men sedan 2007 har antalet ärenden fördubblats.  
 
Familjefrid Kronoberg 
Familjefrid Kronoberg, som bedrivits i projektform 
under 2010, riktar sig mot såväl barn/ungdomar som 
kvinnor och män där en problembild avseende våld i 
nära relationer finns. Det blir en permanent satsning 
under 2011 och sker i samverkan mellan länets 
kommuner och Landstinget Kronoberg. 
 
Barns behov i centrum (BBIC) 
BBIC-modellen rekommenderas av Socialstyrelsen 
att användas i arbetet med barn vid utredningar och 
insatser, med syftet att stärka barns ställning i den 
sociala barnavården. Under 2010 förlängdes kom-
munens prövolicens och beslut kommer under 2011 
fattas huruvida det blir en permanent licens.  
 
Ensamkommande barn utan vårdnadshavare 
Inför 2010 tecknades ett nytt avtal med Migrations-
verket där antalet platser på kommunens boenden  
för ensamkommande barn utökades till 24, mot 
tidigare 22. Under året har boendena va-
rit.fullbelagda och periodvis har även överinskriv-
ningar förekommit. 
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Luciatåg inför en fullsatt läktare i idrottshallen på Vis-
landaskolan. 

Alvestas andel elever som är behöriga till gymnasiet 
har sjunkit i jämförelse med �009. Alvesta ligger nu 
precis under riksgenomsnittet. Framhållas kan även 
att andelen behöriga till gymnasiet i riket har sjunkit 
något. 
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Inspektion av verksamheten

Under våren genomförde skolinspektionen tillsyn 
av Alvesta kommuns förskoleverksamhet, skol
barnomsorg, barn och ungdomsutbildning samt 
vuxnas lärande. Det som skolinspektionen fokuse
rade mest på var de brister som fanns i skolverk
samheten, samt de åtgärder som behöver göras för 
att förbättra utifrån elevers rätt till en bra utbildning 
i en trygg miljö. Förvaltningen svarade på den kritik 
som skolverket gav efter tillsynen. 

Placeringar av barn och ungdomar ökar

Antalet placeringar, och därmed även kostnaderna, 
inom barn och familj har de senaste åren ökat kraf
tigt. Under �010 har dock antalet ärenden planat ut 
och ligger på ungefär samma nivå som under �009, 
men sedan �007 har antalet ärenden fördubblats. 

Familjefrid Kronoberg
Familjefrid Kronoberg, som bedrivits i projektform 
under �010, riktar sig mot såväl barn/ungdomar 
som kvinnor och män där en problembild avseende 
våld i nära relationer finns. Det blir en permanent 
satsning under �011 och sker i samverkan mellan 
länets kommuner och Landstinget Kronoberg.

Barns behov i centrum (BBIC)
BBICmodellen rekommenderas av Socialstyrelsen 
att användas i arbetet med barn vid utredningar och 
insatser, med syftet att stärka barns ställning i den 
sociala barnavården. Under �010 förlängdes kom
munens prövolicens och beslut kommer under �011 
fattas huruvida det blir en permanent licens. 

Ensamkommande barn utan vårdnadshavare
Inför �010 tecknades ett nytt avtal med Migrations
verket där antalet platser på kommunens boenden 
för ensamkommande barn utökades till ��, mot ti
digare ��. Under året har boendena varit.fullbelagda 
och periodvis har även överinskrivningar förekom
mit.

Ekonomi

   Nämnden för barn och ungdom 
 

 

    

 
 
Ekonomi 
 

 
 
Nämndens totala bruttokostnader på ca 397 mkr förde-
las procentuellt på följande kostnadsslag: 
 

Andelar i % 2010 2009 2008
Personal 62 63 65
Köp av utb. /tjänster 17 16 14
Lokaler 12 12 11
Förbrukn. mtrl/livsm 7 7 8
Interna tjänster 2 1 1
Kapitalkostnader 1 1 1
 
Nämnden för barn och ungdom redovisar totalt en 
positiv avvikelse mot budget med ca 7,5 mkr. Dess-
utom tillkommer för år 2009 överfört överskott med 
ca 4,5 mkr. Prognoser under året har visat en betyd-
ligt mindre positiv avvikelse mot budget och den 
positiva skillnaden mellan prognoser och resultat i 
bokslutet kan tillskrivas kombinationen av främst 
följande faktorer. Nämnden tilldelades i december 
ett extra budgetanslag med 4 mkr, vilket inte funnits 
med i prognosen. Inte heller har under året tilldelat 
extra anslag med 2 mkr gällande förebyggande 
insatser inom IFO ingått i prognostiserat resultat för 
2010. Vidare har den stora ekonomiska medveten-
heten inom förvaltningens samtliga verksamheter 
och en allmän försiktighet vid prognosarbetet med-
fört förbättrat resultat i jämförelse med prognoser 
under året.  
 
Av diagrammet till vänster framgår att den verksam-
het som står för den största delen av nämndens 
kostnader är grundskola/skolbarnsomsorg med ca 
52 procent. Vid en jämförelse med föregående år 
kan konstateras att fördelningen av kostnader är 
relativt stabil mellan verksamheterna.  

 
Förskolan 
Förskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget 
med drygt 2,1 mkr. Delvis beror den positiva avvi-
kelsen på den tilläggsbudget på 1,5 mkr som beslu-
tades av kommunfullmäktige under våren. Anslaget 
syftade till att öka bemanningen inom förskolan och 
enhetsbidraget till kommunens förskolor höjdes 
under hösten för att möjliggöra ökad personaltäthet. 
 
Enheterna visar ett totalt överskott på ca 1,6 mkr. 
Samtliga enheter utom en visar positiv avvikelse 
mot budget. Det kan också noteras att endast en av 
enheterna vid årets slut redovisar ett sämre resultat 
än vad som tidigare förutsetts. 

Vidare fortsätter barnantalen i förskolan alltjämt att 
ligga på en hög nivå, även om en liten minskning 
har skett under hösten, och under 2010 har nya 
avdelningar öppnats för att öka kapaciteten och 
effektivisera verksamheten. Som en följd av att fler 
avdelningar öppnats har övriga kostnader och kost-
nader för personal överskridits i förhållande till bud-
get. De ökade kostnaderna har dock kompenserats 
av dels ökat enhetsbidrag, i form av tilläggsanslag 
under året, och dels till viss del av att intäkterna för 
barnomsorgsavgifter ökar när antalet barn i försko-
lan ökar. 
 
Under 2010 utökades kommunens skyldighet att 
tillhandahålla allmän förskola till att omfatta även 
treåringar. Effekten har blivit att barnomsorgsavgif-
terna har minskat och medfört ett visst budgetun-
derskott på intäktssidan under året. Under 2011 
kommer emellertid den ekonomiska effekten att bli 
större, då denna lag får helårseffekt. 
 

 
Förskolebarn från Lunnagård är på utflykt i skogen!  
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Nämnden för barn och ungdom redovisar totalt 
en positiv avvikelse mot budget med ca 7,� mkr. 
Dessutom tillkommer för år �009 överfört över
skott med ca �,� mkr. Prognoser under året har 
visat en betydligt mindre positiv avvikelse mot 
budget och den positiva skillnaden mellan prog
noser och resultat i bokslutet kan tillskrivas kom
binationen av främst följande faktorer. Nämnden 
tilldelades i december ett extra budgetanslag med 
� mkr, vilket inte funnits med i prognosen. Inte 
heller har under året tilldelat extra anslag med � 
mkr gällande förebyggande insatser inom IFO in
gått i prognostiserat resultat för �010. Vidare har 
den stora ekonomiska medvetenheten inom för
valtningens samtliga verksamheter och en allmän 
försiktighet vid prognosarbetet medfört förbättrat 
resultat i jämförelse med prognoser under året. 

Andelar i % 2010 2009 2008

Personal 62 63 65

Köp av utb./tjänster 17 16 14

Lokaler 12 12 11

Förbrukn. mtrl/livsm 7 7 8

Interna tjänster 2 1 1

Kapitalkostnader 1 1 1

Nämndens totala bruttokostnader på 397 mkr

fördelas procentuellt på följande kostnadsslag:
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Nämnden för barn och ungdom

Av diagrammet till vänster framgår att den verk
samhet som står för den största delen av nämndens 
kostnader är grundskola/skolbarnsomsorg med ca 
�� procent. Vid en jämförelse med föregående år 
kan konstateras att fördelningen av kostnader är 
relativt stabil mellan verksamheterna. 

Förskolan

Förskolan redovisar en positiv avvikelse mot bud
get med drygt �,1 mkr. Delvis beror den positiva 
avvikelsen på den tilläggsbudget på 1,� mkr som 
beslutades av kommunfullmäktige under våren. 
Anslaget syftade till att öka bemanningen inom 
förskolan och enhetsbidraget till kommunens 
förskolor höjdes under hösten för att möjliggöra 
ökad personaltäthet.

Enheterna visar ett totalt överskott på ca 1,6 mkr. 
Samtliga enheter utom en visar positiv avvikelse 
mot budget. Det kan också noteras att endast en 
av enheterna vid årets slut redovisar ett sämre re
sultat än vad som tidigare förutsetts.

Under �010 utökades kommunens skyldighet att 
tillhandahålla allmän förskola till att omfatta även 
treåringar. Effekten har blivit att barnomsorgsav
gifterna har minskat och medfört ett visst budget
underskott på intäktssidan under året. Under �011 
kommer emellertid den ekonomiska effekten att 
bli större, då denna lag får helårseffekt.

   Nämnden för barn och ungdom 
 

 

    

 
 
Ekonomi 
 

 
 
Nämndens totala bruttokostnader på ca 397 mkr förde-
las procentuellt på följande kostnadsslag: 
 

Andelar i % 2010 2009 2008
Personal 62 63 65
Köp av utb. /tjänster 17 16 14
Lokaler 12 12 11
Förbrukn. mtrl/livsm 7 7 8
Interna tjänster 2 1 1
Kapitalkostnader 1 1 1
 
Nämnden för barn och ungdom redovisar totalt en 
positiv avvikelse mot budget med ca 7,5 mkr. Dess-
utom tillkommer för år 2009 överfört överskott med 
ca 4,5 mkr. Prognoser under året har visat en betyd-
ligt mindre positiv avvikelse mot budget och den 
positiva skillnaden mellan prognoser och resultat i 
bokslutet kan tillskrivas kombinationen av främst 
följande faktorer. Nämnden tilldelades i december 
ett extra budgetanslag med 4 mkr, vilket inte funnits 
med i prognosen. Inte heller har under året tilldelat 
extra anslag med 2 mkr gällande förebyggande 
insatser inom IFO ingått i prognostiserat resultat för 
2010. Vidare har den stora ekonomiska medveten-
heten inom förvaltningens samtliga verksamheter 
och en allmän försiktighet vid prognosarbetet med-
fört förbättrat resultat i jämförelse med prognoser 
under året.  
 
Av diagrammet till vänster framgår att den verksam-
het som står för den största delen av nämndens 
kostnader är grundskola/skolbarnsomsorg med ca 
52 procent. Vid en jämförelse med föregående år 
kan konstateras att fördelningen av kostnader är 
relativt stabil mellan verksamheterna.  

 
Förskolan 
Förskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget 
med drygt 2,1 mkr. Delvis beror den positiva avvi-
kelsen på den tilläggsbudget på 1,5 mkr som beslu-
tades av kommunfullmäktige under våren. Anslaget 
syftade till att öka bemanningen inom förskolan och 
enhetsbidraget till kommunens förskolor höjdes 
under hösten för att möjliggöra ökad personaltäthet. 
 
Enheterna visar ett totalt överskott på ca 1,6 mkr. 
Samtliga enheter utom en visar positiv avvikelse 
mot budget. Det kan också noteras att endast en av 
enheterna vid årets slut redovisar ett sämre resultat 
än vad som tidigare förutsetts. 

Vidare fortsätter barnantalen i förskolan alltjämt att 
ligga på en hög nivå, även om en liten minskning 
har skett under hösten, och under 2010 har nya 
avdelningar öppnats för att öka kapaciteten och 
effektivisera verksamheten. Som en följd av att fler 
avdelningar öppnats har övriga kostnader och kost-
nader för personal överskridits i förhållande till bud-
get. De ökade kostnaderna har dock kompenserats 
av dels ökat enhetsbidrag, i form av tilläggsanslag 
under året, och dels till viss del av att intäkterna för 
barnomsorgsavgifter ökar när antalet barn i försko-
lan ökar. 
 
Under 2010 utökades kommunens skyldighet att 
tillhandahålla allmän förskola till att omfatta även 
treåringar. Effekten har blivit att barnomsorgsavgif-
terna har minskat och medfört ett visst budgetun-
derskott på intäktssidan under året. Under 2011 
kommer emellertid den ekonomiska effekten att bli 
större, då denna lag får helårseffekt. 
 

 
Förskolebarn från Lunnagård är på utflykt i skogen!  
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   Nämnden för barn och ungdom 
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Nämndens totala bruttokostnader på ca 397 mkr förde-
las procentuellt på följande kostnadsslag: 
 

Andelar i % 2010 2009 2008
Personal 62 63 65
Köp av utb. /tjänster 17 16 14
Lokaler 12 12 11
Förbrukn. mtrl/livsm 7 7 8
Interna tjänster 2 1 1
Kapitalkostnader 1 1 1
 
Nämnden för barn och ungdom redovisar totalt en 
positiv avvikelse mot budget med ca 7,5 mkr. Dess-
utom tillkommer för år 2009 överfört överskott med 
ca 4,5 mkr. Prognoser under året har visat en betyd-
ligt mindre positiv avvikelse mot budget och den 
positiva skillnaden mellan prognoser och resultat i 
bokslutet kan tillskrivas kombinationen av främst 
följande faktorer. Nämnden tilldelades i december 
ett extra budgetanslag med 4 mkr, vilket inte funnits 
med i prognosen. Inte heller har under året tilldelat 
extra anslag med 2 mkr gällande förebyggande 
insatser inom IFO ingått i prognostiserat resultat för 
2010. Vidare har den stora ekonomiska medveten-
heten inom förvaltningens samtliga verksamheter 
och en allmän försiktighet vid prognosarbetet med-
fört förbättrat resultat i jämförelse med prognoser 
under året.  
 
Av diagrammet till vänster framgår att den verksam-
het som står för den största delen av nämndens 
kostnader är grundskola/skolbarnsomsorg med ca 
52 procent. Vid en jämförelse med föregående år 
kan konstateras att fördelningen av kostnader är 
relativt stabil mellan verksamheterna.  

 
Förskolan 
Förskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget 
med drygt 2,1 mkr. Delvis beror den positiva avvi-
kelsen på den tilläggsbudget på 1,5 mkr som beslu-
tades av kommunfullmäktige under våren. Anslaget 
syftade till att öka bemanningen inom förskolan och 
enhetsbidraget till kommunens förskolor höjdes 
under hösten för att möjliggöra ökad personaltäthet. 
 
Enheterna visar ett totalt överskott på ca 1,6 mkr. 
Samtliga enheter utom en visar positiv avvikelse 
mot budget. Det kan också noteras att endast en av 
enheterna vid årets slut redovisar ett sämre resultat 
än vad som tidigare förutsetts. 

Vidare fortsätter barnantalen i förskolan alltjämt att 
ligga på en hög nivå, även om en liten minskning 
har skett under hösten, och under 2010 har nya 
avdelningar öppnats för att öka kapaciteten och 
effektivisera verksamheten. Som en följd av att fler 
avdelningar öppnats har övriga kostnader och kost-
nader för personal överskridits i förhållande till bud-
get. De ökade kostnaderna har dock kompenserats 
av dels ökat enhetsbidrag, i form av tilläggsanslag 
under året, och dels till viss del av att intäkterna för 
barnomsorgsavgifter ökar när antalet barn i försko-
lan ökar. 
 
Under 2010 utökades kommunens skyldighet att 
tillhandahålla allmän förskola till att omfatta även 
treåringar. Effekten har blivit att barnomsorgsavgif-
terna har minskat och medfört ett visst budgetun-
derskott på intäktssidan under året. Under 2011 
kommer emellertid den ekonomiska effekten att bli 
större, då denna lag får helårseffekt. 
 

 
Förskolebarn från Lunnagård är på utflykt i skogen!  
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Vidare fortsätter barnantalen i förskolan alltjämt 
att ligga på en hög nivå, även om en liten minsk
ning har skett under hösten, och under �010 har 
nya avdelningar öppnats för att öka kapaciteten 
och effektivisera verksamheten. Som en följd av 
att fler avdelningar öppnats har övriga kostnader 
och kostnader för personal överskridits i förhål
lande till budget. De ökade kostnaderna har dock 
kompenserats av dels ökat enhetsbidrag, i form av 
tilläggsanslag under året, och dels till viss del av att 
intäkterna för barnomsorgsavgifter ökar när anta
let barn i förskolan ökar.

Grundskolan

Grundskolan och skolbarnsomsorgen redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på ca 1 mkr. Främst 
beror detta överskott på lägre kostnader än för
väntat för skolskjuts och högre intäkter från Mig
rationsverket för kommunens förberedelseklass än 
tidigare prognostiserat.

Även inom grundskolan uppvisar de olika enhe
terna genomgående bättre resultat än vad som ti
digare har aviserats, vilket givetvis har bidragit till 
det positiva resultatet. 

Dock har enheterna Moheda och Vegbyskolan 
samt Grönkullaskolan redovisat negativa avvikel
ser mot budget, totalt ca 800 tkr. De främsta an
ledningarna till dessa avvikelser är svårighet att or
ganisera verksamheten inom budgeterade ramar, 
till stor del till följd av rådande elevtal och att ett 
större antal elever flyttade till friskolor under året, 
vilket medförde minskat elevbidrag.  Övriga skol
enheter har bedrivit respektive verksamhet inom 
budgeterade anslag. 

Köp av grundskoleutbildning, dvs nettokostnader 
för de elever som studerar på friskolor och i an
dra kommuners regi, redovisar ett negativt resultat 

Förskolebarn från Lunnagård är på utflykt i skogen! 
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Nämnden för barn och ungdom

med ca �00 tkr. Nettokostnaderna uppgick under 
�010 till ca 11,7 mkr, vilket är en ökning från före
gående år med ca �,6 mkr. Nettobudgeten ökade 
från 9,1 mkr år �009 till 11,� mkr år �010 och mot
svarade därmed drygt 7 % av den totala budgeten 
för grundskolan under �010.

I kommunen finns sedan några år två friskolor 
etablerade, Byskolan Blenda och Friskolan Kro
nobergshed. Blenda har under �010 haft ett ge
nomsnittligt antal elever på ��. På Kronobergshed 
har under året det genomsnittliga antalet elever 
uppgått till 6�. Totalt har det genomsnittliga an
talet elever, folkbokförda i Alvesta kommun, som 
studerat på friskolor eller i andra kommuners sko
lor under �010 uppgått till 1�8 elever, att jämföra 
med 1�0 elever under �009. Andelen elever som 
studerar i friskolor eller andra kommuners skolor 
uppgår till ca 8 % av det totala elevunderlaget i 
Alvesta kommun.

Diagrammet ovan visar antalet födda mellan 
åren 1990 och �010. De blå staplarna är faktiska 
tal, medan den svarta linjen är en trendlinje över 
utvecklingen. Av diagrammet kan utläsas minsk
ningen i barnkullarna från mitten av 90talet. Det 
går också att skönja en ökning av barnkullarna de 
senaste åren, även om de faktiska talen kan fluktu
era något mellan enskilda år. Om trenden fortsät
ter innebär detta att det framledes kommer att bli 
fler elever i grundskolan.

Särskolan

Särskolan inklusive korttidsboendet redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på 0,8 mkr. Vikarie
tillsättningen har under året varit fortsatt mycket 
restriktiv och trots fler och utökade beslut om in
satser på framförallt korttidsboende Barken och 
att elevernas behov av tillsyn och fritidsverksam
het efter skolan har ökat, kan verksamheten tack 
vare stor kostnadsmedvetenhet redovisa ett posi
tivt resultat. 

Den totala särskoleverksamheten visar en positiv 
avvikelse på ca � mkr och återstående delar som 
visar ett överskott är kostnader för köp av utbild
ning och skolskjutsar.

Musikskolan och fritidsgårdar

Musikskolan redovisar en positiv avvikelse mot 
budget på ca �� tkr, medan fritidsgårdsverksamhe
tens positiva avvikelse uppgår till ca 1�0 tkr. Den 
positiva avvikelsen har möjliggjorts bl.a. genom att 
en tjänst under året hållits vakant. 

   Nämnden för barn och ungdom 
 

 

    

 
Grundskolan 
Grundskolan och skolbarnsomsorgen redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på ca 1 mkr. Främst 
beror detta överskott på lägre kostnader än förvän-
tat för skolskjuts och högre intäkter från Migrations-
verket för kommunens förberedelseklass än tidigare 
prognostiserat. 
 
Även inom grundskolan uppvisar de olika enheterna 
genomgående bättre resultat än vad som tidigare 
har aviserats, vilket givetvis har bidragit till det posi-
tiva resultatet.  
 
Dock har enheterna Moheda- och Vegbyskolan 
samt Grönkullaskolan redovisat negativa avvikelser 
mot budget, totalt ca 800 tkr. De främsta anledning-
arna till dessa avvikelser är svårighet att organisera 
verksamheten inom budgeterade ramar, till stor del 
till följd av rådande elevtal och att ett större antal 
elever flyttade till friskolor under året, vilket medför-
de minskat elevbidrag.  Övriga skolenheter har 
bedrivit respektive verksamhet inom budgeterade 
anslag.  
 
Köp av grundskoleutbildning, dvs nettokostnader för 
de elever som studerar på friskolor och i andra 
kommuners regi, redovisar ett negativt resultat med 
ca 300 tkr. Nettokostnaderna uppgick under 2010 till 
ca 11,7 mkr, vilket är en ökning från föregående år 
med ca 2,6 mkr. Nettobudgeten ökade från 9,1 mkr 
år 2009 till 11,4 mkr år 2010 och motsvarade där-
med drygt 7 % av den totala budgeten för grundsko-
lan under 2010. 
 
I kommunen finns sedan några år två friskolor eta-
blerade, Byskolan Blenda och Friskolan Krono-
bergshed. Blenda har under 2010 haft ett genom-
snittligt antal elever på 24. På Kronobergshed har 
under året det genomsnittliga antalet elever uppgått 
till 65. Totalt har det genomsnittliga antalet elever, 
folkbokförda i Alvesta kommun, som studerat på 
friskolor eller i andra kommuners skolor under 2010 
uppgått till 158 elever, att jämföra med 120 elever 
under 2009. Andelen elever som studerar i friskolor 
eller andra kommuners skolor uppgår till ca 8 % av 
det totala elevunderlaget i Alvesta kommun. 
 

 

Vidare fortsätter antalet elever i grundskolan att 
minska, vilket ställer krav på kommunens skolor att 
anpassa organisationen efter rådande omständighe-
ter. Av ovanstående diagram framgår, enligt statistik 
från Skolverket, att antalet elever i Alvesta kom-
muns skolor minskat med nästan 500 elever från 
läsåret 2004-05 till 2009-10.  
 
Under året beslutade kommunfullmäktige om en 
tilläggsbudget till NBU med syftet att utöka perso-
nalstyrkan inom grundskolan. Lärartätheten har tack 
vare detta tillskott ökat från 7,59 på vårterminen till 
8,10 under höstterminen 2010. 
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Diagrammet ovan visar antalet födda mellan åren 
1990 och 2010. De blå staplarna är faktiska tal, 
medan den svarta linjen är en trendlinje över ut-
vecklingen. Av diagrammet kan utläsas minskning-
en i barnkullarna från mitten av 90-talet. Det går 
också att skönja en ökning av barnkullarna de se-
naste åren, även om de faktiska talen kan fluktuera 
något mellan enskilda år. Om trenden fortsätter 
innebär detta att det framledes kommer att bli fler 
elever i grundskolan. 
 
Särskolan 
Särskolan inklusive korttidsboendet redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på 0,8 mkr. Vikarietill-
sättningen har under året varit fortsatt mycket re-
striktiv och trots fler och utökade beslut om insatser 
på framförallt korttidsboende Barken och att elever-
nas behov av tillsyn och fritidsverksamhet efter 
skolan har ökat, kan verksamheten tack vare stor 
kostnadsmedvetenhet redovisa ett positivt resultat.  
 
Den totala särskoleverksamheten visar en positiv 
avvikelse på ca 2 mkr och återstående delar som 
visar ett överskott är kostnader för köp av utbildning 
och skolskjutsar. 
 
Musikskolan och fritidsgårdar 
Musikskolan redovisar en positiv avvikelse mot 
budget på ca 45 tkr, medan fritidsgårdsverksamhe-
tens positiva avvikelse uppgår till ca 130 tkr. Den 
positiva avvikelsen har möjliggjorts bl.a. genom att 
en tjänst under året hållits vakant.  
 
Centrala kostnader 
För gemensam verksamhet redovisas en positiv 
avvikelse mot budget på ca 2 mkr, vilket beror på ett 
flertal faktorer, bla att ökningen av semesterlöne-
skulden blev mindre än budgeterat, kompensation 
för sänkning av personalomkostnader för äldre och 
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   Nämnden för barn och ungdom 
 

 

    

 
Grundskolan 
Grundskolan och skolbarnsomsorgen redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på ca 1 mkr. Främst 
beror detta överskott på lägre kostnader än förvän-
tat för skolskjuts och högre intäkter från Migrations-
verket för kommunens förberedelseklass än tidigare 
prognostiserat. 
 
Även inom grundskolan uppvisar de olika enheterna 
genomgående bättre resultat än vad som tidigare 
har aviserats, vilket givetvis har bidragit till det posi-
tiva resultatet.  
 
Dock har enheterna Moheda- och Vegbyskolan 
samt Grönkullaskolan redovisat negativa avvikelser 
mot budget, totalt ca 800 tkr. De främsta anledning-
arna till dessa avvikelser är svårighet att organisera 
verksamheten inom budgeterade ramar, till stor del 
till följd av rådande elevtal och att ett större antal 
elever flyttade till friskolor under året, vilket medför-
de minskat elevbidrag.  Övriga skolenheter har 
bedrivit respektive verksamhet inom budgeterade 
anslag.  
 
Köp av grundskoleutbildning, dvs nettokostnader för 
de elever som studerar på friskolor och i andra 
kommuners regi, redovisar ett negativt resultat med 
ca 300 tkr. Nettokostnaderna uppgick under 2010 till 
ca 11,7 mkr, vilket är en ökning från föregående år 
med ca 2,6 mkr. Nettobudgeten ökade från 9,1 mkr 
år 2009 till 11,4 mkr år 2010 och motsvarade där-
med drygt 7 % av den totala budgeten för grundsko-
lan under 2010. 
 
I kommunen finns sedan några år två friskolor eta-
blerade, Byskolan Blenda och Friskolan Krono-
bergshed. Blenda har under 2010 haft ett genom-
snittligt antal elever på 24. På Kronobergshed har 
under året det genomsnittliga antalet elever uppgått 
till 65. Totalt har det genomsnittliga antalet elever, 
folkbokförda i Alvesta kommun, som studerat på 
friskolor eller i andra kommuners skolor under 2010 
uppgått till 158 elever, att jämföra med 120 elever 
under 2009. Andelen elever som studerar i friskolor 
eller andra kommuners skolor uppgår till ca 8 % av 
det totala elevunderlaget i Alvesta kommun. 
 

 

Vidare fortsätter antalet elever i grundskolan att 
minska, vilket ställer krav på kommunens skolor att 
anpassa organisationen efter rådande omständighe-
ter. Av ovanstående diagram framgår, enligt statistik 
från Skolverket, att antalet elever i Alvesta kom-
muns skolor minskat med nästan 500 elever från 
läsåret 2004-05 till 2009-10.  
 
Under året beslutade kommunfullmäktige om en 
tilläggsbudget till NBU med syftet att utöka perso-
nalstyrkan inom grundskolan. Lärartätheten har tack 
vare detta tillskott ökat från 7,59 på vårterminen till 
8,10 under höstterminen 2010. 
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Diagrammet ovan visar antalet födda mellan åren 
1990 och 2010. De blå staplarna är faktiska tal, 
medan den svarta linjen är en trendlinje över ut-
vecklingen. Av diagrammet kan utläsas minskning-
en i barnkullarna från mitten av 90-talet. Det går 
också att skönja en ökning av barnkullarna de se-
naste åren, även om de faktiska talen kan fluktuera 
något mellan enskilda år. Om trenden fortsätter 
innebär detta att det framledes kommer att bli fler 
elever i grundskolan. 
 
Särskolan 
Särskolan inklusive korttidsboendet redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på 0,8 mkr. Vikarietill-
sättningen har under året varit fortsatt mycket re-
striktiv och trots fler och utökade beslut om insatser 
på framförallt korttidsboende Barken och att elever-
nas behov av tillsyn och fritidsverksamhet efter 
skolan har ökat, kan verksamheten tack vare stor 
kostnadsmedvetenhet redovisa ett positivt resultat.  
 
Den totala särskoleverksamheten visar en positiv 
avvikelse på ca 2 mkr och återstående delar som 
visar ett överskott är kostnader för köp av utbildning 
och skolskjutsar. 
 
Musikskolan och fritidsgårdar 
Musikskolan redovisar en positiv avvikelse mot 
budget på ca 45 tkr, medan fritidsgårdsverksamhe-
tens positiva avvikelse uppgår till ca 130 tkr. Den 
positiva avvikelsen har möjliggjorts bl.a. genom att 
en tjänst under året hållits vakant.  
 
Centrala kostnader 
För gemensam verksamhet redovisas en positiv 
avvikelse mot budget på ca 2 mkr, vilket beror på ett 
flertal faktorer, bla att ökningen av semesterlöne-
skulden blev mindre än budgeterat, kompensation 
för sänkning av personalomkostnader för äldre och 
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Vidare fortsätter antalet elever i grundskolan att 
minska, vilket ställer krav på kommunens skolor 
att anpassa organisationen efter rådande omstän
digheter. Av ovanstående diagram framgår, enligt 
statistik från Skolverket, att antalet elever i Alvesta 
kommuns skolor minskat med nästan �00 elever 
från läsåret �00�0� till �00910. 

Under året beslutade kommunfullmäktige om en 
tilläggsbudget till NBU med syftet att utöka per
sonalstyrkan inom grundskolan. Lärartätheten har 
tack vare detta tillskott ökat från 7,�9 på vårtermi
nen till 8,10 under höstterminen �010.
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Nämnden för barn och ungdom

Centrala kostnader

För gemensam verksamhet redovisas en positiv 
avvikelse mot budget på ca � mkr, vilket beror på 
ett flertal faktorer, bla att ökningen av semester
löneskulden blev mindre än budgeterat, kompen
sation för sänkning av personalomkostnader för 
äldre och yngre samt lägre kapitalkostnader och 
kostnader för Lärarlyftet än förväntat. Dessutom 
har några tjänster hållits vakanta under året, vilket 
ytterligare förbättrar resultatet.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen redovisar totalt en 
negativ avvikelse mot budget med ca 6,� mkr. 
Under året har fler placeringar på olika institutio
ner och i familjehem tillkommit i jämförelse med 
budgeterat antal. Bruttokostnaden för placeringar 
uppgick under året till ca �1,7 mkr mot budgete
rade �6,1 mkr. Återsökningar från Migrationsver
ket visar också en negativ avvikelse, ca 0,� mkr. 
Verksamheten är svårbudgeterad, eftersom antalet 
placerade barn och ungdomar, och därmed kost
naderna för verksamheten, kan variera stort under 
ett år.

Antalet inkomna ärenden har under året ökat nå
got mot föregående år, men jämfört med �007 har 
antalet ärenden mer än fördubblats. Detta i kombi
nation med allt fler placeringar medför att belast
ningen på personalen är fortsatt hög. 

Boende för ensamkommande barn

Verksamheten, som startades under �007, visar ett 
överskott på ca �,� mkr. Ökade intäkter till följd av 
fler placerade barn har också medfört högre kost
nader än budgeterat. Boendena har varit fullbe
lagda under �010 och har under stora delar av året 
även haft överinskrivningar. Olika typer av sociala 
insatser har genomförts, bla har även under �010 
en satsning på extra personal gjorts under somma
ren för att ungdomarna skulle få ett meningsfullt 
sommarlov.
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Nämnden för barn och ungdom

Förskoleverksamhet 2010 2009 2008

Förskola 1-5 år

Inskrivna barn 896 898 835

Bruttokostnad/barn 102 220 99 606 100 297

Nettokostnad/barn 79 967 78 496 77 279

Tillsynstimmar/vecka 32 959 32 371 29 786

Bruttokostnad/volymtimme 53,44 53,14 54,07

Nettokostnad/volymtimme 41,81 41,88 41,66

Familjedaghem 1-12 år

Inskrivna barn 37 46 60

Bruttokostnad/barn 93 165 94 063 103 654

Nettokostnad/barn 69 859 73 707 88 430

Tillsynstimmar/vecka 1 513 1 718  2 347

Bruttokostnad/volymtimme 43,82 48,44 50,96

Nettokostnad/volymtimme 32,86 37,96 43,47

Skolbarnsomsorg 2010 2009 2008

Inskrivna barn 601 595 575

Bruttokostnad/barn 31 574 30 482 33 068

Nettokostnad/barn 26 996 26 414 28 330

Musikskolan 2010 2009 2008

Antal elever i musikskola 277 310 326

Bruttokostnad/elev i musikskola, kr/år 12 187 10 427 9 890

Nettokostnad/elev i musikskola, kr/år 10 025 8 453 7 951

Grundskola exkl SIV 2010 2009 2008

Antal elever 1-9 1 704 1 806 1 868

Antal elever i förskoleklass 196 186 187

Bruttokostnad/elev i förskoleklass, kr/år 19 623 17 963 18 893

Bruttokostnad/elev 1-9, kr/år 75 476 72 898 73 129

Nettokostnad/elev 1-9, kr/år 69 913 67 946 68 933

Skolmåltidskostnad/elev, kr/år 5 469 5 168 5 330

Läromedelskostnad/elev, kr/år 1 756 1 934 1 978

Lokalkostnad/elev, kr/år 17 457 15 662 15 195

Antal lärare/100 elever 8,1 7,6 8,7

Antal elever i annan kommun eller friskola 158 120 122

Kostnad per elev, kr/år i annan kommun eller friskola 82 458 86 102 83 803

Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal

Samtliga kostnader ovan är år exklusive påslag från fördelning av kommungemensamma kostnader.
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Nämnden för arbete och lärande

Verksamhetmått IFO 2010 2009 2008

Familjehem, tkr 4 839 4 281 3 041

Institution, tkr brutto 26 878 27 599 22 287

Stöd-/kontaktfamilj, tkr 1 924 2 129 2 073

Inledda utredningar enl. SoL 11 kap 1§ barn/ungas förhållande, antal 150 142 132

Familjehemsplacerade barn den 31/12, antal 26 28 15

– därav med stöd av LVU, antal 10 11 9

Placeringar av barn på institution enl SoL 31/12, antal 22 17 18

Placeringar av barn på institution enl LVU 31/12, antal 8 6 6

Placeringar av barn på institution i egen regi 31/12, antal 28 25 22

Barn aktuella för vårdnads-, umgänges- och boendeutredningar, antal 10 13 8

Barn aktuella för samarbetssamtal, antal 41 50 45

Inledda utredningar vuxna, antal 27 20 16

Placeringsdygn barn i familjehem 8 927 8 167 5 947

Placeringsdygn barn på institution 15 963 15 251 13 392

 (9 552) (10 015) (8 226)

– därav placeringsdygn på institution i egen regi 6 411 5 236 5 066

Utredning, stöd och behandling
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Nämnden för barn och ungdom

Kommentarer till nyckeltalen                           

Förskoleverksamhet

Antalet inskrivna barn har minskat marginellt, 
medan antalet volymtimmar ökat i viss utsträck
ning.  Nettokostnaden har ökat ca 1,� tkr per barn, 
vilket delvis kan förklaras av budgettillskottet till 
förskoleenheterna under �010.

Nettokostnaden per barn placerade i familjedag
hem har minskat påtagligt, vilket bland annat kan 
härledas till att antalet barn/anställd har ökat och 
likaså att antalet volymtimmar/anställd har ökat. 

Skolbarnsomsorg

Antalet inskrivna barn fortsätter att öka. Både 
brutto och nettokostnad per barn ökar mot fö
regående år, vilket bland annat har sin förklaring i 
det under �010 beslutade tilläggsanslaget för skol
barnsomsorg.

Musikskolan

Trenden inom musikskolan har under de senaste 
varit att elevunderlaget har minskat. Kostnaden 
per elev ökar emellertid, beroende på att en minsk
ning av personalorganisationen inte har varit möj
lig i samma takt som elevminskningen. I elevtalet 
ingår elever från Musikverkstán, då det är samma 
typ av undervisning som i Musikskolan. Noteras 
kan också att Musikskolans lärare numera även ar
betar med Rockgymnasiet ”The Station” och dess
utom samtliga niondeklassare i kommunen, vilket 
mynnat ut i ”Alvesta Sång Contest”.

Grundskola

Bruttokostnaden per elev i förskoleklass har ökat 
med ca 1,6 tkr, vilket bland annat kan förklaras av 
förändrad och utökad klassorganisation beroende 
på ökat elevantal.

Brutto och nettokostnaden per elev i år 19 har 
som en följd av den beslutade tilläggsbudgeten för 
grundskolan ökat under �010. Lokalkostnad per 
elev visar en relativt stor förändring mot föregåen
de år, vilket dels kan förklaras av vissa dubbelkost
nader under �010 i samband med Vegbyskolans 
nedläggning och dels av att lokalkostnaderna inte 
kan minska i takt med att antalet elever minskar. 

Utredning, stöd och behandling

Bruttokostnader avseende placeringar på institu
tioner inbegriper även kostnader för placeringar 
där Migrationsverket står för kostnaden. 

Under året har ett flertal familjehemsplaceringar 
avslutats, därav lägre antal placeringar jämfört med 
�1/1� �009. Kostnaderna för familjehemsplace
ringar har emellertid ökat i jämförelse med före
gående år, vilket bla kan förklaras av att en större 
andel av de placerade barnen och ungdomarna är 
placerade hos sk konsulentstödda familjehem.

För placeringsdygn barn på institution redovisas 
för respektive år inom parantes det antal dygn gäl
lande placeringsdygn som inte avser Alvesta kom
muns egen regi.
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Nämnden för arbete och lärande

Ordförande: Lars-Erik Gustavsson

Förvaltningschef: Anwar Jamil

Ansvar och uppgifter                           

Gymnasieskola/gymnasiesärskola
Vuxenutbildning/särvux/uppdragsutbildning
Bibliotek
Kultur
Föreningsstöd
Försörjningsstöd/flyktingmottagande
Integrationsarbete
Arbetsmarknadsåtgärder
Alkohol, tobaks och läkemedelshandläggning

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildning under samma tak

Under �010 har vuxenutbildningen och gymnasie
utbildningen blivit en enhet. Samtliga verksamheter 
förutom omvårdnadsprogrammet finns idag i gym
nasieskolans lokaler på Allbogatan, Hjärtenholms
vägen och Svarvaregatan (Gränslandet). 

Totalt har ca 1600 elever/studerande/deltagare del
tagit i någon utbildning på Allbo Lärcenter under 
året. 

Nedläggning av Stenlyckeköket

Från höstterminens start tillagas inte längre några 
skolmåltider i Stenlyckeköket. På Allbo Lärcenter 
finns idag två mottagningskök. Fordonsgymnasiet 
på Hjärtenholmsvägen har sitt kvar sedan tidigare. 
Ytterligare ett mottagningskök finns nu också i ca
ferian på Allbogatan. Maten levereras från FBU/ 
Grönkullaskolans produktionskök.

Nytt från Allbo Lärcenter 2010

Nytt gymnasieprogram 
Från hösten 2010 finns ett nytt nationellt gymnasie
program på Allbo Lärcenter, ett estetiskt program 
med inriktning musik, ”The Station”. Totalt går idag 
1� elever på programmet, varav � elever från andra 
kommuner. Avveckling av gymnasieprogrammen 
NV, SP och TE fullföljdes under våren.

Nämnden för arbete och lärande

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Intäkter 65 095 53 540 51 865

Kostnader 204 345 194 080 182 805

Nettokostnader 139 250 140 540 130 940

Förändring i % -0,9 7,3

Bruttoinvest 180 149 476

Kostnad kr/inv 7 410 7 490 6 980

Faktaruta

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.

Intäkter 57 815 65 095 7 280

Kostnader 203 540 204 345 -805

Netto 145 725 139 250 6 475

Driftredovisning 2010

Sammanfattning av året 2010

Utbildning under samma tak
Nedläggning av Stenlyckeköket 
Nytt från Allbo Lärcenter 
Elever tog hem guld i skolSM
Ny flyktingreform 
Satsningar på ”Unga Vuxna”
Nytt om biblioteksverksamhet

•
•
•
•
•
•
•
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Belopp i tkr 2010 2009 2008
Intäkter 65 095 53 540 51 865
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Bruttoinvest 180 149 476
Kostnad kr/inv 7 410 7 490 6 980
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Utbildning under samma tak 
Under 2010 har vuxenutbildningen och gymnasieut-
bildningen blivit en enhet. Samtliga verksamheter 
förutom omvårdnadsprogrammet finns idag i gym-
nasieskolans lokaler på Allbogatan, Hjärtenholms-
vägen och Svarvaregatan (Gränslandet).  
 
Totalt har ca 1600 elever/studerande/deltagare 
deltagit i någon utbildning på Allbo Lärcenter under 
året.  
 
Nedläggning av Stenlyckeköket 
Från höstterminens start tillagas inte längre några 
skolmåltider i Stenlyckeköket. På Allbo Lärcenter 
finns idag två mottagningskök. Fordonsgymnasiet 
på Hjärtenholmsvägen har sitt kvar sedan tidigare. 

Ytterligare ett mottagningskök finns nu också i cafe-
rian på Allbogatan. Maten levereras från FBU/ Grön-
kullaskolans produktionskök. 
 
Nytt från Allbo Lärcenter 2010 
 
Nytt gymnasieprogram  
Från hösten 2010 finns ett nytt nationellt gymnasie-
program på Allbo Lärcenter, ett estetiskt program 
med inriktning musik, ”The Station”. Totalt går idag 
14 elever på programmet, varav 5 elever från andra 
kommuner. Avveckling av gymnasieprogrammen 
NV, SP och TE fullföljdes under våren. 
 

 
Elever på det Estetiska programmet 
 
Vuxenutbildning 
Efterfrågan på vuxenutbildning har ökat under året. 
Volymökning sker inom grundläggande och gymna-
sial komvux, samt inom SFI vars elevtal ständigt 
vuxit under året och som nu närmar sig 200. Många 
är lågutbildade och saknar helt skolbakgrund. 
 
Yrkesvux  
Påbyggnadsutbildningarna har bytt form till så kallat 
yrkesvux, där omvårdnadsprogrammet samt yrkes-
förarutbildningar (lastbil och buss) genomförts i 
denna nya form. Industriell grundutbildning för vux-
na har startat. Avveckling av elevassistent- och 
tandsköterskeutbildning har skett under året. 
 
Yrkeshögskolan 
Yrkeshögskoleutbildningar pågår med logistik, pro-
fessionell försäljare samt redovisningsekonom. I 
samverkan med Växjö yrkeshögskola sker studier 
på YH produktionsteknik en dag i veckan i Alvesta.  
 
Uppdragsutbildning 
En uppdragsutbildning har genomförts i miljöns 
tecken i sparsam körning för ett tjugotal kommunan-
ställda. 

Elever tog hem guld i skol-SM 
Tre elever som går på fordonsgymnasiet kvalificera-
de sig till skol-SM för anläggningsmaskinförare i 

38

Elever på det Estetiska 
programmet.



��

Nämnden för arbete och lärande

Vuxenutbildning
Efterfrågan på vuxenutbildning har ökat under året. 
Volymökning sker inom grundläggande och gym
nasial komvux, samt inom SFI vars elevtal ständigt 
vuxit under året och som nu närmar sig �00. Många 
är lågutbildade och saknar helt skolbakgrund.

Yrkesvux 
Påbyggnadsutbildningarna har bytt form till så kal
lat yrkesvux, där omvårdnadsprogrammet samt yr
kesförarutbildningar (lastbil och buss) genomförts 
i denna nya form. Industriell grundutbildning för 
vuxna har startat. Avveckling av elevassistent och 
tandsköterskeutbildning har skett under året.

Yrkeshögskolan
Yrkeshögskoleutbildningar pågår med logistik, 
professionell försäljare samt redovisningsekonom. 
I samverkan med Växjö yrkeshögskola sker stu
dier på YH produktionsteknik en dag i veckan i 
Alvesta. 

Uppdragsutbildning
En uppdragsutbildning har genomförts i miljöns 
tecken i sparsam körning för ett tjugotal kommun
anställda.

Elever tog hem guld i skol-SM

Tre elever som går på fordonsgymnasiet kvalifice
rade sig till skolSM för anläggningsmaskinförare i 
Sundsvall �010. Det blev guld, och en vandringspo
kal i form av en stenelefant som pryder sin plats i 
matsalen på Fordonsgymnasiet.

förberedelser pågått i samverkan med länets kom
muner och länsstyrelsen för att förbereda sig. 

Satsningar på ”Unga Vuxna”

Våren 2010 fick NAL ett anslag på 6 mkr för att få 
ungdomar i arbete. En särskild projektledare arbetar 
med målgruppen, ungdomar med försörjningsstöd 
mellan 16 och �� år och upp till �8 år om individen 
är familjeförsörjare. 

Övriga projekt:
Gkraft, riktar sig till arbetslösa ungdomar. 
Projekt riktar sig till lindrigt utvecklingsstörda.
Digitala kompetenser och terapi på hemspråk.
Språk och yrkesutbildning i Kronobergs län, 
Grundtvig, (internationaliseringsprojekt). 
Samhällsorientering (samverkan i länet). Samtliga 
projekt är finansierade via intäkter från ESF eller 
andra myndigheter.

•
•
•
•

•

 

Nämnden för Arbete & Lärande 
 

 

Sundsvall 2010. Det blev guld, och en vandringspo-
kal i form av en stenelefant som pryder sin plats i 
matsalen på Fordonsgymnasiet. 
 

 
Grävmaskin på Fordonsprogrammet 
 
Ny flyktingreform  
Den 1/12 2010 övergick ansvaret för etablering av 
nyanlända till arbetsförmedlingen. Under året har 
förberedelser pågått i samverkan med länets kom-
muner och länsstyrelsen för att förbereda sig.  
 
Satsningar på ”Unga Vuxna” 
Våren 2010 fick NAL ett anslag på 6 mkr för att få 
ungdomar i arbete. En särskild projektledare arbetar 
med målgruppen, ungdomar med försörjningsstöd 
mellan 16 och 24 år och upp till 28 år om individen 
är familjeförsörjare.  
 
Övriga projekt: 
-G-kraft, riktar sig till arbetslösa ungdomar.  
-Projekt riktar sig till lindrigt utvecklingsstörda. 
-Digitala kompetenser och terapi på hemspråk. 
-Språk och yrkesutbildning i Kronobergs län, 
Grundtvig, (internationaliseringsprojekt)  
-Samhällsorientering (samverkan i länet). Samtliga 
projekt är finansierade via intäkter från ESF eller 
andra myndigheter. 
 

 
Deltagare i projekt Grundtvig på besök i Italien. Här finns 
deltagare från Sverige, Norge, Italien, Frankrike och Turkiet 
 
Nytt om biblioteksverksamhet 
Efter en kraftig minskning av lånetalen med 5,4 
procent under 2009, varav den tydligaste tillbaka-
gången skedde i de bibliotek som minskat sina 
öppettider (huvudbiblioteket och Vislanda). Fem av 
sex biblioteksenheter visar nu en stabilisering eller 

en svag uppgång. Ökningen totalt i kommunen är 
dock mindre än en procent. 
Verksamheten för barn är fortsatt prioriterad, och 
utlåningen till barn har ökat på nästan alla bibliotek. 
 
Ett gemensamt programblad har skapats med bib-
liotekens programverksamhet för både barn och 
vuxna. Programmen på kvällstid har utvecklats  
mycket under året. Några exempel på aktiviteter är 
föreläsningar om olika länder under temat ”Världen 
på besök” och berättarföreställningar till minne av 
den nationellt kände sagoberättaren Sven Seder-
ström. 
 

 
Rys och myskväll på biblioteket under höstlovet 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomi 
 
Totalt resultat redovisar nämnden en positiv avvi-
kelse mot budget med 6,5 mkr. I texten nedan visas 
resultat per enhet/verksamhet 2010.  
 

Andel kostnader per enhet

0,30% 6,82%
4,22%

21,24%

67,42%

Nämnd
Förvaltningskontor*
Bibliotek
Utredningar/Försörjningsstöd
Utbildning

 
 
*Förvaltningskontor inklusive kultur och föreningsstöd samt 
stenlyckekök och utställningshall 
 
Nämnd och förvaltningskontor 
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Nämnden för Arbete & Lärande 
 

 

Sundsvall 2010. Det blev guld, och en vandringspo-
kal i form av en stenelefant som pryder sin plats i 
matsalen på Fordonsgymnasiet. 
 

 
Grävmaskin på Fordonsprogrammet 
 
Ny flyktingreform  
Den 1/12 2010 övergick ansvaret för etablering av 
nyanlända till arbetsförmedlingen. Under året har 
förberedelser pågått i samverkan med länets kom-
muner och länsstyrelsen för att förbereda sig.  
 
Satsningar på ”Unga Vuxna” 
Våren 2010 fick NAL ett anslag på 6 mkr för att få 
ungdomar i arbete. En särskild projektledare arbetar 
med målgruppen, ungdomar med försörjningsstöd 
mellan 16 och 24 år och upp till 28 år om individen 
är familjeförsörjare.  
 
Övriga projekt: 
-G-kraft, riktar sig till arbetslösa ungdomar.  
-Projekt riktar sig till lindrigt utvecklingsstörda. 
-Digitala kompetenser och terapi på hemspråk. 
-Språk och yrkesutbildning i Kronobergs län, 
Grundtvig, (internationaliseringsprojekt)  
-Samhällsorientering (samverkan i länet). Samtliga 
projekt är finansierade via intäkter från ESF eller 
andra myndigheter. 
 

 
Deltagare i projekt Grundtvig på besök i Italien. Här finns 
deltagare från Sverige, Norge, Italien, Frankrike och Turkiet 
 
Nytt om biblioteksverksamhet 
Efter en kraftig minskning av lånetalen med 5,4 
procent under 2009, varav den tydligaste tillbaka-
gången skedde i de bibliotek som minskat sina 
öppettider (huvudbiblioteket och Vislanda). Fem av 
sex biblioteksenheter visar nu en stabilisering eller 

en svag uppgång. Ökningen totalt i kommunen är 
dock mindre än en procent. 
Verksamheten för barn är fortsatt prioriterad, och 
utlåningen till barn har ökat på nästan alla bibliotek. 
 
Ett gemensamt programblad har skapats med bib-
liotekens programverksamhet för både barn och 
vuxna. Programmen på kvällstid har utvecklats  
mycket under året. Några exempel på aktiviteter är 
föreläsningar om olika länder under temat ”Världen 
på besök” och berättarföreställningar till minne av 
den nationellt kände sagoberättaren Sven Seder-
ström. 
 

 
Rys och myskväll på biblioteket under höstlovet 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomi 
 
Totalt resultat redovisar nämnden en positiv avvi-
kelse mot budget med 6,5 mkr. I texten nedan visas 
resultat per enhet/verksamhet 2010.  
 

Andel kostnader per enhet

0,30% 6,82%
4,22%

21,24%

67,42%

Nämnd
Förvaltningskontor*
Bibliotek
Utredningar/Försörjningsstöd
Utbildning

 
 
*Förvaltningskontor inklusive kultur och föreningsstöd samt 
stenlyckekök och utställningshall 
 
Nämnd och förvaltningskontor 

39

Grävmaskin på 
Fordonsprogram-
met.

Ny flyktingreform 

Den 1/1� �010 övergick ansvaret för etablering av 
nyanlända till arbetsförmedlingen. Under året har 

Deltagare i projekt Grundtvig på besök i Italien. Här finns 
deltagare från Sverige, Norge, Italien, Frankrike och Tur-
kiet.

Nytt om biblioteksverksamhet

Efter en kraftig minskning av lånetalen med �,� 
procent under �009, varav den tydligaste tillbaka
gången skedde i de bibliotek som minskat sina öp
pettider (huvudbiblioteket och Vislanda). Fem av 
sex biblioteksenheter visar nu en stabilisering eller 
en svag uppgång. Ökningen totalt i kommunen är 
dock mindre än en procent.
 Verksamheten för barn är fortsatt prioriterad, 
och utlåningen till barn har ökat på nästan alla bib
liotek.



��

Nämnden för arbete och lärande

Ett gemensamt programblad har skapats med bib
liotekens programverksamhet för både barn och 
vuxna. Programmen på kvällstid har utvecklats  
mycket under året. Några exempel på aktiviteter är 
föreläsningar om olika länder under temat ”Världen 
på besök” och berättarföreställningar till minne av 
den nationellt kände sagoberättaren Sven Seder
ström.

 

Nämnden för Arbete & Lärande 
 

 

Sundsvall 2010. Det blev guld, och en vandringspo-
kal i form av en stenelefant som pryder sin plats i 
matsalen på Fordonsgymnasiet. 
 

 
Grävmaskin på Fordonsprogrammet 
 
Ny flyktingreform  
Den 1/12 2010 övergick ansvaret för etablering av 
nyanlända till arbetsförmedlingen. Under året har 
förberedelser pågått i samverkan med länets kom-
muner och länsstyrelsen för att förbereda sig.  
 
Satsningar på ”Unga Vuxna” 
Våren 2010 fick NAL ett anslag på 6 mkr för att få 
ungdomar i arbete. En särskild projektledare arbetar 
med målgruppen, ungdomar med försörjningsstöd 
mellan 16 och 24 år och upp till 28 år om individen 
är familjeförsörjare.  
 
Övriga projekt: 
-G-kraft, riktar sig till arbetslösa ungdomar.  
-Projekt riktar sig till lindrigt utvecklingsstörda. 
-Digitala kompetenser och terapi på hemspråk. 
-Språk och yrkesutbildning i Kronobergs län, 
Grundtvig, (internationaliseringsprojekt)  
-Samhällsorientering (samverkan i länet). Samtliga 
projekt är finansierade via intäkter från ESF eller 
andra myndigheter. 
 

 
Deltagare i projekt Grundtvig på besök i Italien. Här finns 
deltagare från Sverige, Norge, Italien, Frankrike och Turkiet 
 
Nytt om biblioteksverksamhet 
Efter en kraftig minskning av lånetalen med 5,4 
procent under 2009, varav den tydligaste tillbaka-
gången skedde i de bibliotek som minskat sina 
öppettider (huvudbiblioteket och Vislanda). Fem av 
sex biblioteksenheter visar nu en stabilisering eller 

en svag uppgång. Ökningen totalt i kommunen är 
dock mindre än en procent. 
Verksamheten för barn är fortsatt prioriterad, och 
utlåningen till barn har ökat på nästan alla bibliotek. 
 
Ett gemensamt programblad har skapats med bib-
liotekens programverksamhet för både barn och 
vuxna. Programmen på kvällstid har utvecklats  
mycket under året. Några exempel på aktiviteter är 
föreläsningar om olika länder under temat ”Världen 
på besök” och berättarföreställningar till minne av 
den nationellt kände sagoberättaren Sven Seder-
ström. 
 

 
Rys och myskväll på biblioteket under höstlovet 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomi 
 
Totalt resultat redovisar nämnden en positiv avvi-
kelse mot budget med 6,5 mkr. I texten nedan visas 
resultat per enhet/verksamhet 2010.  
 

Andel kostnader per enhet

0,30% 6,82%
4,22%

21,24%

67,42%

Nämnd
Förvaltningskontor*
Bibliotek
Utredningar/Försörjningsstöd
Utbildning

 
 
*Förvaltningskontor inklusive kultur och föreningsstöd samt 
stenlyckekök och utställningshall 
 
Nämnd och förvaltningskontor 
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Rys och myskväll på 
biblioteket under höst-
lovet.

Ekonomi

Totalt resultat redovisar nämnden en positiv av
vikelse mot budget med 6,� mkr. I texten nedan 
visas resultat per enhet/verksamhet �010. 

Nämnd och förvaltningskontor

Resultatet för nämnden och förvaltningskontoret 
är  6,� mkr inklusive ”Unga Vuxna”. Under för
valtningskontoret finns även kultur och förenings
stöd. Stenlyckeköket är nedlagt och utställnings
hallen drivs vidare av kommunstyrelsen.

Under året har omställningskostnaderna bokförts 
under förvaltningskontoret. Det negativa resulta
tet avser främst lokalkostnader under hösten �010 
för Stenlyckeskolan. 

Allbo Lärcenter

Totalt sett är resultatet i princip ett nollresultat. 
De �,7 mkr som överfördes från försörjningsstöd 
under �010 har haft effekt och gjort att ett litet 
positivt resultat kunnat uppnås. 

*Förvaltningskontor inklusive kultur och föreningsstöd samt 

stenlyckekök och utställningshall.

 

Nämnden för Arbete & Lärande 
 

 

Sundsvall 2010. Det blev guld, och en vandringspo-
kal i form av en stenelefant som pryder sin plats i 
matsalen på Fordonsgymnasiet. 
 

 
Grävmaskin på Fordonsprogrammet 
 
Ny flyktingreform  
Den 1/12 2010 övergick ansvaret för etablering av 
nyanlända till arbetsförmedlingen. Under året har 
förberedelser pågått i samverkan med länets kom-
muner och länsstyrelsen för att förbereda sig.  
 
Satsningar på ”Unga Vuxna” 
Våren 2010 fick NAL ett anslag på 6 mkr för att få 
ungdomar i arbete. En särskild projektledare arbetar 
med målgruppen, ungdomar med försörjningsstöd 
mellan 16 och 24 år och upp till 28 år om individen 
är familjeförsörjare.  
 
Övriga projekt: 
-G-kraft, riktar sig till arbetslösa ungdomar.  
-Projekt riktar sig till lindrigt utvecklingsstörda. 
-Digitala kompetenser och terapi på hemspråk. 
-Språk och yrkesutbildning i Kronobergs län, 
Grundtvig, (internationaliseringsprojekt)  
-Samhällsorientering (samverkan i länet). Samtliga 
projekt är finansierade via intäkter från ESF eller 
andra myndigheter. 
 

 
Deltagare i projekt Grundtvig på besök i Italien. Här finns 
deltagare från Sverige, Norge, Italien, Frankrike och Turkiet 
 
Nytt om biblioteksverksamhet 
Efter en kraftig minskning av lånetalen med 5,4 
procent under 2009, varav den tydligaste tillbaka-
gången skedde i de bibliotek som minskat sina 
öppettider (huvudbiblioteket och Vislanda). Fem av 
sex biblioteksenheter visar nu en stabilisering eller 

en svag uppgång. Ökningen totalt i kommunen är 
dock mindre än en procent. 
Verksamheten för barn är fortsatt prioriterad, och 
utlåningen till barn har ökat på nästan alla bibliotek. 
 
Ett gemensamt programblad har skapats med bib-
liotekens programverksamhet för både barn och 
vuxna. Programmen på kvällstid har utvecklats  
mycket under året. Några exempel på aktiviteter är 
föreläsningar om olika länder under temat ”Världen 
på besök” och berättarföreställningar till minne av 
den nationellt kände sagoberättaren Sven Seder-
ström. 
 

 
Rys och myskväll på biblioteket under höstlovet 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomi 
 
Totalt resultat redovisar nämnden en positiv avvi-
kelse mot budget med 6,5 mkr. I texten nedan visas 
resultat per enhet/verksamhet 2010.  
 

Andel kostnader per enhet

0,30% 6,82%
4,22%

21,24%

67,42%

Nämnd
Förvaltningskontor*
Bibliotek
Utredningar/Försörjningsstöd
Utbildning

 
 
*Förvaltningskontor inklusive kultur och föreningsstöd samt 
stenlyckekök och utställningshall 
 
Nämnd och förvaltningskontor 
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Nämnden för Arbete & Lärande 
 

 

Sundsvall 2010. Det blev guld, och en vandringspo-
kal i form av en stenelefant som pryder sin plats i 
matsalen på Fordonsgymnasiet. 
 

 
Grävmaskin på Fordonsprogrammet 
 
Ny flyktingreform  
Den 1/12 2010 övergick ansvaret för etablering av 
nyanlända till arbetsförmedlingen. Under året har 
förberedelser pågått i samverkan med länets kom-
muner och länsstyrelsen för att förbereda sig.  
 
Satsningar på ”Unga Vuxna” 
Våren 2010 fick NAL ett anslag på 6 mkr för att få 
ungdomar i arbete. En särskild projektledare arbetar 
med målgruppen, ungdomar med försörjningsstöd 
mellan 16 och 24 år och upp till 28 år om individen 
är familjeförsörjare.  
 
Övriga projekt: 
-G-kraft, riktar sig till arbetslösa ungdomar.  
-Projekt riktar sig till lindrigt utvecklingsstörda. 
-Digitala kompetenser och terapi på hemspråk. 
-Språk och yrkesutbildning i Kronobergs län, 
Grundtvig, (internationaliseringsprojekt)  
-Samhällsorientering (samverkan i länet). Samtliga 
projekt är finansierade via intäkter från ESF eller 
andra myndigheter. 
 

 
Deltagare i projekt Grundtvig på besök i Italien. Här finns 
deltagare från Sverige, Norge, Italien, Frankrike och Turkiet 
 
Nytt om biblioteksverksamhet 
Efter en kraftig minskning av lånetalen med 5,4 
procent under 2009, varav den tydligaste tillbaka-
gången skedde i de bibliotek som minskat sina 
öppettider (huvudbiblioteket och Vislanda). Fem av 
sex biblioteksenheter visar nu en stabilisering eller 

en svag uppgång. Ökningen totalt i kommunen är 
dock mindre än en procent. 
Verksamheten för barn är fortsatt prioriterad, och 
utlåningen till barn har ökat på nästan alla bibliotek. 
 
Ett gemensamt programblad har skapats med bib-
liotekens programverksamhet för både barn och 
vuxna. Programmen på kvällstid har utvecklats  
mycket under året. Några exempel på aktiviteter är 
föreläsningar om olika länder under temat ”Världen 
på besök” och berättarföreställningar till minne av 
den nationellt kände sagoberättaren Sven Seder-
ström. 
 

 
Rys och myskväll på biblioteket under höstlovet 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomi 
 
Totalt resultat redovisar nämnden en positiv avvi-
kelse mot budget med 6,5 mkr. I texten nedan visas 
resultat per enhet/verksamhet 2010.  
 

Andel kostnader per enhet

0,30% 6,82%
4,22%

21,24%

67,42%

Nämnd
Förvaltningskontor*
Bibliotek
Utredningar/Försörjningsstöd
Utbildning

 
 
*Förvaltningskontor inklusive kultur och föreningsstöd samt 
stenlyckekök och utställningshall 
 
Nämnd och förvaltningskontor 

39



�6

Nämnden för arbete och lärande

Utredningar/Försörjninsstöd

För hela enheten är resultatet i princip ett nollre
sultat. Sett till verksamheterna var för sig har för
sörjningsstöd en negativ avvikelse med �,� mkr, 
medan flyktingmottagande har ett överskott på 
�,� mkr. Arbetsmarknadsåtgärderna har ett över
skott på 0,� mkr. Det tilläggsanslag, på � mkr, som 
nämnden fick under hösten har haft en avgörande 
betydelse för resultatet.

Försörjningsstöd
Under året har försörjningsstödet kostat �0,� 
mkr, se diagram nedan, som visar utbetalningar  i 
år jämfört med året innan. Totalt är ökningen 9 
procent mellan �009 och �010. (Den gula linjen är 
budgetvärdet för �010).

 

Nämnden för Arbete & Lärande 
 

 

Resultatet för nämnden och förvaltningskontoret är  
6,3 mkr inklusive ”Unga Vuxna”. Under förvaltnings-
kontoret finns även kultur och föreningsstöd. Sten-
lyckeköket är nedlagt och utställningshallen drivs 
vidare av kommunstyrelsen. 
 
Under året har omställningskostnaderna bokförts 
under förvaltningskontoret. Det negativa resultatet 
avser främst lokalkostnader under hösten 2010 för 
Stenlyckeskolan.  
 
Allbo Lärcenter 
Totalt sett är resultatet i princip ett nollresultat. De 
5,7 mkr som överfördes från försörjningsstöd under 
2010 har haft effekt och gjort att ett litet positivt 
resultat kunnat uppnås.  
 
Utredningar/Försörjninsstöd 
För hela enheten är resultatet i princip ett nollresul-
tat. Sett till verksamheterna var för sig har försörj-
ningsstöd en negativ avvikelse med 2,4 mkr, medan 
flyktingmottagande har ett överskott på 2,2 mkr. 
Arbetsmarknadsåtgärderna har ett överskott på 0,2 
mkr. Det tilläggsanslag, på 4 mkr, som nämnden fick 
under hösten har haft en avgörande betydelse för 
resultatet. 
 
Försörjningsstöd 
Under året har försörjningsstödet kostat 20,5 mkr, 
se diagram nedan, som visar utbetalningar  i år 
jämfört med året innan. Totalt är ökningen 9 procent 
mellan 2009 och 2010. (Den gula linjen är budget-
värdet för 2010) 
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Flyktingmottagande 
Under året har introduktionsersättningen kostat 12,4 
mkr, se diagram nedan. Det är en ökning med 39 % 
jämfört med året innan. Statsbidraget har varit 20 
mkr.  
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Biblioteksverksamhet 
Resultatet för biblioteken är 0,1 mkr. Överskottet 
beror på en högre intäkt än förväntat och lägre per-
sonalkostnader. 
 
 
Framtid 
 
Gymnasieutbildning 
Flera stora reformer ska genomföras under 2011-
2013. Gymnasiereform 2011 påverkar de gymnasia-
la nationella programmen fr o m höstterminen. Det 
kommer att finnas yrkesprogram och högskoleförbe-
redande program. Det blir bl a ökade krav på behö-
righet till nationella program, nya kursplaner och ett 
nytt betygssystem. Parallellt med den nya reformen, 
finns de ”gamla” programmen kvar under en över-
gångsperiod. 
Den nya reformen innebär också att anläggnings-
profilen inte kan genomföras inom fordonspro-
grammet utan erbjuds istället som en inriktning i 
bygg- och anläggningsprogrammet ht 2011. 
 
Två nya nationella gymnasieprogram erbjuds från ht 
2011, naturbruksprogrammet med inriktning djur 
och en inriktning inom fordons- och transportpro-
grammet, godshantering, i form av lärlingsutbild-
ning. Beslut om vilka utbildningar som kommer att 
startas beslutas i mars 2011. 
 
Individuella programmet (IV och IVIK) kommer att 
förändras till fem olika introduktionsprogram inför 
höstterminen 2011. 
Avveckling av de två sista ”gamla” programmen BF 
och HP sker i juni 2011.  
 
Vuxenutbildning 
Den nya flyktingreformen innebär obligatorisk sam-
hällsorientering för nyanlända. Allbo Lärcenter, med 
finansiering från Migrationsverket, ska i samarbete 
med kommunerna i länet eventuellt utbilda alla 
nyanlända. 
 
Under 2011 kommer ytterligare ett projekt att drivas  
på Allbo Lärcenter, språk och yrkesutbildning i Kro-
nobergs län med syfte att undersöka och skapa 
möjligheter till grundläggande skolkunskaper och 
korta yrkesinriktade utbildningsinsatser till lågutbil-
dade invandrare. 
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Nämnden för Arbete & Lärande 
 

 

Resultatet för nämnden och förvaltningskontoret är  
6,3 mkr inklusive ”Unga Vuxna”. Under förvaltnings-
kontoret finns även kultur och föreningsstöd. Sten-
lyckeköket är nedlagt och utställningshallen drivs 
vidare av kommunstyrelsen. 
 
Under året har omställningskostnaderna bokförts 
under förvaltningskontoret. Det negativa resultatet 
avser främst lokalkostnader under hösten 2010 för 
Stenlyckeskolan.  
 
Allbo Lärcenter 
Totalt sett är resultatet i princip ett nollresultat. De 
5,7 mkr som överfördes från försörjningsstöd under 
2010 har haft effekt och gjort att ett litet positivt 
resultat kunnat uppnås.  
 
Utredningar/Försörjninsstöd 
För hela enheten är resultatet i princip ett nollresul-
tat. Sett till verksamheterna var för sig har försörj-
ningsstöd en negativ avvikelse med 2,4 mkr, medan 
flyktingmottagande har ett överskott på 2,2 mkr. 
Arbetsmarknadsåtgärderna har ett överskott på 0,2 
mkr. Det tilläggsanslag, på 4 mkr, som nämnden fick 
under hösten har haft en avgörande betydelse för 
resultatet. 
 
Försörjningsstöd 
Under året har försörjningsstödet kostat 20,5 mkr, 
se diagram nedan, som visar utbetalningar  i år 
jämfört med året innan. Totalt är ökningen 9 procent 
mellan 2009 och 2010. (Den gula linjen är budget-
värdet för 2010) 
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Flyktingmottagande 
Under året har introduktionsersättningen kostat 12,4 
mkr, se diagram nedan. Det är en ökning med 39 % 
jämfört med året innan. Statsbidraget har varit 20 
mkr.  
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Biblioteksverksamhet 
Resultatet för biblioteken är 0,1 mkr. Överskottet 
beror på en högre intäkt än förväntat och lägre per-
sonalkostnader. 
 
 
Framtid 
 
Gymnasieutbildning 
Flera stora reformer ska genomföras under 2011-
2013. Gymnasiereform 2011 påverkar de gymnasia-
la nationella programmen fr o m höstterminen. Det 
kommer att finnas yrkesprogram och högskoleförbe-
redande program. Det blir bl a ökade krav på behö-
righet till nationella program, nya kursplaner och ett 
nytt betygssystem. Parallellt med den nya reformen, 
finns de ”gamla” programmen kvar under en över-
gångsperiod. 
Den nya reformen innebär också att anläggnings-
profilen inte kan genomföras inom fordonspro-
grammet utan erbjuds istället som en inriktning i 
bygg- och anläggningsprogrammet ht 2011. 
 
Två nya nationella gymnasieprogram erbjuds från ht 
2011, naturbruksprogrammet med inriktning djur 
och en inriktning inom fordons- och transportpro-
grammet, godshantering, i form av lärlingsutbild-
ning. Beslut om vilka utbildningar som kommer att 
startas beslutas i mars 2011. 
 
Individuella programmet (IV och IVIK) kommer att 
förändras till fem olika introduktionsprogram inför 
höstterminen 2011. 
Avveckling av de två sista ”gamla” programmen BF 
och HP sker i juni 2011.  
 
Vuxenutbildning 
Den nya flyktingreformen innebär obligatorisk sam-
hällsorientering för nyanlända. Allbo Lärcenter, med 
finansiering från Migrationsverket, ska i samarbete 
med kommunerna i länet eventuellt utbilda alla 
nyanlända. 
 
Under 2011 kommer ytterligare ett projekt att drivas  
på Allbo Lärcenter, språk och yrkesutbildning i Kro-
nobergs län med syfte att undersöka och skapa 
möjligheter till grundläggande skolkunskaper och 
korta yrkesinriktade utbildningsinsatser till lågutbil-
dade invandrare. 
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Nämnden för Arbete & Lärande 
 

 

Resultatet för nämnden och förvaltningskontoret är  
6,3 mkr inklusive ”Unga Vuxna”. Under förvaltnings-
kontoret finns även kultur och föreningsstöd. Sten-
lyckeköket är nedlagt och utställningshallen drivs 
vidare av kommunstyrelsen. 
 
Under året har omställningskostnaderna bokförts 
under förvaltningskontoret. Det negativa resultatet 
avser främst lokalkostnader under hösten 2010 för 
Stenlyckeskolan.  
 
Allbo Lärcenter 
Totalt sett är resultatet i princip ett nollresultat. De 
5,7 mkr som överfördes från försörjningsstöd under 
2010 har haft effekt och gjort att ett litet positivt 
resultat kunnat uppnås.  
 
Utredningar/Försörjninsstöd 
För hela enheten är resultatet i princip ett nollresul-
tat. Sett till verksamheterna var för sig har försörj-
ningsstöd en negativ avvikelse med 2,4 mkr, medan 
flyktingmottagande har ett överskott på 2,2 mkr. 
Arbetsmarknadsåtgärderna har ett överskott på 0,2 
mkr. Det tilläggsanslag, på 4 mkr, som nämnden fick 
under hösten har haft en avgörande betydelse för 
resultatet. 
 
Försörjningsstöd 
Under året har försörjningsstödet kostat 20,5 mkr, 
se diagram nedan, som visar utbetalningar  i år 
jämfört med året innan. Totalt är ökningen 9 procent 
mellan 2009 och 2010. (Den gula linjen är budget-
värdet för 2010) 
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Flyktingmottagande 
Under året har introduktionsersättningen kostat 12,4 
mkr, se diagram nedan. Det är en ökning med 39 % 
jämfört med året innan. Statsbidraget har varit 20 
mkr.  
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Biblioteksverksamhet 
Resultatet för biblioteken är 0,1 mkr. Överskottet 
beror på en högre intäkt än förväntat och lägre per-
sonalkostnader. 
 
 
Framtid 
 
Gymnasieutbildning 
Flera stora reformer ska genomföras under 2011-
2013. Gymnasiereform 2011 påverkar de gymnasia-
la nationella programmen fr o m höstterminen. Det 
kommer att finnas yrkesprogram och högskoleförbe-
redande program. Det blir bl a ökade krav på behö-
righet till nationella program, nya kursplaner och ett 
nytt betygssystem. Parallellt med den nya reformen, 
finns de ”gamla” programmen kvar under en över-
gångsperiod. 
Den nya reformen innebär också att anläggnings-
profilen inte kan genomföras inom fordonspro-
grammet utan erbjuds istället som en inriktning i 
bygg- och anläggningsprogrammet ht 2011. 
 
Två nya nationella gymnasieprogram erbjuds från ht 
2011, naturbruksprogrammet med inriktning djur 
och en inriktning inom fordons- och transportpro-
grammet, godshantering, i form av lärlingsutbild-
ning. Beslut om vilka utbildningar som kommer att 
startas beslutas i mars 2011. 
 
Individuella programmet (IV och IVIK) kommer att 
förändras till fem olika introduktionsprogram inför 
höstterminen 2011. 
Avveckling av de två sista ”gamla” programmen BF 
och HP sker i juni 2011.  
 
Vuxenutbildning 
Den nya flyktingreformen innebär obligatorisk sam-
hällsorientering för nyanlända. Allbo Lärcenter, med 
finansiering från Migrationsverket, ska i samarbete 
med kommunerna i länet eventuellt utbilda alla 
nyanlända. 
 
Under 2011 kommer ytterligare ett projekt att drivas  
på Allbo Lärcenter, språk och yrkesutbildning i Kro-
nobergs län med syfte att undersöka och skapa 
möjligheter till grundläggande skolkunskaper och 
korta yrkesinriktade utbildningsinsatser till lågutbil-
dade invandrare. 
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Nämnden för Arbete & Lärande 
 

 

Resultatet för nämnden och förvaltningskontoret är  
6,3 mkr inklusive ”Unga Vuxna”. Under förvaltnings-
kontoret finns även kultur och föreningsstöd. Sten-
lyckeköket är nedlagt och utställningshallen drivs 
vidare av kommunstyrelsen. 
 
Under året har omställningskostnaderna bokförts 
under förvaltningskontoret. Det negativa resultatet 
avser främst lokalkostnader under hösten 2010 för 
Stenlyckeskolan.  
 
Allbo Lärcenter 
Totalt sett är resultatet i princip ett nollresultat. De 
5,7 mkr som överfördes från försörjningsstöd under 
2010 har haft effekt och gjort att ett litet positivt 
resultat kunnat uppnås.  
 
Utredningar/Försörjninsstöd 
För hela enheten är resultatet i princip ett nollresul-
tat. Sett till verksamheterna var för sig har försörj-
ningsstöd en negativ avvikelse med 2,4 mkr, medan 
flyktingmottagande har ett överskott på 2,2 mkr. 
Arbetsmarknadsåtgärderna har ett överskott på 0,2 
mkr. Det tilläggsanslag, på 4 mkr, som nämnden fick 
under hösten har haft en avgörande betydelse för 
resultatet. 
 
Försörjningsstöd 
Under året har försörjningsstödet kostat 20,5 mkr, 
se diagram nedan, som visar utbetalningar  i år 
jämfört med året innan. Totalt är ökningen 9 procent 
mellan 2009 och 2010. (Den gula linjen är budget-
värdet för 2010) 
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Flyktingmottagande 
Under året har introduktionsersättningen kostat 12,4 
mkr, se diagram nedan. Det är en ökning med 39 % 
jämfört med året innan. Statsbidraget har varit 20 
mkr.  
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Biblioteksverksamhet 
Resultatet för biblioteken är 0,1 mkr. Överskottet 
beror på en högre intäkt än förväntat och lägre per-
sonalkostnader. 
 
 
Framtid 
 
Gymnasieutbildning 
Flera stora reformer ska genomföras under 2011-
2013. Gymnasiereform 2011 påverkar de gymnasia-
la nationella programmen fr o m höstterminen. Det 
kommer att finnas yrkesprogram och högskoleförbe-
redande program. Det blir bl a ökade krav på behö-
righet till nationella program, nya kursplaner och ett 
nytt betygssystem. Parallellt med den nya reformen, 
finns de ”gamla” programmen kvar under en över-
gångsperiod. 
Den nya reformen innebär också att anläggnings-
profilen inte kan genomföras inom fordonspro-
grammet utan erbjuds istället som en inriktning i 
bygg- och anläggningsprogrammet ht 2011. 
 
Två nya nationella gymnasieprogram erbjuds från ht 
2011, naturbruksprogrammet med inriktning djur 
och en inriktning inom fordons- och transportpro-
grammet, godshantering, i form av lärlingsutbild-
ning. Beslut om vilka utbildningar som kommer att 
startas beslutas i mars 2011. 
 
Individuella programmet (IV och IVIK) kommer att 
förändras till fem olika introduktionsprogram inför 
höstterminen 2011. 
Avveckling av de två sista ”gamla” programmen BF 
och HP sker i juni 2011.  
 
Vuxenutbildning 
Den nya flyktingreformen innebär obligatorisk sam-
hällsorientering för nyanlända. Allbo Lärcenter, med 
finansiering från Migrationsverket, ska i samarbete 
med kommunerna i länet eventuellt utbilda alla 
nyanlända. 
 
Under 2011 kommer ytterligare ett projekt att drivas  
på Allbo Lärcenter, språk och yrkesutbildning i Kro-
nobergs län med syfte att undersöka och skapa 
möjligheter till grundläggande skolkunskaper och 
korta yrkesinriktade utbildningsinsatser till lågutbil-
dade invandrare. 
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Flyktingmottagande
Under året har introduktionsersättningen kostat 
1�,� mkr, se diagram nedan. Det är en ökning med 
�9 % jämfört med året innan. Statsbidraget har va
rit �0 mkr. 

Biblioteksverksamhet

Resultatet för biblioteken är 0,1 mkr. Överskottet 
beror på en högre intäkt än förväntat och lägre 
personalkostnader.
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Nämnden för arbete och lärande

Gymnasieskola 2010 2009 2008

Andel elever i egen utbildning, folkbokförda i kommunen* 16,5 27,5 32,2

Andel elever från annan kommun* 48,0 39,0 34,0

Andel elever på det individuella programmet* 7,7 9,9 8,5

Andel elever i annan kommun* 47,2 40,5 40,6

Andel elever i friskola* 35,9 31,6 26,8

Kostnad per folkbokförd elev i kommunen kr/år** 101 690 107 200

Kostnad/ elev i annan kommun kr/år** 92 800 94 500

Kostnad/elev i friskola, kr/år** 89 700 98 900

Lokalkostnad/elev i egen utbildning, kr/år** 23 900 22 600

Undervisningskostnad/elev i egen utbildning, kr/år** 52 900 52 400

Läromedel/utrustning/skolbibliotek i egen utbildning 

kostnad/elev, kr/år**

12 500 13 800

Antal heltidstjänster/lärare per 100 elever i egen utbildning* 10,6 9,9 9,6

Betygspoäng totalt i genomsnitt** 12,4 13,4 13,0

Behöriga till högskolestudier, %* 68 92 88

Vuxenutbildning 2010 2009 2008

Antal heltidsstuderande grundläggande vuxenutbildning* 38 27

Antal heltidsstuderande gyvux och påbyggn utb.* 192 169

Invånare, andel korttidsutb som deltar i komvux* 2,0 1,5

Kostnad totalt per heltidsstuderande* 66 700 71 800

Betyg G i svenska A, andel kursdeltagare* 89 100

Betyg G i engelska A, andel kursdeltagare* 100 88

Betyg G i matematik A, andel kursdeltagare* 100 88

Antal elever SFI* 249 137

Antal elever särvux* 26 17 7

*Läsår 2009/2010, 2008/2009 och 2007/2008

**Statistiken bygger på skolverkets officiella statistik, vilket innebär att uppgifter för 2010 ej kan tas fram ännu.

*Statistiken bygger på skolverkets officiella statistik, vilket innebär att uppgifter för 2010 ej kan tas fram ännu.
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Nämnden för arbete och lärande

Bibliotek, Allmän kultur och Föreningsliv 2010 2009 2008

Antal besökare i kommunala folkbibliotek per invånare 177 366 176 229 186 425

Öppethållande, timmar totalt per vecka 18,6 18,6 22,0

Bruttokostnad för biblioteksverksamhet per invånare 418 391 394

Försörjningsstöd 2010 2009 2008

Bruttokostnad totalt i tkr, från verksamhetssystemet Procapita 19 908 17 894 14 171

Antal hushåll, inkl flykting 612 546 471

Antal månader i genomsnitt med försörjningsstöd 6,0 5,9

Bruttokostnad i tkr enbart ungdomar under 25 år 4 270 3 927 3 089

 

Flyktingmottagning 2010 2009 2008

Försörjningsstöd/introduktionsersättning i tkr enbart flyktingar, 

Procapita 

12 472 9 173 6 835

Antal mottagna familjer 70 55

Månader i genomsnitt för flyktinghushåll 7,5

– varav självförsörjande 4

 

 

Kommentarer till nyckeltalen                           

Avseende gymnasieskolan minskar andelen elever 
i egen utbildning, vilket beror på den avveckling av 
� nationella program som pågår. En större andel 
elever går i annan kommun eller fristående gym
nasieskola. 

Kostnad totalt avseende vuxenutbildning (66 700 
kr/heltidsstuderande) har sjunkit. Kostnaden 
innefattar även påbyggnadsutbildningar och ESF 

projekt för 2009, som är statsfinansierade. Det 
innebär att intäkt och kostnad ska gå +/0. Om 
beräkning görs enbart för gymnasial vuxenutbild
ning och omvårdnadsprogrammet hamnar kostna
den per heltidsstuderande på ca �� 900 kr �009. 
Denna siffra kan vara mer jämförbar med många 
andra kommuner, då inte alla kommuner bedriver 
påbyggnadsutbildningar och ESF projekt.
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Nämnden för omsorg och hälsa

Ordförande: Johny Haraldsson

Förvaltningschef: Rose-Marie Eriksson

Ansvar och uppgifter                           

Nämndens ansvarsområden är:
Social omsorgsverksamhet
för äldre personer
för personer med funktionsnedsättning fr o m 
�1 år
för personer med missbruk fr o m �1 år
Kommunal hälso- och sjukvård
för personer boende i särskilda boenden samt 
deltagare i daglig verksamhet
för personer i samtliga åldrar 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. Insat
serna är individuellt prövade. Förvaltningen är or
ganiserad i 1� enheter och i en stabsfunktion. 

•
•

•

•

•

Sammanfattning av året 2010

Fler boendeplatser för äldre
Nytt serviceboende (LSS)
Arbetskläder
Projektmedel ”helhetsgrepp på ohälsa”
Statliga stimulansmedel
Självbestämmande i särskilt boende
Jämförelser med andra kommuner

Fler boendeplatser för äldre

En ökad efterfrågan inom äldreomsorgen är att 
vänta de kommande åren på grund av demografin. 
Men redan innevarande år har det varit komplext att 
få de särskilda boendeplatserna inklusive korttids
platserna att räcka till. I december �010 var det �� 
personer som hade beslut om särskilt boende som 
inte var verkställda. Antalet personer med ej verk
ställda beslut började öka redan under våren, för att 
därefter ligga kvar på en hög nivå. 

Den främsta anledningen till nuvarande brist är att 
antalet lägenheter reducerades efter att Högåsens 
ombyggnation färdigställdes �008. Ombyggnatio
nen var föranledd av att Högåsens fysiska miljö 
enligt lagstiftning och gällande praxis inte var ut
formad till dagens krav på särskilda boendeplatser 
för äldre. Vid det tillfället gjordes bedömningen att 
antalet platser i Alvesta tätort borde ligga kvar på 
samma nivå. Ombyggnationen medförde dock en 
reducering med �� lägenheter. 

Om en person får ett beslut om särskilt boende, 
ska det i princip verkställas omedelbart. Om så inte 
sker kan Socialstyrelsen utdöma en sanktionsavgift. 
Kommunerna rapporterar kontinuerligt till Social
styrelsen om de beslut om särskilt boende som inte 
verkställts inom tre månader. Antalet ej verkställda 
beslut har ökat från fem i augusti till �� i december. 

•
•
•
•
•
•
•

Nämnden för omsorg och hälsa

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Intäkter 74 570 74 440 70 165

Kostnader 334 780 333 095 324 590

Nettokostnader 260 210 258 655 254 485

Förändring i % 0,6 1,6

Bruttoinvest 1 660 3 065 5 045

Kostnad kr/inv 13 850 13 790 13 555

Faktaruta

Driftredovisning 2010

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.

Intäkter 74 570 76 675 2 050

Kostnader 334 780 334 385 390

Netto 260 210 257 710 2 500
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Nämnden för omsorg och hälsa

Socialstyrelsen, som har gjort tre oanmälda till
synsbesök �008, �009 och �010, riktar kritik mot 
nämnden på brister i den fysiska boendemiljön som 
innebär att hänsyn inte har tagits till den enskildes 
personliga integritet, privatliv och självbestämman
de. Nämnden har därför vidtagit kvalitetshöjande 
åtgärder, bland annat av den fysiska utformningen, 
som innebär att delar av tidigare utrymmen inte kan 
användas som korttidsplatser. 

Korttidsplatser behövs ofta till utskrivningsklara pa
tienter, som av olika skäl inte kan åka hem direkt ef
ter en sjukhusvistelse. Stannar de kvar på sjukhuset 
får kommunen betalningsansvaret, för närvarande 
� 000 kronor/dygn och patient.  En del av lägen
heterna i särskilt boende används därför till kort
tidsboende, vilket innebär att antalet lägenheter i 
särskilt boende minskar. 

Nämnden har ansökt om medel hos kommunfull
mäktige för att bygga ut det särskilda boendet As
ken i Grimslöv med korttidsplatser. Askens detalj
plan medger en utbyggnad och tidsmässigt kan en 
utbyggnad vara klar ett år efter beslut. Asken är det 
äldreboende i kommunen som har högst kostnad 
per utförd insats beroende på att det är få platser. 
En utbyggnad skulle optimera personalresursen på 
ett bättre sätt.

Nytt serviceboende (LSS) 

Ett intensivt arbete har pågått under året för att   
ordna en servicebostad för personer i �0årsåldern 
med en lindrig funktionsnedsättning. Målsättning
en är att boendet ska öppnas under �011 . 

Arbetskläder

Under året har omsorgspersonalen erbjudits arbets
kläder/arbetsskor utöver de skyddskläder som ar
betsgivaren alltid tillhandahåller. Positiva kommen
tarer har framförts från personalen. Arbetskläder till 
personalen var ett uppdrag från kommunfullmäk
tige och finansierades genom nämndens överförda 
medel från �009.

Projektmedel ”helhetsgrepp på ohälsa”

Förvaltningen har fått 6.� mkr i stöd av Europeiska 
socialfonden för projektet ”Helhetsgrepp på ohälsa 
– ett samverkans och utvecklingsprojekt i Alvesta 
kommun”. Projektets huvudsyften är att säkerställa 
att medarbetarnas behov av kompetensutveckling 
och lärande tillgodoses, samt att öka hälsa, välbefin
nande och minska korttidssjukskrivningar på för
valtningen. Projektet pågår till september �01�.

Statliga stimulansmedel

År 2010 fick förvaltningen 1.1 mkr i stimulansme
del till omsorg och vård för äldre. De medel som 
inte förbrukats under �010 får användas �011. 

Under våren �010 var hela personalen på tvådagars
konferenser i Ronneby. Syftet med konferenserna 
är att förankra verksamhetsplanen och göra målen 
kända och tydliga hos all personal. Konferenserna 
innebär också att förvaltningens olika yrkeskatego
rier och enheter kan utbyta erfarenheter och där
med få en ökad förståelse för varandras olika roller 
och uppdrag i organisationen. År �008 anordnades 
en motsvarande konferens i Falkenberg.

Under året har medlen också använts till vidareut
bildning för förvaltningens dokumentationsombud. 
Ombudens uppdrag är att stödja arbetskamrater på 
sina enheter i dokumentationen kring omsorgsta
garna. 

Medlen har dessutom används till ”Mötesplatser 
med kulturellt inslag” på samtliga särskilda boen
den. Samarbete sker med Musik i Syd och under 
året har bl a följande arrangemang genomförts; Vi
sor vid Hagens grindar, Låt hjärtat vá med. Ungdo
mar i kommunens musikskola har varit på samtliga 
särskilda boenden både i somras och vid juletid. 

Nämnden för Omsorg och Hälsa 
 

 

 
Projektmedel ”helhetsgrepp på ohälsa” 
Förvaltningen har fått 6.4 mkr i stöd av Europeiska 
socialfonden för projektet ”Helhetsgrepp på ohälsa – 
ett samverkans och utvecklingsprojekt i Alvesta 
kommun”. Projektets huvudsyften är att säkerställa 
att medarbetarnas behov av kompetensutveckling 
och lärande tillgodoses, samt att öka hälsa, 
välbefinnande och minska korttidssjukskrivningar på 
förvaltningen. Projektet pågår till september 2012. 
 
Statliga stimulansmedel 
År 2010 fick förvaltningen 1.1 mkr i stimulansmedel 
till omsorg och vård för äldre. De medel som inte 
förbrukats under 2010 får användas 2011.  
 
Under våren 2010 var hela personalen på 
tvådagarskonferenser i Ronneby. Syftet med 
konferenserna är att förankra verksamhetsplanen 
och göra målen kända och tydliga hos all personal. 
Konferenserna innebär också att förvaltningens 
olika yrkeskategorier och enheter kan utbyta 
erfarenheter och därmed få en ökad förståelse för 
varandras olika roller och uppdrag i organisationen. 
År 2008 anordnades en motsvarande konferens i 
Falkenberg. 
 
Under året har medlen också använts till 
vidareutbildning för förvaltningens dokumentations-
ombud. Ombudens uppdrag är att stödja arbets-
kamrater på sina enheter i dokumentationen kring 
omsorgstagarna.  
 
Medlen har dessutom används till ”Mötesplatser 
med kulturellt inslag” på samtliga särskilda 
boenden. Samarbete sker med Musik i Syd och 
under året har bl a följande arrangemang genom-
förts; Visor vid Hagens grindar, Låt hjärtat vá med. 
Ungdomar i kommunens musikskola har varit på 
samtliga särskilda boenden både i somras och vid 
juletid. Kultursatsningen är ett led i att utveckla det 
sociala omsorgsarbetet.  
 
Slutligen har stimulansmedlen även använts för 
både teoretisk och praktisk kompetensutveckling 
inom kost och nutrition.  
 

 
Elever från den kommunala musikskolan underhåller, 2010 
 
 
Självbestämmande i särskilt boende 

 
Torsgården, 2010 
 
Självbestämmande i särskilt boende är ett flerårigt 
forskningsprojekt om personers inflytande över sin 
vardag. Torsgården och Bryggarens särskilda 
boenden deltar i projektet. Projektet leds av FOU 
Kronoberg och Alvesta kommun. Samverkan sker 
med kommuner i länet, Växjö Universitet, KPR, IKC 
(brukarorganisationer) och FoU. 
I projektet framkommer att omsorgstagaren efter-
söker mer enskilda aktiviteter istället för grupp-
aktiviteter. Informationen för såväl boende som 
närstående behöver förbättras. I projektet ges även 
förslag på brukarråd, individuella uppföljningssamtal 
där anhöriga bjuds in samt att fler upplevelser i 
vardagen möjliggörs. 
 
Jämförelser med andra kommuner 
Öppna jämförelser 
Äldre är i stort nöjda med sin hemtjänst och sitt 
äldreboende visar den nationella jämförelsen ”Vård 
och omsorg om äldre”. Rapporten innehåller 30 
kvalitetsindikatorer avseende mätningar gjorda åren 
2009 och 2010.  
 
En indikator mäter de äldres upplevelser om 
hjälpen/omsorgen i sin helhet. I Alvesta kommun är 
omsorgstagaren mer nöjd med hjälpen/omsorgen 
som helhet än både i övriga riket och i länet. 
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Nämnden för omsorg och hälsa

Kultursatsningen är ett led i att utveckla det sociala 
omsorgsarbetet. 
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både teoretisk och praktisk kompetensutveckling 
inom kost och nutrition. 
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En indikator mäter de äldres upplevelser om hjäl
pen/omsorgen i sin helhet. I Alvesta kommun är 
omsorgstagaren mer nöjd med hjälpen/omsorgen 
som helhet än både i övriga riket och i länet. Nöjd
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mätning. Denna trend med minskad nöjdhet finns 
även i övriga riket och i länet. 

En annan indikator mäter hur nöjda de äldre är med 
personalens bemötande. I Alvesta är omsorgsta
garna mycket nöjda med personalens bemötande. 
De känner sig respekterade och väl bemötta. Om
sorgstagarna i Alvesta är även mycket nöjda med 
matkvalitén. 

Alvesta ligger på en hedrande 9:e plats av Sveriges 
�90 kommuner vad gäller social samvaro och akti
viteter som erbjuds. Trots topprankingen är enbart 
�8 procent av omsorgstagarna på de särskilda boen
dena nöjda, i riket är enbart �9 procent nöjda. Vad 
gäller indikatorerna kring inflytande och omsorgen 
som helhet är värdena för Alvesta medelgoda. 

Äldreomsorgens resurser utgörs av den anställda 
personalen, lokaler, förbrukningsmaterial med mera. 
Kostnadsnivån förväntas dock inte vara den samma 
i alla kommuner eftersom strukturella faktorer som 
till exempel befolkningens ålderssammansättning 
påverkar behovet. Kostnaden i Alvesta (�009) är nå
got högre än vad strukturen motivera. Detta är en 
försämring mot �008. Anledningen är en ombygg
nation på äldreboendet Högåsen som föranledde en 
högre nettohyra på �.� mkr. Prognosen för �010 är 
att kostnaden återigen ska vara lägre än vad struk
turen motiverar.

Elever från den kommunala musikskolan underhåller, 
2010.
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Självbestämmande i särskilt boende är ett flerårigt 
forskningsprojekt om personers inflytande över sin 
vardag. Torsgården och Bryggarens särskilda 
boenden deltar i projektet. Projektet leds av FOU 
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Nämnden för omsorg och hälsa

En förutsättning för att det ska vara möjligt att be
driva en bra omsorg och vård är att det finns ut
bildad, kunnig och erfaren personal. Medarbetarnas 
utbildningsnivå är ett mått på förutsättningarna för 
att åstadkomma bra resultat och hög kvalitet inom 
omsorgen. Liksom tidigare år redovisar Alvesta 
kommun ett skralt värde avseende personalens ut
bildningsnivå för vård och omsorgsutbildning på 
gymnasienivå. Alvesta är rankad som �6�:e kom
mun. Andelen utbildad personal i kommunerna 
varierar från �� till 100 procent. I Alvesta har 6� 
procent av personalen en gymnasieutbildning inom 
vård och omsorg. 

Kostnad Per Brukare (KPB), 2009 Alvesta
KPB är en metod för kostnadsberäkning av olika in
satser inom äldre och handikappomsorgen. KPB är 
en efterkalkyl som bygger på årsdata. Kostnaderna 
och insatserna knyts till den enskilde omsorgstaga
ren eller grupper av omsorgstagare. 

Underlaget för �009 visar att kostnaden för en 
beviljad hemtjänsttimme varierar från �07 kr till 
�81 kr/timme för olika kommuner. Alvesta redo
visar �90 kr/timme, medel i riket är ��0 kr/timme. 
För särskilt boende varierar kostnaden per dygn 
från 1 �97 kr till 1 9�� kr. Alvestas dygnkostnad är 
1 ��� kr, medelvärdet i riket är 1 �8� kr. 

KPB visar att det finns stora skillnader mellan kom
munerna. Dessa skillnader förklaras av bland annat 
politisk ambitionsnivån, historiska val, personaltät
het, organisering och planering av arbete samt lång 
restid till omsorgstagarna. Andra förklaringar är hög 
kostnadsnivå (t ex rätt till heltidslöner), omsorgsta
gare med stort behov, beläggningen på de särskilda 
boendena, specialanpassningar för till exempel de
mensboende, nyttjandet av nattpersonal samt kost
nad för gemensamhetsutrymmen. 

Ekonomi

Nämnden för omsorg och hälsa redovisar en posi
tiv avvikelse mot budget med �,� mkr. Nämnden 
har under året förfogat över en nettobudget på 

�60 mkr. Budgeten för �010 innebar en minskad 
ram med � mkr jämfört med föregående år med 
ett uppdrag från kommunfullmäktige om att effek
tivisera verksamheten efter det. 

Förvaltningen förskotterades � mkr för ett nytt 
LSSboende (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) som är under planering. Dessa 
medel har under �010 använts för att täcka upp 
ökade lokalkostnader på Högåsen som dess om
byggnation medförde (ökat nettohyra med �,� 
mkr). Högåsens ökade hyra har inte kompenserats 
budgetmässigt, vilket avviker från praxis och för
valtningsavtalets internhyreskontrakt. Om LSS
boendets medel ej förskotterats hade förvaltning
en redovisat en negativ prognos �010. 

Med tanke på det tuffa ekonomiska utgångsläge 
nämndens verksamheter haft är resultatet mycket 
positivt. De viktigaste förklaringarna till det gynn
samma resultatet är en förtätning av hemtjänsten 
i Alvesta centrum och en stor kostnadsmedveten
het i hela organisationen. 

Utöver årsbudgeten har nämnden �010 haft till
gång till �009 års överskott på 1,8 mkr. 1 mkr har 
använts till inköp av arbetskläder och till ett da
tasystem för vikarieanskaffning. Resterande medel 
är planerade för kompetensutveckling inklusive 
validering till undersköterskor.

Asken, 2010.

Nämnden för Omsorg och Hälsa 
 

 

 
Asken, 2010 
 
Kommunens befolkningsprognos visar att antalet 
äldre de närmsta 20 åren kommer att öka 
(Demografen i Lund, 2010). Ökningen är relativt 
kraftig, från 3 809 år 2009 till 4 809 år 2029 (+26 %). 
Redan 2011 prognostiseras det 145 fler 65 åringar i 
Alvesta kommun än jämfört med 2009.  
 
Behov av äldreomsorg ökar efter 80 års ålder, men 
givetvis finns flera yngre personer som har omsorg. 
År 2009 fick 22 procent av de som var 65 år och 
äldre i kommunen omsorg. Motsvarande siffra för de 
som var 80 år och äldre var 68 procent. Vanligtvis 
fås omsorg i ordinärt boende i de yngre av 
åldersgrupperna medan omsorg i särskilt boende är 
mer vanligt i de äldre av åldersgrupperna.  
 
Förvaltningen påtalar i sin Boendeutredning -09 för 
äldre att den demografiska förändringen samman-
taget medför ett ökat tryck på äldreomsorgen och en 
ökad efterfrågan av hemtjänst inom såväl ordinärt 
boende som särskilt boende. Det är därför av vikt att 
planering för att möta den kommande ökningen av 
fler antal äldre påbörjas. Underlag visar att det 
redan nu är brist på särskilda boendeplatser. 
Anledningen till det är att kommunen under det 
senaste decenniumet minskat antalet särskilda 
boendeplatser, senast i samband med 
ombyggnationen på Högåsen (se även sid 42, fler 
boendeplatser för äldre).  
 
Kartläggningen visar att det behövs ytterligare 
lägenheter inom särskilt boende och att utbygg-
nationen kan ske i två steg. Det första steget 
innefattar en utbyggnad av det särskilda boendet 
Asken med 12 korttidsplatser. Genom fler korttids-
platser på Asken kan andra särskilda boendes 
korttidsplatser friställas och i stället användas till 
särskilda boendeplatser. Det första steget behöver 
påbörjas redan tidig vår 2011.  
 
Nämnden har begärt att kommunfullmäktige ska 
fatta beslut att bygga korttidsplatser på Asken och 
att investeringsbudget och driftsbudget avsetts för 
det.  
 
Det andra steget innefattar att bygga ett nytt särskilt 
boende i Alvesta tätort. Underlaget visar att det kan 
ske längre fram. Det kommunala pensionärsrådet 
poängterar vikten av en fortsatt bevakning av fler 
särskilda boendeplatser i Alvesta tätort.  

 
Nationell värdegrund för äldre 
Den 1 januari 2011 införs i socialtjänstlagen en 
nationell värdegrund för äldre. Värdegrunden 
innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska 
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. Vidare införs en 
bestämmelse i socialtjänstlagen om att den äldre 
personen, så långt som möjligt, ska kunna välja när 
och hur stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service ska ges. Värdegrunden omfattar 
såväl handläggning av ärenden som utförandet av 
insatser. Den ska vara vägledande för verksam-
heten och för personalens bemötande och 
agerande. Värdegrunden tydliggör kommunernas 
ansvar och fungerar som stöd vid beslut om 
prioriteringar, vilket medför att den politiska 
målsättningen och ambitionsnivå för äldreomsorgen 
i Alvesta framöver behöver förtydligas och kon-
kretiseras. 
 
Omsorgen om personer med funktions-
nedsättning 

 
Dagcenter, 2010 
 
Lagen om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning (LSS) har en avgörande 
betydelse för den enskildes möjlighet att vara fullt 
delaktiga i samhället, att uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkoren och att kunna leva som andra. 
Lagstiftningen är konstruerad som en rättighetslag, 
vilket innebär att verksamheten ska prioriteras 
framför andra områden. Verksamhetsområde tar allt 
mer av resurserna samtidigt som möjligheten att 
påverka kostnaderna är minimal. Försäkrings-
kassans nya restriktiva behovsbedömningar slår nu 
igenom och under 2010 var en person i kommunen 
med svåra funktionsnedsättningar som förlorade 
rätten till det statliga stödet för personlig assistens.  
 
Årligen tillkommer nya omsorgstagare med 
lagstadgade rättigheter. En del av dem är nya 
omsorgstagare inom lagrummet och några övergår 
till vår förvaltnings ansvar då de fyllt 21 år. 
Vanligtvis är det cirka tio ungdomar varje år som 
överförs till vårt ansvar, från förvaltningen barn och 
ungdom. Planering pågår för att inom en snar 
framtid tillskapa ett boende enligt LSS för yngre 
personer med en lättare funktionsnedsättning (se 
även sid 42, nytt serviceboende (LSS).  
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal

I nämndens verksamhetsplan beskrivs ambitions
nivån för verksamheten. För att åskådliggöra vad 
som ska göras och uppnås används fyra dimensio
ner som tillsammans bildar en helhet. Dessa är; in
dividen i centrum, trygg och säker vardag, attraktiv 
arbetsgivare och långsiktigt goda förutsättningar. 
De två första dimensionerna rör verksamheterna 
och de två senare rör resurserna. Då nämndens 
grunduppdrag är att bidra till en trygg och säker 
vardag, är det av vikt att individen sätts i centrum. 

För att nå dit prioriteras trygghet, bibehållet och 
ökat oberoende, aktivt liv samt god social omsorg 
och vård för den enskilde. Personalen måste där
för vara kompetent och delaktig samt arbeta i en 
ändamålsenligt utformad verksamhet under en 
fungerande ledning. För att skapa förutsättningar 
för en trygg och säker vardag för den enskilde på 
både kort och lång sikt krävs god resurshushåll
ning. Nämndens ambitionsnivå uttrycks genom 
följande nyckeltal:

Individen i centrum (process) Mål 2010 2010 2009 2008

Andel beviljade ärenden, med aktuell personlig 

plan, där omsorgstagaren varit delaktig i att utforma 

denna 

Lägst 70 % 80 % 59 % --

Utförd insatstid i relation till beviljad tid ÄO lägst 100 % 100 % 100 % 100 %

––– ––– ––– –––

OF lägst 90 % 90 % 90 % 90 %

Antal ej verkställda beslut överstigande tre månader Fortsatt låg nivå 35 15 52

Andel personer som upplever att informationen är 

god, mäts via tillgänglig info på hemsidan

Index lägst 80 % ÄO 82 

%

OF 92 

%

ÄO 75 

%

OF 53 

%

ÄO 70 

%

–––

ÄO = äldreomsorgen

OF = omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Nämnden för omsorg och hälsa
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Trygg och säker vardag (resultat) Mål 2010 2010 2009 2008

Nöjd med hjälpen/omsorgen som helhet 

(nationell undersökning)

Oförändrad nivå ÄO 73 

%

ÄO 81 

%

–––

 

Andel som känner sig trygga och säkra ÄO lägst 90 %

–––

OF lägst 65 %

81 %

–––

–––

–––

–––

78 %

–––

–––

–––

Andel som upplever att de har inflytande och 

delaktighet i sitt vardagsliv

Lägst 70 % 62 %

–––

–––

–––

–––

OF 74

–––

–––

–––

Andel som upplever del i en gemensam social 

gemenskap

–––

Andel av dem som har insatsen personlig assistens 

som upplever att sysselsättning och aktiviteter 

motsvarar deras önskemål

ÄO lägst 90 %

–––

OF lägst 55%

54%

–––

–––

63 %

–––

68 %

–––

–––

–––

Andel som upplever ett gott bemötande ÄO lägst 95 %

–––

OF lägst 60 %

84%

–––

–––

–––

–––

91 %

–––

–––

–––

Avvikelser, fel och brister

Lex Maria

Lex Sarah

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

•

•

•

Följa nyckeltalet 1 646

0

4

0

1 395

2

8

0

1 573

1

4

0

Fallskador som leder till sjukhusvård, 

ant per 1 000/inv, 80 – w år

Högst 100 52 49 49

Kvalitétsnyckeltalen för äldreomsorgen kommer från nationella mätningar (SKL och Socialstyrelsen). För OF finns ännu inte 

motsvarande nationella mätningar. Förvaltningen gör därför egna mätningar. Resultatet för 2010 års mätning är ännu inte fast-

ställd.

Nämnden för omsorg och hälsa
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Nämnden för omsorg och hälsa

Attraktiv arbetsgivare (medarbetare) Mål 2010 2010 2009 2008

Sjukfrånvaro

(Antal dagar per anställd och år)

Minska sjukfrånvaron med en dag 

per anställd och år

20,4 22,5 24,4

Ledarskapsindex Öka i jmf med föregående mätning –– 3,9 %* ––

Medarbetarindex Öka i jmf med föregående mätning –– 71 %* ––

Andel medarbetare med individuellt 

kompetensutvecklingsplan

Lägst 90 % –– 77 %* ––

Som framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsgivare har nämnden definierat medarbetarnas hälsa, ledarskap, nöjda medarbe-

tare samt kompetensutveckling. Förvaltningens sjukfrånvaro fortsätter att minska. Nästa mätning av ledarskaps- och medarbe-

tarskapsindex genomförs 2011.

Viktigt är att skapa långsiktigt goda förutsättningar för verksamheten. Verksamheten måste bedrivas effektivt och med rätt resur-

ser för att möjliggöra bra resultat på lång sikt. Förvaltningen har en budget i balans 2010 och redovisar sammantaget en positiv 

avvikelse mot budget med 3,5 mkr.

Långsiktigt goda förutsättningar (ekonomi) Mål 2010 2010 2009 2008

Andel personer i särskilt boende. 

Procentandel av kvinnor och män 65 – w år*

Oförändrat mot 

föregående år

––– 6,2 % 4,6 %

Andel som får hemtjänst i ordinärt boende. 

Procentandel av kvinnor och män 65 – w år*

Oförändrat mot 

föregående år

––– 11,8 % 8,5 %

Antal personer med insatsen bostad med 

särskild service för vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad för vuxna

Oförändrat mot 

föregående år

28 28 28

Brukartid

Beviljad tid i förhållande till utförd tid

ÄO index lägst 75 % 67 % 66 % 69 %

ÄO - antal:

Hemtjänst (oktober)

ordinärt boende (inkl mat, larm från 2010)*

särskilt boende

totalt

Korttidsvård, personer (oktober)

Korttidsvård, ant dygn (oktober)

Trygghetslarm (31/12)

Matdistribution (31/12)

*)ny definition från socialstyrelsen 2010

Antalet beräknas ej öka 

jmf med föregående år

459*

242

701

32

1 002

383

244

307

239

546

36

848

379

179

341

232

573

35

1 061

360

172

Fortsättning nästa sida.
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Nämnden för omsorg och hälsa

*) Eftersläpning av uppgiften ett år, hämtas ur Vad kostar verksamheten i din kommun resp Kostnad Per Brukare.

OF - antal:

Personer med insatser enl LSS

Korttidsvistelse

Daglig verksamhet

Ledsagning

Oförändrat antal 113

9

42

22

119

8

41

18

114

7

36

18

ÄO – kostnad:

Särskilt boende per omsorgstagare, tkr*

Kostnad per dygn särskilt boende, kronor*

Ordinärt boende per omsorgstagare, tkr*

Kostnad per hemtjänsttimme, kronor*

Medicinskt färdigbehandlad, tkr

Kostnaden ryms inom 

budget

–––

–––

–––

–––

73

434

1 163

201

490

185

569

1 386

255

515

420

OF- kostnad

Per korttidsvistelse, kronor per dygn*

Personlig assistens

– brutto, tkr

– netto, tkr

Placering missbruk vuxna, tkr

Kronor per LSS-timme*

Kostnaden ryms inom 

budget

–––

43 350

17 380

3 305

–––

5 069

44 495

17 985

1 990

206

5 125

42 370

16 410

3 385

195

Långsiktigt goda förutsättningar (ekonomi) Mål 2010 2010 2009 2008
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Nämnden för samhällsplanering

Ordförande: Håkan Kuparinen

Förvaltningschef: Ulf Arvidsson

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 ut
förs på uppdrag av kommunstyrelsen:

Övergripande miljöfrågor
Översiktlig fysisk planering

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sammanfattning av året 2010

Nya detaljplaner
Försäljning och köp av mark
Införande av informationssystem
Nyanläggningar av gator/vägar
Nya grönområden
Aktiv fritidsverksamhet
Investeringar inom VA med �,1 mkr 

Nya deltaljplaner 

Sju detaljplaner har antagits under året, bland an
nat en ny detaljplan för bostäder på Kaptensträdan 
i Moheda och det gamla sågverksområdet i Hjorts
berga. En detaljplan för nytt bostadsområde och 
förbindelselänk i Spåningslanda har antagits men 
den har överklagats. Ett drygt tjugotal planärenden 
pågår och fördjupade översiktsplaner för Moheda 
och Vislanda fortsätter. Arbete med tematiska till
lägg till översiktsplan på strandskydd pågår och 
tillägg till översiktsplan på vindkraftsplan har an
tagits under året.

Ett underlag som ska tas fram är en trafikplan för 
Alvesta tätort och en övergripande VAutredning 
för hela kommunen. 

Försäljning och köp av mark

Markförvaltningen har deltagit i ca 1� köp och 
försäljningar varav ett tiotal köp och försäljning
ar har avslutats. I samband med Kaptensträdans 
plangenomförande har mark inköpts för att tillska
pa ytterligare ett par tomter till i närområdet. På 
Högåsängen finns 15 villatomter och fyra tomter 
är sålda hittills. På Novisvägen och Torpabacken 
återstod vid årsskiftet tre osålda tomter. I Grims
lövs samhälle har en bostadstomt sålts och i Vis
landa samhälle har � tomter sålts.

•
•
•
•
•
•
•

Nämnden för samhällsplanering

Faktaruta

Driftredovisning 2010

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Intäkter 136 565 136 065 128 065

Kostnader 190 545 192 980 183 480

Nettokostnader 53 980 56 915 54 865

Förändring i % -5,1 3,6

Bruttoinvest 23 490 59 580 68 075

Kostnad kr/inv 2 875 3 030 2 920

Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.

Intäkter 128 360 136 565 8 205

Kostnader 185 070 190 545 -5 475

Netto 56 710 53 980 2 730
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Nämnden för samhällsplanering

Ett �0tal ärenden för prövning enligt förköpsla
gen och lagen om förvärv av hyresfastighet har 
handlagts. Fem hyresfastigheter har bytt ägare un
der året. Från och med 1 maj har möjligheten för 
kommuner att förköpa upphört. 

Arrendekontrakten för jordbruk och jakt har skri
vits om och uppdaterats. Uppdatering av nyttjan
derättsavtalen pågår.

Kommunen har 1 000 ha produktiv skogsmark 
med en årlig tillväxt av � 600 kubikmeter. Några 
försäljningar eller köp av skogsfastigheter har inte 
skett under året. Skogsförvaltningen för kommu
nens fastigheter sköts av Skogssällskapets förvalt
ning AB. Gallringar och övriga åtgärder görs enligt 
upprättad skogsbruksplan.

Införande av informationssystem

Kartenheten har under året infört Arc GIS, som 
är ett modernt geografiskt informationssystem. 
Det innebär att kommunen står väl rustade inför 
framtiden. 

Nyanläggningar av gator/vägar

Vintern har varit kall och snörik, kostnaderna för 
vinterväghållningen har därför blivit högre än ett 
normalår. Underhåll av ytbeläggningar har under 
året utförts på �� 700 kvadratmeter av 1,1 miljon 
kvadratmeter gata (en förnyelsetakt på drygt �0 
år).  

Genom nyanläggning av 800 m väg har Olvägen i 
Vislanda fått en anslutning till väg 1�6. Denna ny
byggnation är första etappen på ny och ombygg
nation av Olvägen. Den andra etappen är planerad 
att utföras under �011.
 En ny busshållplats som ersätter den befintliga 
har anlagts på Värnamovägen vid Odlingsvägens 
utfart i Alvesta. Anledningen till utbyggnaden är 
att den befintliga hållplatsen var ur trafiksäker
hetssynpunkt undermålig. Bidrag har erhållits till 
en del av kostnaden för busshållplatsen från Tra
fikverket.
 Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts på 
Ågårdsvägen i Alvesta. Fyra avsmalningar har ska
pats för att sänka hastigheten. 

Nya grönområden

Flera grönområden har anlagts i Alvesta under året, 
på industriområdet vid Björnstorp, utmed Ågårds
vägen och vid godsterminalen på Lillsjögatan.  

Aktiv fritidsverksamhet

Hanaslövs skidbacke har haft sin bästa säsong nå
gonsin, med aktivitet i 61 dagar och 1� 000 sålda 
liftkort. Ett begagnat kyltorn har installerats under 
året. 
 På Virdavallen har skapats två nya omklädnings
rum samt en handikappshiss. En ny minitraktor 
har köpts in till Virdavallen. Det har varit 119 000 
besökare i Sim o sporthallen, därav �� 600 i sim
hallen. 
 Bowlinghallen hade 8 �00 och Vislandabadet 6 
��8 besökare. 

Ekonomi

Nämnden för samhällsplanering redovisar en posi
tiv avvikelse mot budget med �,7 mkr utöver över
förda medel från �009 på �,6 mkr. De av nämnden 
beslutade satsningar på �,� mkr (0,� till bygg och 
miljö, 0,� mkr till planering, 1,� mkr till gator och 
vägar och 1,� mkr till park) från �009 har genom
förts inom ramen för �010 års budget. 

Nämnden för Samhällsplanering 
 

 
Nyanläggningar av gator/vägar 
Vintern har varit kall och snörik, kostnaderna för 
vinterväghållningen har därför blivit högre än ett 
normalår. Underhåll av ytbeläggningar har under 
året utförts på 35 700 kvadratmeter av 1,1 miljon 
kvadratmeter gata (en förnyelsetakt på drygt 30 år).   
 
Genom nyanläggning av 800 m väg har Olvägen i 
Vislanda fått en anslutning till väg 126. Denna ny-
byggnation är första etappen på ny- och ombyggna-
tion av Olvägen. Den andra etappen är planerad att 
utföras under 2011. 
 

 
 
En ny busshållplats som ersätter den befintliga har 
anlagts på Värnamovägen vid Odlingsvägens utfart i 
Alvesta. Anledningen till utbyggnaden är att den 
befintliga hållplatsen var ur trafiksäkerhetssynpunkt 
undermålig. Bidrag har erhållits till en del av kostna-
den för busshållplatsen från Trafikverket. 
Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts på Ågårds-
vägen i Alvesta. Fyra avsmalningar har skapats för 
att sänka hastigheten.  
 
Nya grönområden 
Flera grönområden har anlagts i Alvesta under året, 
på industriområdet vid Björnstorp, utmed Ågårdsvä-
gen och vid godsterminalen på Lillsjögatan.   
 
 
Aktiv fritidsverksamhet 
Hanaslövs skidbacke har haft sin bästa säsong 
någonsin, med aktivitet i 61 dagar och 14 000 sålda 
liftkort. Ett begagnat kyltorn har installerats under 
året.  
På Virdavallen har skapats två nya omklädningsrum 
samt en handikappshiss. En ny minitraktor har köpts 
in till Virdavallen. Det har varit 119 000 besökare i 
Sim- o sporthallen, därav 35 600 i simhallen.  
Bowlinghallen hade 8 300 och Vislandabadet 6 338 
besökare.  
 

Ekonomi 
Nämnden för samhällsplanering redovisar en positiv 
avvikelse mot budget med 2,7 mkr utöver överförda 
medel från 2009 på 3,6 mkr. De av nämnden beslu-
tade satsningar på 3,4 mkr (0,5 till bygg och miljö, 
0,5 mkr till planering, 1,2 mkr till gator och vägar och 

1,2 mkr till park) från 2009 har genomförts inom 
ramen för 2010 års budget.  
   
Störst avvikelse, plus 2,6 mkr kommer från förvalt-
ningsavtalet . Det beror på att ett antal större budge-
terade arbeten inte blivit utförda på grund av ompri-
oriteringar och personalbrist hos Allbohus.  
 
Förvaltningskontoret har en positiv avvikelse på 1,2 
mkr. Avvikelsen beror på personalvakanser under 
året samt att resurser lagts på interna frågor istället 
för verksamhetsaktiviteter.  
 
Bygg och miljö har en positiv avvikelse på 0,4 ex-
klusive tilldelning genom nämndsbeslut. Avvikelsen 
beror främst på att det varit hög aktivitet gällande 
bygglovsansökningar och ansökningar gällande 
enskilda avlopp.  
 
Planering har en positiv avvikelse på 1,9 mkr exklu-
sive tilldelning genom nämndsbeslut. Avvikelsen 
beror dels på att de fått statlig bidrag till en vind-
kraftsplan, att försäljningar av fastigheter gett ett 
plus, samt att aktiviteten kring markinköp, i avsak-
nad av markchef under stora delar av året, varit 
lägre än planerat.  
 
Teknisk service har en positiv avvikelse med 1,3 
mkr främst beroende på flera personalvakanser 
under året.  
 
Gator och vägar har en negativ avvikelse med 2,6 
mkr exklusive tilldelning genom nämndsbeslut. 
Avvikelsen beror på att vinterväghållningen kraftigt 
dragit över budget.  
 
Parken redovisar en negativ avvikelse med 0,6 mkr 
, exklusive tilldelningen på 1,2 mkr genom nämnds-
beslut. Avvikelsen beror på personalvakanser samt 
en engångsintäkt gällande cykelled.  
 
Fritid har en negativ avvikelse på 1,0 mkr till största 
delen beroende på högre energikostnader och nå-
got högre reparationskostnader än budgeterat. 
 
 
 

54

Ny busshållplats utmed Värnamovägen vid Odlingsvägens 
utfart i Alvesta.



�9

Nämnden för samhällsplanering

Störst avvikelse, plus �,6 mkr kommer från för
valtningsavtalet. Det beror på att ett antal större 
budgeterade arbeten inte blivit utförda på grund 
av omprioriteringar och personalbrist hos Allbo
hus. 

Förvaltningskontoret har en positiv avvikelse på 
1,� mkr. Avvikelsen beror på personalvakanser 
under året samt att resurser lagts på interna frågor 
istället för verksamhetsaktiviteter. 

Bygg och miljö har en positiv avvikelse på 0,� 
exklusive tilldelning genom nämndsbeslut. Avvi
kelsen beror främst på att det varit hög aktivitet 
gällande bygglovsansökningar och ansökningar 
gällande enskilda avlopp. 

Planering har en positiv avvikelse på 1,9 mkr ex
klusive tilldelning genom nämndsbeslut. Avvikel
sen beror dels på att de fått statlig bidrag till en 
vindkraftsplan, att försäljningar av fastigheter gett 
ett plus, samt att aktiviteten kring markinköp, i av
saknad av markchef  under stora delar av året, varit 
lägre än planerat. 

Teknisk service har en positiv avvikelse med 1,� 
mkr främst beroende på flera personalvakanser 
under året. 

Gator och vägar har en negativ avvikelse med �,6 
mkr exklusive tilldelning genom nämndsbeslut. 
Avvikelsen beror på att vinterväghållningen kraf
tigt dragit över budget. 

Parken redovisar en negativ avvikelse med 0,6 mkr, 
exklusive tilldelningen på 1,� mkr genom nämnds
beslut. Avvikelsen beror på personalvakanser samt 
en engångsintäkt gällande cykelled. 

Fritid har en negativ avvikelse på 1,0 mkr till störs
ta delen beroende på högre energikostnader och 
något högre reparationskostnader än budgeterat.
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Vatten och avlopp (AV) 2010

VA-ledningar

Överföringsledningar tryckavlopp håller på att by
tas ut, under året har streckarna Grimslöv–Abe
tong 800 m, Hjortsberga–Forsa �00m och Lid
näs–Torpsbruk � �00 m gjorts. Mellan Lidnäs och 
Torpbruk lades även vattenledning för att i fram
tiden kunna förse med Lidnäs med vatten från 
Torpsbruk. I Vislanda lades en dagvattenleding på 
�90 m längs Jokobsgatan om för att inte längre lig
ga under en industribyggnad. Dagvatten har för
stärkts med 160m på södra delen av Lillsjögatan. 

Datoriserad driftsstyrning och övervakning 

I södra kommundelen pågår datorisering och an
slutning till Växjös driftövervakningssystem Cac
tus. Vattenverken i Vislanda, Grimslöv och Huse
by och avloppsverken i Torne och Torsåsby samt 
några pumpstationer har anslutits. I nästa etapp 
ska överföringsledningarnas pumpstationer och 
de större pumpstationerna i Alvesta anslutas. 

Dricksvatten 
Under året har rivningen av förbehandlingsbygg
naden på Alvesta vattentäkt påbörjats och sandfilt-
ren avhämtas av Växjö Kommun enligt avtalet om 
Bergaåsvattnet. Höga halter av järn har under lång 
tid varit ett problem i Lönashult. Nya brunnslägen 
har undersökts utan framgång. Under �010 har 
befintlig brunn rensborrats och processen i vat
tenverken framgångsrikt modifierats. Nu återstår 
att förbättra automatik och driftöverföring samt 

utföra rensspolning av ledningsnätet. För att lösa 
tryckproblemen i Lidnäs har ombyggnad gjorts i 
och utanför vattenverket samt i en tryckstegrings
station i samhället. Kvaliteten på drickvattnet har 
under året varit bra. Inga otjänliga prover har rap
porterats. 

Avlopp

Den gemensamma tranformatorn för Moheda 
vattenverk och avloppsverka har bytts ut. Inga 
överskridande gräns och riktsvärden för avlopps
verken har skett under �010. Glädjande är att nit
rofikationen vid Alvesta avloppsverk förblev 70% 
(riktvärde 60%), detta som är följd av att första 
rötkammaren rengjordes i slutet av �009. 

Övrigt 
En översiktlig utredning har utförts om möjlighe
terna att ansluta bebyggelser utanför verksamhets
området till kommunalt VA. VAledningar inklu
sive ny avloppspumpstation har byggts ut för det 
nya bostadsområdet Kaptensträdan i Moheda.  

Investeringar

Investeringarna under �010 uppgick till �,1 mkr. 

2010 2009 2008

Intäkter 30 831 31 692 28 584

Kostn. centr. adm. 1 382 1 075 1 145

Arbetsledn. deb. 1 859 1 342 996

Avloppsreningsverk 8 211 9 013 8 500  

Spillvattenledning 2 165 2 142 2 631

Dagvattenledning 767 792 750

Vattenverk1 4 479 5 173 5 603

Vattenledningar 2 874 3 303 2 827

Kapitalkostnader 8 565 7 285 5 583

Övrigt 695 1 266 370

Kostnad 30 997 31 391 28 405

Täckningsgrad % 99,5 101,0 100,6

Driftkostnader, tkr

1 Kostnad för köp av vatten ingår med 585 tkr 2010 och 
429 tkr 2009.
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Vatten och avlopp (VA) 2010 
 
Driftkostnader, tkr 
 

 2010 2009 2008 

Intäkter 30 831 31 692 28 584
Kostn. centr. adm. 1 382 1 075 1 145
Arbetsledn. deb. 1 859 1 342 996
Avloppsreningsverk 8 211 9 013 8 500  
Spillvattenledning 2 165 2 142 2 631
Dagvattenledning 767 792 750
Vattenverk1 4 479 5 173 5 603
Vattenledningar 2 874 3 303 2 827
Kapitalkostnader 8 565 7 285 5 583
Övrigt 695 1 266 370
Kostnad 30 997 31 391 28 405
Täckningsgrad % 99,5 101,0 100,6
1 Kostnad för köp av vatten ingår med 585 tkr 2010 
och 429 tkr 2009. 
Resultaträkning, tkr 
 

Tkr Not 2010 2009 
Verksamhetens intäk-
ter 1 30 831 31 692

Verksamhetens kost-
nader 2 -22 432 -24 

106
Avskrivningar 3 -4 515 -3 670
Verksamhetens net-
tokostnad  3 936 3 916

Finansiella intäkter  0 0
Finansiella kostnader 4 -4050 -3 615
Årets resultat  -166 +301
 
Balansräkning, tkr 
 

Tkr 
No
t 2010 2009 

Tillgångar   
Anläggningstillgångar 5  
Mark, byggnader, 
tekn.anl  64 531 63 969

Pågående investeringar  1 237 21
Maskiner, inventarier, 
bilar  0 -15

Immateriella tillgångar  38 229 39 479
Finansiella anläggnings-
tillgångar  0 0

Summa anläggnings-
tillgångar  103 997 103 454

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar 6 2 575 10 991
Summa omsättnings-
tillgångar  2 575 10 991

Summa tillgångar  106 573 114 445
   
Eget kapital, avsätt-
ningar och skulder   

Eget kapital 7 437 603
Därav årets resultat 8 -166 301
Avsättningar  0 0
Långfristiga skulder 9 103 998 103 454
Kortfristiga skulder 10 2 138 10 390 
Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

 106 573 114  445

VA-ledningar 
Överföringsledningar tryckavlopp håller på att bytas 
ut, under året har streckarna Grimslöv –A Betong 
800m, Hjortsberga – Forsa 300m och Lidnäs – 
Torpsbruk 2 300m gjorts. Mellan Lidnäs och Torp-
bruk lades även vattenledning för att i framtiden 
kunna förse med Lidnäs med vatten från Torpsbruk. 
I Vislanda lades en dagvattenleding på 290 m längs 
Jokobsgatan om för att inte längre ligga under en 
industribyggnad. Dagvatten har förstärkts med 
160m på södra delen av Lillsjögatan.  
 
Datoriserad driftsstyrning och övervakning  
I södra kommundelen pågår datorisering och an-
slutning till Växjös driftövervakningssystem Cactus. 
Vattenverken i Vislanda, Grimslöv och Huseby och 
avloppsverken i Torne och Torsåsby samt några 
pumpstationer har anslutits. I nästa etapp ska över-
föringsledningarnas pumpstationer och de större 
pumpstationerna i Alvesta anslutas.  
 
Dricksvatten  
Under året har rivningen av förbehandlingsbyggna-
den på Alvesta vattentäkt påbörjats och sandfiltren 
avhämtas av Växjö Kommun enligt avtalet om Ber-
gaåsvattnet. Höga halter av järn har under lång tid 
varit ett problem i Lönashult. Nya brunnslägen har 
undersökts utan framgång. Under 2010 har befintlig 
brunn rensborrats och processen i vattenverken 
framgångsrikt modifierats. Nu återstår att förbättra 
automatik och driftöverföring samt utföra rensspol-
ning av ledningsnätet. För att lösa tryckproblemen i 
Lidnäs har ombyggnad gjorts i och utanför vatten-
verket samt i en tryckstegringsstation i samhället. 
Kvaliteten på drickvattnet har under året varit bra. 
Inga otjänliga prover har rapporterats.  

Avlopp 
Den gemensamma tranformatorn för Moheda vat-
tenverk och avloppsverka har bytts ut. Inga över-
skridande gräns- och riktsvärden för avloppsverken 
har skett under 2010. Glädjande är att nitrofikatio-
nen vid Alvesta avloppsverk förblev 70% (riktvärde 
60%), detta som är följd av att första rötkammaren 
rengjordes i slutet av 2009.  
 
Övrigt  
En översiktlig utredning har utförts om möjligheterna 
att ansluta bebyggelser utanför verksamhetsområ-
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Tkr Not 2010 2009

Verksamhetens intäkter 1 30 831 31 692

Verksamhetens kostnader 2 -22 432 -24 106

Avskrivningar 3 -4 515 -3 670

Verksamhetens nettokost-

nad

3 936 3 916

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader 4 -4050 -3 615

Årets resultat -166 +301

Tkr Not 2010 2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar 5

Mark, byggnader, tekn.anl 64 531 63 969

Pågående investeringar 1 237 21

Maskiner, inventarier, bilar 0 -15

Immateriella tillgångar 38 229 39 479

Finansiella 

anläggningstillgångar

0 0

Summa 

anläggningstillgångar

103 997 103 454

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 6 2 575 10 991

Summa 

omsättningstillgångar

2 575 10 991

Summa tillgångar 106 573 114 445

Eget kapital, 

avsättningar och skulder

Eget kapital 7 437 603

Därav årets resultat 8 -166 301

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 9 103 998 103 454

Kortfristiga skulder 10 2 138 10 390

Summa eget kapital, 

avsättningar och skulder

106 573 114  445

Resultaträkning, tkr

Balansräkning, tkr

Nämnden för samhällsplanering

Tkr 2010 2009

Not 1. Verksamhetens intäkter

Anslutningsavgifter 0 1 375

Fast avgift VA 12 242 10 681

Rörlig avgift VA 18 270 18 882

Övriga VA-avgifter 47 29

Övriga intäkter 246 725

Summa 30 805 31 692

Not 2. 

Verksamhetens kostnader*

Lön inkl sociala avgifter 4 086 3 421

Entreprenad och köp av 

verksamhet

3 453 3 955  

Bränsle, energi och vatten 3 528 3 937

Inköp underhålls och 

förbrukningmaterial

2 643 3 966

Hyra maskiner och bilar 3 268      3 251

Köp av tjänster 2 783      2 603

Övriga kostnader  2 671 2  973

Summa 22 432 24 106

*I verksamhetens kostnader ingår 

40% (30%) av kostnader för FSP 

teknik samt 11% (11%) av totalt-

kostnaden för arbetsledning.   

Not 3. Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar

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 2 269 2 052

Byggnader, verk, brunnar 996 1 081

Immateriella tillgångar 1 250 521

Maskiner (vattenmätare) 0 0

Inventarier, fordon 0 15

Summa 4 515 3 669

Not 4. Finansiella kostnader

Internränta, 4,0 % 10, 4,5% 09 4 050 3 615

Summa

Noter
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Not 5. Anläggningstillgångar

Ack anskaffningsvärde

Fastighet för affärsverksamhet

166 846 161 504

Immateriella tillgångar 40 000

Pågående investeringar 1 237 21

Maskiner 0 471

Inventarier 0 103

Bilar 0 375

Summa 208 083 162 474

Ack avskrivningar

Fastighet för affärsverksamhet 102 876 99 742

Immateriella tillgångar 521 0

Maskiner 0 471

Inventarier 0 103

Bilar 0 375

Summa 103 397 100 691

Årets avskrivningar

Fastighet för affärsverksamhet 3 265 3 134

Immaterilla tillgångar 1 250 521

Maskiner 0 0

Inventarier 0 0

Bilar 0 15

Summa 4 515 3 670

Årets investeringar

Fastighet för affärsverksamhet 3 826 5 340

Immateriella tillgångar 0     40 000  

Pågående investeringar 0

Maskiner 0

Inventarier 0

Bilar 0

Summa 3 826 45 340

Pågående investeringar

Ack pågående 21 713

Årets avslutade -1 -692

Årets pågående 1 217

Summa 1 237 21

Utrangeringar 0 0

Försäljningar 0 0

Not 6. Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 575 10 991

Summa 2 575 10 991

Not 7. Eget kapital

Ingående eget kapital 603 302

Årets resultat -166 301

Summa 437 603

Not 8. Årets resultat

Årets resultat -166 301

Not 9. Långfristiga skulder

Anslutningsavgifter 2010 1 039 0

Skuld anläggningstillgångar 102 959 103 454

Summa 103 998 103 454

Not 10. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 138 10 389

Summa 2 138 10 389 

 

Tkr 2010 2009 Tkr 2010 2009
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Nämnden för myndighetsövning

Ordförande: Laila Samuelsson-Holmqvist

Förvaltningschef: Ulf Arvidsson

Ansvar och uppgifter                           

Bygglov och tillsyn enligt plan och bygglagen 
Bostadsanpassning för funktionsnedsatta
Miljö och hälsoskydd m.m. 
(prövning och tillsyn enligt miljöbalken)
Livsmedelskontroll
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 2010

Förhindra nerskräpning
Färre bostadsanpassningar 
Förorenade områden
Högvarv på inventering av enskilda avlopp
Inspektion inom livsmedelsområdet
God hygien i förskolan
Inspektion hos lantbrukare
Ökat intresse för vindkraft
Fortsatt kalkning av sjöar

Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förhindra nerskräpning

Arbetet med att förhindra nerskräpning har inletts 
under året enligt lagstiftningen.  

Färre bostadsanpassningar 

Antalet ansökningar om bostadsanpassning är fär
re än föregående år men kostnaden ökar eftersom 
omfattningen av åtgärderna blir större.

En mindre deponi har påträffats 

En mindre deponi har påträffats och ABetong 
Precon AB har tagit på sig ansvaret för det mesta 
av deponin. Företaget har sorterat avfallet och 
lämnat det till godkänd mottagare. Provtagning 
har sedan skett av marken men någon förorening 
påträffades inte.

Nämnden för myndighetsövning

Antal beslut 2010 2009 2008

Miljö- och hälsoskydd 235 249 239

Bygglov 457 350 523

Fastighetsbildning 49 70 66

Livsmedelskontroll 85 78 165

Bostadsanpassning 44 70 58

Ventilationskontroll 74 41 90

Strandskydd 16 6 -

Antal ärenden 2010 2009 2008

Miljö- och hälsoskydd, djurskydd 

och livsmedel

1 858 1 310 1 667

Bygglov, ventilation, bostads-

anpassning, förhandsbesked och 

brandfarlig vara

641 613 616

Nämnden för myndighetsutövning 
Ordförande:  Laila Samuelsson-Holmqvist 
Förvaltningschef: Ulf Arvidsson 
 

r myndighetsutövning 
 

Ansvar och uppgifter 
 Bygglov och tillsyn enligt plan- och 

bygglagen  
 Bostadsanpassning för funktionsnedsatta 
 Miljö- och hälsoskydd m.m. (prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken) 
 Livsmedelskontroll 
 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 2010 
 Förhindra nerskräpning 
 Färre bostadsanpassningar  
 Förorenade områden 
 Högvarv på inventering av enskilda avlopp 
 Inspektion inom livsmedelsområdet 
 God hygien i förskolan 
 Inspektion hos lantbrukare 
 Ökat intresse för vindkraft 
 Fortsatt kalkning av sjöar 

 
Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 
Antal beslut 2010 2009 2008
Miljö- och hälsoskydd 235 249 239
Bygglov 457 350 523
Fastighetsbildning 49 70 66
Livsmedelskontroll 85 78 165
Bostadsanpassning 44 70 58
Ventilationskontroll 74 41 90
Strandskydd 16 6 -
 
Antal ärenden 2010 2009 2008
Miljö- och hälsoskydd, 
djurskydd och 
livsmedel 

1858 1310 1667

Bygglov, ventilation, 
bostadsanpassning, 
förhandsbesked och 
brandfarlig vara 

641 613 616

Förhindra nerskräpning 
Arbetet med att förhindra nerskräpning har 
inletts under året enligt lagstiftningen.   
 

Färre bostadsanpassningar  
Antalet ansökningar om bostadsanpassning är 
färre än föregående år men kostnaden ökar 
eftersom omfattningen av åtgärderna blir 
större. 
 
En mindre deponi har påträffats  
En mindre deponi har påträffats och A-Betong 
Precon AB har tagit på sig ansvaret för det 
mesta av deponin. Företaget har sorterat 
avfallet och lämnat det till godkänd mottagare. 
Provtagning har sedan skett av marken men 
någon förorening påträffades inte. 
 
Det har inkommit många 
klagomål på krossningen 
av betongslipers i 
Elnaryd och flera 
klagomål på buller och 
tranporter i Elnaryd. 
 
Förorenade områden 
Granskning har skett av 
av Elnaryds mark-
sanering.  Sammanlagt 
har 5 ton arsenik och 20 
ton kreosot tagits bort 
från området vid saneringen. I restförorenad 
jord uppskattas att det finns kvar 100-200 kg 
arsenik och 50 kg kreosot. Genom saneringen 
har de övergripande åtgärdsmålen uppnåtts.  
 
På Moheda drivmedelsanläggning har behov 
uppkommit av informationsmöte och kom-
munikation med Generalläkaren och 
Försvarsmakten. Upphandling av avhjälpande 
åtgärd (sanering) är på gång.  
 
Högvarv på inventering av enskilda avlopp 
Närmare 90 procent av alla avlopp som 
inventerats har varit undermåliga och behöver 
åtgärdas. Den största delen av de underkända 
avloppen har bestått av stenkistor, närmare 70 
procent.  
På grund av en utbyggnad av det kommunala 
avloppsnätet uppstod behov av att inventera 
Lekaryd under hösten.  
 
Inspektion inom livsmedelsområdet 
De allvarligaste bristerna inom livsmedels-
området har varit dåligt underhåll av köken i 
kommunala förskolor.  
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Det har inkommit många klagomål på krossningen 
av betongslipers i Elnaryd och flera klagomål på bul
ler och transporter i Elnaryd.

Förorenade områden

Granskning har skett av av Elnaryds marksanering. 
Sammanlagt har � ton arsenik och �0 ton kreosot 
tagits bort från området vid saneringen. I restföro
renad jord uppskattas att det finns kvar 100-200 kg 
arsenik och �0 kg kreosot. Genom saneringen har 
de övergripande åtgärdsmålen uppnåtts. 

På Moheda drivmedelsanläggning har behov upp
kommit av informationsmöte och kommunikation 
med Generalläkaren och Försvarsmakten. Upp
handling av avhjälpande åtgärd (sanering) är på 
gång. 

Högvarv på inventering av enskilda avlopp

Närmare 90 procent av alla avlopp som invente
rats har varit undermåliga och behöver åtgärdas. 
Den största delen av de underkända avloppen har 
bestått av stenkistor, närmare 70 procent. 
 På grund av en utbyggnad av det kommunala 
avloppsnätet uppstod behov av att inventera Le
karyd under hösten. 

Inspektion inom livsmedelsområdet

De allvarligaste bristerna inom livsmedelsområdet 
har varit dåligt underhåll av köken i kmmunala för
skolor. 
 Huseby julmässa kontrollerades, under året 
gjordes en övergripande kontroll, eftersom nästan 
alla företag är återkommande. 

Många klagomål på vildsvinen

Under året har �9 klagomål tagits emot angående 
störningar av vildsvin. Ett åtgärdsprogram håller 
på att tas fram för att minska störningarna, bl.a. 
genom att röja områden med sly som är attraktiva 
för vildsvinen. 

God hygien i förskolan

En fortsättning på det nationella projektet ”Hy
gien i förskolan” fortsatte under �010. Överlag 
finns det goda rutiner för hygien och smitta.
 

Inspektion hos lantbrukare

Inventering utfördes avseende gödsel, 86  lantbru
kare kontaktades, 6� omfattades av kontroll och 
fick inspektion.   

Ökat intresse för vindkraft

Intresset för vindkraft har ökat i kommunen under 
�010. Tre bolag har ansökt om tillstånd hos länssty
relsen, Statkraft Södra Vindkraft AB och Triventus 
AB har tillsammans ansökt om nio vindkraftverk 
och HS Kraft har ansökt om �6 vindkraftverk. 

Fortsatt kalkning av sjöar

Under �010 har totalt �78 ton kalk spridits med 
båt, fördelat på 7 olika sjöar inom kommunen. He
likopterkalkning har skett med 9� ton kalk av 9 
sjöar i slutet av december.  Kalk har även spridits 
med hjälp av kalkdoserare, som sammanlagt ska 
sprida �70 ton, fördelat på 6 olika doserare. 

Nämnden för myndighetsutövning 
Ordförande:  Laila Samuelsson-Holmqvist 
Förvaltningschef: Ulf Arvidsson 
 

r myndighetsutövning 
 

Huseby julmässa kontrollerades, under året 
gjordes en övergripande kontroll, eftersom 
nästan alla företag är återkommande.  
 
Många klagomål på vildsvinen 
Under året har 49 klagomål tagits emot 
angående störningar av 
vildsvin. Ett 
åtgärdsprogram håller på 
att tas fram för att 
minska störningarna, 
bl.a. genom att röja 
områden med sly som är 
attraktiva för vildsvinen.  
 
God hygien i förskolan 
En fortsättning på det 
nationella projektet 
”Hygien i förskolan” 
fortsatte under 2010. 
Överlag finns det goda rutiner för hygien och 
smitta. 
  
Inspektion hos lantbrukare 
Inventering utfördes avseende gödsel, 86  
lantbrukare kontaktades, 62 omfattades av 
kontroll och fick inspektion.    
 
Ökat intresse för vindkraft 
Intresset för vindkraft har ökat i kommunen 
under 2010. Tre bolag har ansökt om tillstånd 
hos länsstyrelsen, Statkraft Södra Vindkraft AB 
och Triventus AB har tillsammans ansökt om 
nio vindkraftverk och HS Kraft har ansökt om 
36 vindkraftverk.  
 
Fortsatt kalkning av sjöar 
Under 2010 har totalt 378 ton kalk spridits med 
båt, fördelat på 7 olika sjöar inom kommunen. 
Helikopterkalkning har 
skett med 95 ton kalk av 
9 sjöar i slutet av 
december.  Kalk har 
även spridits med hjälp 
av kalkdoserare, som 
sammanlagt ska sprida 
270 ton, fördelat på 6 
olika doserare.  
 
 
Framtid 
 
-Inventering av avlopp fortsätter under 2011, 
dock i halverad takt i jämförelse mot 2010.  

-En miljöundersökning kommer att genomföras 
av Blädinge kvarn och sågverk under 2011.  
-En ny plan- och bygglag förväntas vinna laga 
kraft i maj 2011, vilket kan innebära ökade 
krav. 
-Handläggningen av färdtjänst och riksfärd-
tjänst utförs av  Regionförbundet södra Små-
land från årsskiftet 2010/2011.  
-Ny regional åtgärdsplan för kalkning håller på 
att tas fram av länsstyrelsen. 

3/23
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Alvesta Kommunföretag AB

Ordförande: Robert Olesen

VD: Kjell Rosenlöf 

Ansvar och uppgifter                           

Alvesta Kommunföretag AB är kommunens mo
derbolag som på uppdrag äger de kommunala 
bolagen AllboHus, Alvesta Energi, Alvesta Ren
hållning samt Alvesta Utveckling. Ansvaret för 
moderbolaget är att äga och förvalta aktier och 
andelar i kommunala företag inom Alvesta kom
mun. Syftet är att samordna verksamheten för att 
uppnå ett optimalt resursutnyttjande och vara en 
plattform för ökad samverkan inom kommunkon
cernen.

Aktiekapitalet är 100 tkr.

Sammanfattning av året 2010

Bolaget har inte haft någon egen verksamhet un
der året.
Grund för ekonomin är ägandet/köpet av dot
terbolagen till bokförda värden och betalning av 
109 mkr.
Nya mål och riktlinjer har tagits fram för dotter
bolagen inom ramen för kommunfullmäktiges 
grunder för verksamheten i bolagsform.
Ägartillskott till Alvesta Utveckling på 10,� mkr 
baserat på stöd från kommunen.
Flera samverkansprojekt med dotterbolagen.
Moderbolaget uppvisar en förlust på 1�,7 mkr 
beroende på nedskrivning av bokfört värde på 
Alvesta Utveckling och att ägartillskott från kom
munen och koncernbidrag från dotterbolagen re
dovisas i balansräkningen. Resultatet var �,6 mkr 
�009. 
Koncernen har en vinst på 1,� mkr (�,� mkr 
�009).
Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet �,� % 
(1,� % år �009).

Framtid

Moderbolaget, men även samtliga dotterbolag, 
får nya styrelser från årsstämmorna vintern/vå
ren �011, som en följd av det allmänna valet till 
kommunfullmäktige hösten �010. En viktig fråga 
för moderbolaget under �011 är att i samråd med 
kommunen se över och ändra en del i styrningen 
av AllboHus anpassat efter ny lag/villkor för all
männyttiga bostadsaktiebolag.

•

•

•

•

•
•

•

•

Alvesta Kommunföretag AB

 
Alvesta Kommunföretag AB 
Ordförande:  Robert Olesen 
VD: Kjell Rosenlöf 
 

 
 

   

Ansvar och uppgifter 
Alvesta Kommunföretag AB är kommunens moder-
bolag som på 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. Syftet är att sam-
ordna verksamheten för att uppnå ett optimalt re-
sursutnyttjande och vara en plattform för ökad 
samverkan inom kommunkoncernen. 
 
Aktiekapitalet är 100 tkr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning av året 2010 
 Bolaget har inte haft någon egen verksamhet 

under året 
 Grund för ekonomin är ägandet/köpet av dotter-

bolagen till bokförda värden och betalning av 
109 mkr 

 Nya mål och riktlinjer har tagits fram för 
dotterbolagen inom ramen för kommunfullmäk-
tiges grunder för verksamheten i bolagsform 

 Ägartillskott till Alvesta Utveckling på 10,4 mkr 
baserat på stöd från kommunen 

 Flera samverkansprojekt med dotterbolagen 
 Moderbolaget uppvisar en förlust på x,x mkr   

(-2,6 mkr). Koncernen har en förlust på x,x mkr  
(-3,4 mkr 2009). 

 Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet c,c % 
(1,4 % år 2009) 
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AllboHus Fastighets AB

Ordförande: Hagart Valtersson

VD: Lennart Lindstedt

Ansvar och uppgifter                           

Förvaltning av egna lägenheter och lokaler
Förvaltning av kommunala fastigheter
Lokalvård för egna fastigheter och externa upp
dragsgivare, främst Alvesta kommun
Nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget 
och kommunens behov

•
•
•

•

Merkostnader om dryga miljonen har inneburit att 
bolaget fått anpassa andra resurser.

De stora renoveringarna och nybygget av vårdcent
ral, �� lägenheter m m i kv Riksdagsmannen un
der �009, har administrativt avslutats och gått in i 
en förvaltningsfas. Det är viktigt påminna om att, 
speciellt ett nybygge av den omfattning som Riks
dagsmannen är, påverkar ekonomin negativt under 
ett antal år innan det når ett acceptabelt läge. Uthyr
ningen har dock gått något bättre än väntat.

Uthyrningsgraden i det totala beståndet har sakta 
men säkert ökat. Tomma lägenheter har således 
minskat från ca 60 till under �0. En bättre konjunk 
tur och ett ökat marknadsagerande har bidragit till 
detta. Bostadssociala projekt, främst i Rönnedal och 
i Torpsbruk har inneburit satsningar med hittills 
mycket gott resultat. Här agerar AllboHus tillsam
mans med Alvesta kommun och ABF.

�010 blev de många, mindre, underhållsarbetenas 
år. Mycket projektering och stor belastning på pro
jektledning har medfört att mycket avklarats men att 
en del inte hanns med.  Flera stora lokalrenovering
ar har satts igång, medförande att flera arbetstillfäl
len kunnat räddas kvar i Alvesta. Dessa färdigställs 
�011. Flera intressanta lokalprojekt väntar. Helt nytt 
koncept för takrenovering testades i Torpsbruk. 
Stora fördelar noteras när ett nytt tillfälligt arbets

AllboHus Fastighets AB

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Nettoomsättning 162 919 160 013 151 540

Resultat före boksluts-

dispositioner och skatt

2 368 3 930 3 901

Årets resultat 3 223 3 509 2 814

Balansomslutning 742 013 756 529 728 976

Nettoinvestering 5 935 34 000 130 000

Antal anställda 75 76 75

Antal årsarbetare 71 70 70

Antal bostäder 1 893 1 903 1 869

Faktaruta

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Aktiekapital 25 000 25 000 25 000

Reservfond 7 195 7 195 7 195

Fritt eget kapital 49 416 47 627 45 265

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

 

AllboHus Fastighets AB 
Ordförande:  Hagart Valtersson 
VD: Lennart Lindstedt  

 
Ansvar och uppgifter 
 Förvaltning av egna lägenheter och lokaler 
 Förvaltning av kommunala fastigheter 
 Lokalvård för egna fastigheter och 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 2010 2009 2008
Nettoomsättning 162 919 160 013 151 540
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

2 368 3 930 3 901

Årets resultat 3 223 3 509 2 814
Balansomslutning 742 013 756 529 728 976
Nettoinvestering 5 935 34 000 130 000
Antal anställda 75 76 75
Antal årsarbetare 71 70 70
Antal bostäder 1 893 1 903 1 869
 
 
Sammanfattning av året 2010 
Vinter, kallt och mycket, är tre ledord som präglat år 
2010. Vad än klimatförändringarna innebär så blev 
hela vintersverige överraskad av det kalla och 
mycket vita som föll. Både förra och innevarande 
vintersäsong har medfört stora extra belastningar 
både personellt, kapacitetsmässigt och ekonomiskt. 
Merkostnader om dryga miljonen har inneburit att 
bolaget fått anpassa andra resurser. 
 
De stora renoveringarna och nybygget av vårdcen-
tral, 42 lägenheter m m i kv Riksdagsmannen under 
2009, har administrativt avslutats och gått in i en 
förvaltningsfas. Det är viktigt påminna om att, speci-
ellt ett nybygge av den omfattning som Riksdags-
mannen är, påverkar ekonomin negativt under ett 
antal år innan det når ett acceptabelt läge. Uthyr-
ningen har dock gått något bättre än väntat. 
 
Uthyrningsgraden i det totala beståndet har sakta 
men säkert ökat. Tomma lägenheter har således 
minskat från ca 60 till under 30. En bättre konjunk- 
tur och ett ökat marknadsagerande har bidragit till 
detta. Bostadssociala projekt, främst i Rönnedal och 
i Torpsbruk har inneburit satsningar med hittills 
mycket gott resultat. Här agerar AllboHus 
tillsammans med Alvesta kommun och ABF. 
 

2010 blev de många, mindre, underhållsarbetenas 
år. Mycket projektering och stor belastning på pro-
jektledning har medfört att mycket avklarats men att 
en del inte hanns med.  Flera stora lokalrenove-
ringar har satts igång, medförande att flera arbets-
tillfällen kunnat räddas kvar i Alvesta. Dessa färdig-
ställs 2011. Flera intressanta lokalprojekt väntar. 
Helt nytt koncept för takrenovering testades i Torps-
bruk. Stora fördelar noteras när ett nytt tillfälligt 
arbets-yttertak monterades och allt arbete kunde 
ske ”inomhus”. Vintern till trots blev det effektivt. 
Flera dåliga tak med istappsproblem, läckage och 
stora energiförluster står på tur att åtgärdas. 
 

 
Nytt koncept för takrenovering 
 
I en fastighetsverksamhet är långsiktighet nödvän-
digt. För att möta utmaningen att renovera bolagets 
stora fastighetsbestånd från 60-70 talet har det 
gjorts ett stort och noggrant planeringsarbete. En 
stor mängd lägenheter, knappt hälften av lägenhe-
terna har inventerats, prioriterats och tidsatts över 
en 12-årsperiod för olika nivåer av renovering och 
upprustning. Detta kommer att kosta drygt 300 Mkr 
och ianspråkta mycket stora resurser. Här krävs stor 
förståelse från alla intressenter. Det kommer att 
behövas stora ekonomiska uppoffringar, samt ett 
klokt och effektivt renoveringsarbete. Detta är en 
stor utmaning. 
 
Underhållsarbetena medför även förväntningar på 
att samtidigt genomföra tillgänglighets- och energi-
sparåtgärder. Optimala renoveringar är därför önsk-
värda, i likhet med de båda Eklövshusen. Förutsätt-
ning för att klara dessa samhällsförväntade åtgärder 
och därmed bidra till att uppnå EU-energisparmål är 
att även staten ger riktade resurser för ändamålet. 
Om inte denna samtidiga insats görs i samband 
med annat underhåll är det stor risk för att dessa 
viktiga åtgärder blir framskjutna många år eller ej 
alls genomförs. 
 
Under året har inga fastighetsförsäljningar eller -köp 
genomförts. Kontakter har inletts för försäljning 
enligt plan som tidigare beslutats. Idéskisser har 
framtagits för nyproduktion i Hjortsberga och 
Moheda, samt överväganden för  Vislanda. 
 
Kvarteret Riksdagsmannen har nu varit i drift ett 
drygt år. Vissa byggtekniska brister har tyvärr note-

Belopp i tkr 2010 2009 2008
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000
Reservfond 7 195 7 195 7 195
Fritt eget kapital 49 416 47 627 45 265
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Nytt koncept för takrenovering.

Sammanfattning av året 2010

Vinter, kallt och mycket, är tre ledord som präglat 
år �010. Vad än klimatförändringarna innebär så 
blev hela vintersverige överraskad av det kalla och 
mycket vita som föll. Både förra och innevarande 
vintersäsong har medfört stora extra belastningar 
både personellt, kapacitetsmässigt och ekonomiskt. 
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yttertak monterades och allt arbete kunde ske ”in
omhus”. Vintern till trots blev det effektivt. Flera 
dåliga tak med istappsproblem, läckage och stora 
energiförluster står på tur att åtgärdas.

I en fastighetsverksamhet är långsiktighet nödvän
digt. För att möta utmaningen att renovera bola
gets stora fastighetsbestånd från 6070 talet har det 
gjorts ett stort och noggrant planeringsarbete. En 
stor mängd lägenheter, knappt hälften av lägenhe
terna har inventerats, prioriterats och tidsatts över 
en 1�årsperiod för olika nivåer av renovering och 
upprustning. Detta kommer att kosta drygt �00 Mkr 
och ianspråkta mycket stora resurser. Här krävs stor 
förståelse från alla intressenter. Det kommer att 
behövas stora ekonomiska uppoffringar, samt ett 
klokt och effektivt renoveringsarbete. Detta är en 
stor utmaning.

Underhållsarbetena medför även förväntningar på 
att samtidigt genomföra tillgänglighets och energi
sparåtgärder. Optimala renoveringar är därför önsk
värda, i likhet med de båda Eklövshusen. Förutsätt
ning för att klara dessa samhällsförväntade åtgärder 
och därmed bidra till att uppnå EUenergisparmål 
är att även staten ger riktade resurser för ändamå
let. Om inte denna samtidiga insats görs i samband 
med annat underhåll är det stor risk för att dessa 
viktiga åtgärder blir framskjutna många år eller ej 
alls genomförs.

Under året har inga fastighetsförsäljningar eller köp 
genomförts. Kontakter har inletts för försäljning en
ligt plan som tidigare beslutats. Idéskisser har fram
tagits för nyproduktion i Hjortsberga och Moheda, 
samt överväganden för Vislanda.

Kvarteret Riksdagsmannen har nu varit i drift ett 
drygt år. Vissa byggtekniska brister har tyvärr note
rats. Lokalerna har dock fyllts och verksamheterna 
fungerar väl. Några lägenheter återstår att hyra ut. 

Soltaket i Vislanda har varit igång en hel säsong. Sol
teknikdelen har fungerat väl medan överföringstek
niken till fjärrvärmenätet hos Alvesta Energi upp
visar brister. Detta är ett pilotprojekt och justeringar 
blir nödvändiga. Flera studiebesök har skett.

Energisparåtgärder fortsätter att genomföras. �010 
blev sista året med fossileldad uppvärmning. Berg
värmeinstallation i Grimslöv/Torne satte punkt för 
en lång oljevärmetid. Nu finns oljan endast kvar 
som spetsvärme när det blir för kallt. Även styr o 
reglerteknik fortsätter att installeras/bytas ut. Dessa 
insatser visar sig via energideklarationerna ha gett så 
låga förbrukningar att bolaget är näst bäst i sydöstra 
regionen. 

Underhåll av fastigheterna har under året uppgått 
till �0,� (�7,�) mkr och nettoinvesteringar �,9 (��) 
mkr. Större underhålls och investeringsprojekt har 
varit:

Takbyten i Lönashult, Torpsbruk och Torne.
Fasadmålning på flertal fastigheter.
Kontor till och ombyggnad i kv Rådmannen. 
Låsbyten i flertal fastigheter.
Konvertering till bergvärme i Grimslöv o Torne.
Färdigställt de nya områdeslokalerna. 
Löpande underhåll av lägenheter och lokaler samt 
anpassning av lokaler till nya hyresgäster.

Personal

Sjukfrånvaron har minskat till �,9 % (�,6 %) av den 
ordinarie arbetstiden, vilket är 10,7 (1�,�) dagar per 
årsanställd. Andelen av den totala sjukfrånvaron 
som avser 60 dagar eller mer är �8,6 % (�8 %).
 Hälsoundersökning erbjuds årligen anställda som 
är över �0 år, för de som är under �0 gäller vart 
tredje år. Under �010 har samtliga anställda erbju
dits att genomgå hälsoprofilundersökning.

•
•
•
•
•
•
•
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rats. Lokalerna har dock fyllts och verksamheterna 
fungerar väl. Några lägenheter återstår att hyra ut.  
 
Soltaket i Vislanda har varit igång en hel säsong. 
Solteknikdelen har fungerat väl medan överförings-
tekniken till fjärrvärmenätet hos Alvesta Energi upp-
visar brister. Detta är ett pilotprojekt och justeringar 
blir nödvändiga. Flera studiebesök har skett. 

Solvärmecentralen i Vislanda 
 
Energisparåtgärder fortsätter att genomföras. 2010 
blev sista året med fossileldad uppvärmning. Berg-
värmeinstallation i Grimslöv/Torne satte punkt för en 
lång oljevärmetid. Nu finns oljan endast kvar som 
spetsvärme när det blir för kallt. Även styr- o regler-
teknik fortsätter att installeras/bytas ut. Dessa insat-
ser visar sig via energideklarationerna ha gett så 
låga förbrukningar att bolaget är näst bäst i sydöstra 
regionen.  
 
Underhåll av fastigheterna har under året uppgått till 
20,3 (27,5) mkr och nettoinvesteringar 5,9 (34) mkr. 
Större underhålls- och investeringsprojekt har varit: 
 Takbyten i Lönashult, Torpsbruk och Torne. 
 Fasadmålning på flertal fastigheter. 
 Kontor till- och ombyggnad i kv Rådmannen  
 Låsbyten i flertal fastigheter. 
 Konvertering till bergvärme i Grimslöv o Torne. 
 Färdigställt de nya områdeslokalerna  
 Löpande underhåll av lägenheter och lokaler 

samt anpassning av lokaler till nya hyresgäster. 
 
Personal. 
Sjukfrånvaron har minskat till 3,9 % (4,6 %) av den 
ordinarie arbetstiden, vilket är 10,7 (12,2) dagar per 
årsanställd . Andelen av den totala sjukfrånvaron 
som avser 60 dagar eller mer är 28,6 % (58 %). 
Hälsoundersökning erbjuds årligen anställda som är 
över 50 år, för de som är under 50 gäller vart tredje 
år. Under 2010 har samtliga anställda erbjudits att 
genomgå hälsoprofilundersökning. 

 

Organisation 
Arbetet med organisationsutvecklingen kallad Steg-
vis intensifierades runt förra årsskiftet. Under kv.1-
2010 sjösattes ny organisation parallellt med ett 
flertal nya rutiner, uppföljningar m.m. Omfattande 
kompetensutvecklingsprogram startades, kvinnor 
insattes i mansdominerande yrken, tydlighet och 
långt gående delegering med helhets fastighets-
ansvar. Efter vinterns påfrestningar, vissa tröskel-
effekter, ny lärdom, nya roller och ny arbetsledning 
har det vuxit fram nya kvaliteter hos individer o 
grupper. Målet är att bli både bättre mot kund och 
samtidigt – på sikt – nå effektiviseringsvinster.  
 
Ekonomi 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 2,4 
mkr, vilket är 1,5 mkr lägre än föregående år men i 
överensstämmelse med förväntat resultat för året.  
Intäkterna har ökat med 3 mkr jämfört med 2009, 
dels på grund av hyreshöjningar 2010 , dels som 
resultat av minskat antal outhyrda lägenheter.  
 
Finansiella kostnader uppgår till 23 mkr (23 mkr). I 
beloppet ingår ökad kostnad för borgensavgift på 
1,8 mkr och minskade räntekostnader på 1,5 mkr. 
Detta beror främst på ett lägre ränteläge med bra 
låneomsättningar samt amortering av låneskulden 
från 628 till 613 mkr. Kommunal borgen finns för 
hela låneskulden. Genomsnittlig låneränta inkl 
borgensavgift blev 3,8 % (3,7 %). 
Uppvärmningskostnaden har ökat med 2,7 mkr till 
16 mkr. Det beror främst på ökad förbrukning på 
grund av lång och kall vinter 2010. Kostnaden för el, 
va och sopor har ökat med 2,5 mkr.  
 
Framtid 
 HEM FÖR MILJONER är arbetsnamnet på den 

utmaning som berör fastigheter från 60/70- talet, 
det s.k.miljonprogrammet. Renovering av bad-
rum/kök, byte av vatten- och avloppsrör, m.m, 
kommer att kräva stora resurser och inte minst 
ökande hyresintäkter. Insatser från politiska be-
slut är nödvändiga för att samtidigt kunna 
genomföra energi- och tillgänglighetsåtgärder. 
Efter genomförd inventering 2010 finns kalky-
ler/planering för allt detta.  

 Gamla vårdcentralen, planeras till ombyggnad 
för 7 förskoleavdelningar, färdigt under 2011.   

 Möjligheter till mindre nyproduktion av lägen- 
heter utreds för både Hjortsberga och Moheda. 

 Den nya organisationen har börjat sin resa med 
bl.a. nya arbetssätt.  Här krävs fortsatt omställ-
ning till ännu mer proaktivitet. Fortsatt kompe-
tensutveckling, punktvisa reparationsinsatser 
och god planering förväntas ge ökad effektivitet. 

 Ökande räntekostnader och borgensavgifter 
medför ökad finansiell känslighet.  
Nyckeltal 

 

 2010 2009 2008
Soliditet % 11,6 11,3 11,5
Avkastning på totalt 
kapital % 

3,4 3,6 3,7

Låneränta inkl 
borgensavg., brutto %

3,8 3,7 4,1

Underhåll kr/kvm 122 165 162
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Solvärmecentralen i Vislanda.
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Organisation

Arbetet med organisationsutvecklingen kallad Steg
vis intensifierades runt förra årsskiftet. Under kv.1-
�010 sjösattes ny organisation parallellt med ett 
flertal nya rutiner, uppföljningar m.m. Omfattande 
kompetensutvecklingsprogram startades, kvinnor 
insattes i mansdominerande yrken, tydlighet och 
långt gående delegering med helhets fastighetsan
svar. Efter vinterns påfrestningar, vissa tröskelef
fekter, ny lärdom, nya roller och ny arbetsledning 
har det vuxit fram nya kvaliteter hos individer o 
grupper. Målet är att bli både bättre mot kund och 
samtidigt – på sikt – nå effektiviseringsvinster. 

Ekonomi

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är �,� 
mkr, vilket är 1,� mkr lägre än föregående år men i 
överensstämmelse med förväntat resultat för året. 
 Intäkterna har ökat med � mkr jämfört med 
�009, dels på grund av hyreshöjningar �010, dels 
som resultat av minskat antal outhyrda lägenheter. 

Finansiella kostnader uppgår till �� mkr (�� mkr). 
I beloppet ingår ökad kostnad för borgensavgift 
på 1,8 mkr och minskade räntekostnader på 1,� 
mkr. Detta beror främst på ett lägre ränteläge med 
bra låneomsättningar samt amortering av låneskul
den från 628 till 613 mkr. Kommunal borgen finns 
för hela låneskulden. Genomsnittlig låneränta inkl 
borgensavgift blev �,8 % (�,7 %). Uppvärmnings
kostnaden har ökat med �,7 mkr till 16 mkr. Det 
beror främst på ökad förbrukning på grund av 

lång och kall vinter �010. Kostnaden för el, va och 
sopor har ökat med �,� mkr. 

Framtid

HEM FÖR MILJONER är arbetsnamnet 
på den utmaning som berör fastigheter från 
60/70talet, det s.k.miljonprogrammet. Re
novering av badrum/kök, byte av vatten och 
avloppsrör, m.m, kommer att kräva stora re
surser och inte minst ökande hyresintäkter. 
Insatser från politiska beslut är nödvändiga 
för att samtidigt kunna genomföra energi 
och tillgänglighetsåtgärder. Efter genomförd 
inventering 2010 finns kalkyler/planering för 
allt detta. 
Gamla vårdcentralen, planeras till ombyggnad 
för 7 förskoleavdelningar, färdigt under �011.  
Möjligheter till mindre nyproduktion av lä
genheter utreds för både Hjortsberga och 
Moheda.
Den nya organisationen har börjat sin resa 
med bl.a. nya arbetssätt. Här krävs fortsatt 
omställning till ännu mer proaktivitet. Fortsatt 
kompetensutveckling, punktvisa reparations
insatser och god planering förväntas ge ökad 
effektivitet.
Ökande räntekostnader och borgensavgifter 
medför ökad finansiell känslighet. 

 

•

•
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•
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2010 2009 2008

Soliditet % 11,6 11,3 11,5

Avkastning på totalt kapital % 3,4 3,6 3,7

Låneränta inkl borgensavgift, 

brutto %

3,7 3,7 4,2

Underhåll kr/kvm 122 165 162
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rats. Lokalerna har dock fyllts och verksamheterna 
fungerar väl. Några lägenheter återstår att hyra ut.  
 
Soltaket i Vislanda har varit igång en hel säsong. 
Solteknikdelen har fungerat väl medan överförings-
tekniken till fjärrvärmenätet hos Alvesta Energi upp-
visar brister. Detta är ett pilotprojekt och justeringar 
blir nödvändiga. Flera studiebesök har skett. 

Solvärmecentralen i Vislanda 
 
Energisparåtgärder fortsätter att genomföras. 2010 
blev sista året med fossileldad uppvärmning. Berg-
värmeinstallation i Grimslöv/Torne satte punkt för en 
lång oljevärmetid. Nu finns oljan endast kvar som 
spetsvärme när det blir för kallt. Även styr- o regler-
teknik fortsätter att installeras/bytas ut. Dessa insat-
ser visar sig via energideklarationerna ha gett så 
låga förbrukningar att bolaget är näst bäst i sydöstra 
regionen.  
 
Underhåll av fastigheterna har under året uppgått till 
20,3 (27,5) mkr och nettoinvesteringar 5,9 (34) mkr. 
Större underhålls- och investeringsprojekt har varit: 
 Takbyten i Lönashult, Torpsbruk och Torne. 
 Fasadmålning på flertal fastigheter. 
 Kontor till- och ombyggnad i kv Rådmannen  
 Låsbyten i flertal fastigheter. 
 Konvertering till bergvärme i Grimslöv o Torne. 
 Färdigställt de nya områdeslokalerna  
 Löpande underhåll av lägenheter och lokaler 

samt anpassning av lokaler till nya hyresgäster. 
 
Personal. 
Sjukfrånvaron har minskat till 3,9 % (4,6 %) av den 
ordinarie arbetstiden, vilket är 10,7 (12,2) dagar per 
årsanställd . Andelen av den totala sjukfrånvaron 
som avser 60 dagar eller mer är 28,6 % (58 %). 
Hälsoundersökning erbjuds årligen anställda som är 
över 50 år, för de som är under 50 gäller vart tredje 
år. Under 2010 har samtliga anställda erbjudits att 
genomgå hälsoprofilundersökning. 

 

Organisation 
Arbetet med organisationsutvecklingen kallad Steg-
vis intensifierades runt förra årsskiftet. Under kv.1-
2010 sjösattes ny organisation parallellt med ett 
flertal nya rutiner, uppföljningar m.m. Omfattande 
kompetensutvecklingsprogram startades, kvinnor 
insattes i mansdominerande yrken, tydlighet och 
långt gående delegering med helhets fastighets-
ansvar. Efter vinterns påfrestningar, vissa tröskel-
effekter, ny lärdom, nya roller och ny arbetsledning 
har det vuxit fram nya kvaliteter hos individer o 
grupper. Målet är att bli både bättre mot kund och 
samtidigt – på sikt – nå effektiviseringsvinster.  
 
Ekonomi 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 2,4 
mkr, vilket är 1,5 mkr lägre än föregående år men i 
överensstämmelse med förväntat resultat för året.  
Intäkterna har ökat med 3 mkr jämfört med 2009, 
dels på grund av hyreshöjningar 2010 , dels som 
resultat av minskat antal outhyrda lägenheter.  
 
Finansiella kostnader uppgår till 23 mkr (23 mkr). I 
beloppet ingår ökad kostnad för borgensavgift på 
1,8 mkr och minskade räntekostnader på 1,5 mkr. 
Detta beror främst på ett lägre ränteläge med bra 
låneomsättningar samt amortering av låneskulden 
från 628 till 613 mkr. Kommunal borgen finns för 
hela låneskulden. Genomsnittlig låneränta inkl 
borgensavgift blev 3,8 % (3,7 %). 
Uppvärmningskostnaden har ökat med 2,7 mkr till 
16 mkr. Det beror främst på ökad förbrukning på 
grund av lång och kall vinter 2010. Kostnaden för el, 
va och sopor har ökat med 2,5 mkr.  
 
Framtid 
 HEM FÖR MILJONER är arbetsnamnet på den 

utmaning som berör fastigheter från 60/70- talet, 
det s.k.miljonprogrammet. Renovering av bad-
rum/kök, byte av vatten- och avloppsrör, m.m, 
kommer att kräva stora resurser och inte minst 
ökande hyresintäkter. Insatser från politiska be-
slut är nödvändiga för att samtidigt kunna 
genomföra energi- och tillgänglighetsåtgärder. 
Efter genomförd inventering 2010 finns kalky-
ler/planering för allt detta.  

 Gamla vårdcentralen, planeras till ombyggnad 
för 7 förskoleavdelningar, färdigt under 2011.   

 Möjligheter till mindre nyproduktion av lägen- 
heter utreds för både Hjortsberga och Moheda. 

 Den nya organisationen har börjat sin resa med 
bl.a. nya arbetssätt.  Här krävs fortsatt omställ-
ning till ännu mer proaktivitet. Fortsatt kompe-
tensutveckling, punktvisa reparationsinsatser 
och god planering förväntas ge ökad effektivitet. 

 Ökande räntekostnader och borgensavgifter 
medför ökad finansiell känslighet.  
Nyckeltal 

 

 2010 2009 2008
Soliditet % 11,6 11,3 11,5
Avkastning på totalt 
kapital % 

3,4 3,6 3,7

Låneränta inkl 
borgensavg., brutto %

3,8 3,7 4,1

Underhåll kr/kvm 122 165 162

63

Nyckeltal

AllboHus Fastighets AB
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Alvesta Energi AB

Ordförande: Johnny Lundberg

VD: Gert Bengtsson

Ansvar och uppgifter                           

Alvesta Energi har till uppgift att bedriva sam
hällsnyttig verksamhet inom områdena energi och 
kommunikation. Alvesta Energi ska verka för, bi
dra till och utveckla en bättre livsmiljö för Alvesta 
kommuns invånare och företag. Verksamheten ska 
bedrivas på affärsmässiga grunder.

Alvesta Energi består av moderbolaget Alvesta 
Energi AB och 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.

Sammanfattning av året 2010

Produktionsrekord på fjärrvärmeanläggningarna
Fjärrvärme i Påvelsgård
Säkrare elnät
Elhandel
Intern kontroll

Produktionsrekord med fjärrvärme

Det blev ännu ett år med produktionsrekord för 
Alvesta Energis fjärrvärme under �010. Det var en 
jämn ökning över de tre panncentralerna i Moheda, 
Alvesta och Vislanda. Det kalla vädret tillsammans 
med nyanslutningarna i fjärrvärmenätet gjorde att 
produktionen stannade på 18�,� GWh. Trots pro
duktionsrekord och en kall vinter konsumerades 
inte mer än � % olja. I övrigt producerades fjärrvär
men med förnyelsebara biobränslen i form av bark, 
sågspån och flis från sågverken i närområdet. 

Utredningen om regional kraftvärmeproduktion 
genom att bygga en fjärrvärmekulvert mellan Växjö 
och Alvesta fortgår. Syftet är att undersöka förutsätt
ningarna att kunna använda delar av värmebehovet 
i Alvesta för regional elproduktion alternativ egen 
elproduktion. Förutom de övergripande klimat och 
affärsmässiga fördelarna säkerställs även framtida 
produktionskapacitet för fortsatt utbyggnad. 

Fjärrvärme i Påvelsgårdsområdet

Fjärrvärmeutbyggnaden har i första hand koncen
trerats till Påvelsgårdsområdet. Kundintresset har 
varit stort och utbyggnaden har följt tidsplanen. I 
början av �010 har anslutningar för Fjärilsvägen ge
nomförts. De närmaste åren planeras anslutning av 
nya kunder i första hand att ske inom redan etable
rade fjärrvärmeområden. Utbyggnaden av nya fjärr
värmeområden förväntas att minska i omfattning.

•
•
•
•
•

Alvesta Energi AB

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Nettoomsättning 137 966 115 865 111 284

Resultat före boksluts-

dispositioner och skatt

3 706 4 478 881

Årets resultat 3 471 4 538 819

Balansomslutning 272 313 263 004 268 945

Nettoinvestering 4 250 6 150 7 601

Antal anställda 0 0

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Nettoomsättning 39 245 36 692 38 542

Resultatet före bokslutsdis-

positioner och skatt

534 -1 604 3 530

Årets resultat 578 -1 568 3 147

Balansomslutning 95 913 94 417 99 481

Nettoinvestering 1 235 3 184 21 868

Antal anställda 22 23 22

 

Faktaruta, Alvesta Energi AB

Faktaruta, Alvesta Elnät AB
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Alvesta Energi AB

Säkrare elnät

Åtgärderna för att ytterligare öka driftsäkerheten i 
elnätet fortsätter och fokus har varit inriktat på un
derhåll av Alvesta elnäts anläggningar. Den fleråriga 
handlingsplanen för att säkerställa de kund och 
myndighetskrav som finns inom framtida leverans
säkerhet följs.

Elhandel

Under första kvartalet �010 gjordes en kundunder
sökning av media om rörliga elhandelspriser. Un
dersökningen medförde att Alvesta Energi tappade 
kunder under första halvåret. Efter att ha medverkat 
i flera marknadsaktiviteter under andra halvåret har 
bolaget återtagit flertalet av förlorade kunder.

Bolaget fortsätter följa en långsiktig offensiv tillväxt
strategi för ökad marknadsandel inom elhandel. 

Intern kontroll

Aktiebolagslagen reglerar styrelsens ansvar för 
organisation och förvaltning av bolagets angelä
genheter. Detta för att de övergripande målen för 
bolagets verksamhet och strategi ska uppnås. Den 
interna kontrollen ska säkerställa att en god kontroll 
genomförs av organisationen och driften av verk
samheterna.  Löpande säkerställs att de interna reg
lerna för riskhantering och riskkontroller görs. Den 
Interna kontrollen i bolaget är en process som in
volverar styrelsen, bolagsledningen och personalen, 
vilket baseras på bolagets kontrollmiljö, riskbedöm
ning, kontrollaktiviteter, information och kommu
nikation samt uppföljningsåtgärder. Genom att en 
god intern styrning och kontroll fortlöpande görs 
ger detta ledningen förutsättningar att driva verk
samheten på ett effektivt sätt med större säkerhet 
för att uppnå önskat resultat.

Ekonomi

Moderbolaget Alvesta Energi redovisar ett resultat 
på �.7 Mkr, vilket motsvarar den budget som gjor
des under �009 i samband med budgetprocessen. 

Dotterbolaget Alvesta Elnät levererar ett positivt 
resultat på 0,� Mkr, vilket är 0,7 Mkr lägre än bud
get. Denna avvikelse uppstod i samband med den 
�� december �010, då Alvesta Elnät tillsammans 
med flera andra elnätsbolag gick över sitt nätabon
nemang. Detta överuttag kostade Alvesta Elnät ca 
0,9 Mkr.

Koncernens investeringar under �010 har uppgått 
till �.� Mkr.

Intressebolaget Bredband i Värend AB (BIVA) vi
sar under 2010 ett positivt resultat före finansiella 
poster på 0,8 Mkr.

Framtid

Eldistributionen kommer fortsättningsvis helt att 
präglas av arbetet med att anpassa nätet till nya 
hårdare funktionskrav. 

En ny lagstiftning kommer för elnätsföretagen 
från och med �01� där nättarifferna ska förhands
prövas hos Energimarknadsinspektionen. Detta 
kommer för Alvesta Elnät att innebära att bolaget 
i förväg måste fastställa intäktsramen för en period 
om fyra år. Tidigare år har Energimarknadsinspek
tionen tillämpat ett centralt granskningsverktyg 
där nättarifferna har prövats och bedömningen 
beträffande skälighet gjorts i efterhand. Den fram
tida elnätsregleringen kommer att innebära stor 
fokus samt resurser på bevakning av Energimark
nadsinspektionens fastställande av intäktsramens 
utformning och bolagets arbete med framtagande 
av intäktsram, framtida investeringar, inventering
ar av anläggningskomponenter samt kontroll av 
standard och löpande kostnader. Genom nätreg
leringen kommer kunden att få ökad säkerhet via 
Energimarknadsinspektionens granskningar att de 
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betalar ett skäligt pris på sina nätabonnemang och 
nätpriser. Detta medför att större trygghet och en
kelhet för kunden.

Utbyggnad av nya fjärrvärmeområden förväntas 
minska i omfattning. De närmaste åren för utbygg
naden planeras till att koncentreras till anslutning 
av nya kunder i första hand inom redan etablerade 
fjärrvärmeområden. Under �011 kommer under
hållningsinsatser att göras på stamledningarna. 

Att fortsätta utveckla och förenkla arbetsproces
ser är prioriterat. Förutom användandet av nät
insamlingssystem, 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 och se vikten av ett mer utnytt
jande av informationsteknik.

Alvesta Energi AB
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Alvesta Renhållnings AB

Ordförande: Sven Bladgren

VD: Mats Karlsson 

Ansvar och uppgifter                           

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

Insamla och transportera avfall från kommunens 
hushåll och industrier.
Driva fyra bemannade återvinningscentraler i 
kommunen, där hushållen avgiftsfritt kan lämna 
sorterat grovavfall.
Säkerställa extern behandlingkapacitet för in
samlat material.

Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstadgade 
ansvar för hushållsavfall svarar för ca 80 % av bo
lagets omsättning.

Alvesta Renhållnings AB är ett helägt dotterbolag 
till Alvesta Kommunföretag AB.
 Moderbolaget ägs i sin helhet av Alvesta kom
mun.

•

•

•

Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinnings
centralerna har varit hög. Den totala mängden hus
hållsavfall är i nivå med tidigare år.

Tillsammans med branschorganisationen Avfall 
Sverige och närliggande kommuner har bolaget un
der året genomfört en informationskampanj såväl 
nationellt som lokalt för att lyfta fram den viktiga 
delen av att sortera för att kunna återvinna material 
ur avfall.
 Under �010 tog bolaget i drift ett nytt verksam
hetssystem för debitering av avgifter. Datasystemet 
hanterar såväl renhållningsavgifter som VAavgif
ter (vatten och avlopp). Vaavgifterna debiteras av 
bolaget på uppdrag av Alvesta kommun. Det nya 
systemet öppnar för ett flertal nya möjligheter till 
elektroniska överföringar av såväl fakturor som and
ra kunddata mellan bolaget och dess kunder.
   
Bolaget har under året genomfört ett antal upp
handligar, bl.a. en sopbil, försäkringstjänster, revi
sionstjänster och utskriftstjänster.
   
Under året har bolaget fortsatt sina försök med 
kompostering av krossat trädgårdsavfall för att 
framställa kompostjord. Efterfrågan har ökat efter
hand från såväl villakunder som mindre markentrep
renörer.

Alvesta Renhållnings AB 
Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande:  Sven Bladgren 
VD: Mats Karlsson 
 

 

   

Ansvar och uppgifter 
 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt kommunalt 
bolag, vars huvudsakliga uppgift är att: 
 Insamla och transportera avfall från kommunens 

hushåll och industrier. 
 Driva fyra bemannade återvinningscentraler i 

kommunen, där hushållen avgiftsfritt kan lämna 
sorterat grovavfall. 

 Säkerställa extern behandlingkapacitet för in-
samlat material. 

 
Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstadgade 
ansvar för hushållsavfall svarar för ca 80 % av bola-
gets omsättning. 
 
Alvesta Renhållnings AB är ett helägt dotterbolag till 
Alvesta Kommunföretag AB . 
Moderbolaget ägs i sin helhet av Alvesta kommun. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2010 2009 2008
Nettoomsättning 21 793 22 040 22 590
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 321 271 275 

Årets resultat 251 268 132

Balansomslut- 
ning 23 985 23 814 21 546

Nettoinvestering 
Aktiekapital 

250
500

24 
500 

645
500

Antal anställda 16 16 16 
 
Sammanfattning av året 2010 
 
De totala avfallsmängderna som bolaget hanterat 
under året är något lägre än tidigare år, detta till stor 
del beroende på en låg aktivitet inom byggbran-
schen. 
    
Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinnings-
centralerna har varit hög. Den totala mängden hus-
hållsavfall är i nivå med tidigare år. 

 
Tillsammans med branschorganisationen Avfall 
Sverige och närliggande kommuner har bolaget 
under året genomfört en informationskampanj såväl 
nationellt som lokalt för att lyfta fram den viktiga 
delen av att sortera för att kunna återvinna material 
ur avfall. 
 
Under 2010 tog bolaget i drift ett nytt verksamhets-
system för debitering av avgifter. Datasystemet 
hanterar såväl renhållningsavgifter som VA-avgifter 
(vatten och avlopp). Va-avgifterna debiteras av 
bolaget på uppdrag av Alvesta kommun. Det nya 
systemet öppnar för ett flertal nya möjligheter till 
elektroniska överföringar av såväl fakturor som 
andra kunddata mellan bolaget och dess kunder. 
    
Bolaget har under året genomfört ett antal upphand-
ligar, bl.a. en sopbil, försäkringstjänster, revisions-
tjänster och utskriftstjänster. 
    
Under året har bolaget fortsatt sina försök med kom-
postering av krossat trädgårdsavfall för att fram-
ställa kompostjord. Efterfrågan har ökat efterhand 
från såväl villakunder som mindre markentreprenö-
rer. 
 
Bolagets internkontroll har skett enligt den intern-
kontrollplan som styrelsen årligen beslutar om. 
Under 2010 kontrollerades bolagets verksamhets-
system och uppfyllelsen av ägardirektiven. Intern-
kontrollen visar att rutiner fungerar på ett bra och 
ändamålsenligt sätt. Redovisning har skett till sty-
relse och revisorer.   
 
Ekonomi 
 
Renhållningsbolaget redovisar för år 2010 ett posi-
tivt resultat på 0,3 mkr efter bokslutsdispositioner 
och skatt. Resultatet ligger i nivå med ägardirektivet. 
Intäkterna har minskat något i jämförelse med 2009 
men detta har balanserats med lägre kostnader. 
 
Framtid 
 
Den slutliga täckningen av den nerlagda deponin i 
Aringsås är färdig. Under 2010 har arbeten påbör-
jats kring en lokal lösning i nära anslutning till depo-
niområdet för lakvatten i enlighet med inlämnat 
kontrollprogram. I nuläget ser de sedan tidigare 
avsatta och fonderade medlen för sluttäckning och 
lakvattenbehandling ut att vara tillräckliga. 
 
Bolaget har med nyligen tecknade avtal kring be-
handling av avfall med ett antal aktörer säkrat be-
handlingskapacitet för kommunens hushålls- och 
verksamhetsavfall under ett antal år framöver. 
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Belopp i tkr 2010 2009 2008

Nettoomsättning 21 793 22 040 22 590

Resultat före boksluts-

dispositioner och skatt

321 271 275

Årets resultat 251 268 132

Balansomslutning 23 985 23 814 21 546

Nettoinvestering 250 24 645   

Aktiekapital 500 500 500

Antal anställda 16 16 16 

Faktaruta

 
Sammanfattning av året 2010

De totala avfallsmängderna som bolaget hanterat 
under året är något lägre än tidigare år, detta till stor 
del beroende på en låg aktivitet inom byggbran
schen.
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Bolagets internkontroll har skett enligt den intern
kontrollplan som styrelsen årligen beslutar om. 
Under �010 kontrollerades bolagets verksamhets
system och uppfyllelsen av ägardirektiven. Intern
kontrollen visar att rutiner fungerar på ett bra och 
ändamålsenligt sätt. Redovisning har skett till sty
relse och revisorer.  

Ekonomi

Renhållningsbolaget redovisar för år �010 ett posi
tivt resultat på 0,� mkr efter bokslutsdispositioner 
och skatt. Resultatet ligger i nivå med ägardirektivet. 
Intäkterna har minskat något i jämförelse med �009 
men detta har balanserats med lägre kostnader.

Framtid

Den slutliga täckningen av den nerlagda deponin i 
Aringsås är färdig. Under �010 har arbeten påbör
jats kring en lokal lösning i nära anslutning till de
poniområdet för lakvatten i enlighet med inlämnat 
kontrollprogram. I nuläget ser de sedan tidigare 
avsatta och fonderade medlen för sluttäckning och 
lakvattenbehandling ut att vara tillräckliga.

Bolaget har med nyligen tecknade avtal kring be
handling av avfall med ett antal aktörer säkrat be
handlingskapacitet för kommunens hushålls och 
verksamhetsavfall under ett antal år framöver.

 I det korta perspektivet syns ingen större för
ändring av nuvarande verksamhet. En uppgång i 
konjunkturen bedöms leda till en ökad efterfrågan 
av bolagets tjänster.

Bolagets ekonomiska status är god, vilket därmed 
ger möjligheter att genomföra nödvändiga investe
ringar företrädesvis i fordon för att upprätthålla en 
hög standard och kvalitet.

I ett längre perspektiv pågår ett arbete med fram
tagandet av en ny kommunal avfallsplan som ini
tierats under �010. Resultatet av denna kommer 
att visa kommunens mål med avfallshanteringen 
och bör därmed ge bolaget ett bra underlag för sin 
verksamhetsplanering i ett längre perspektiv.

2010 2009 2008

Hushållsavfall till deponering 288 317 220

Hushållsavfall till energi-

utvinning

5 160 5 144 5 368

Farligt avfall 84 73 96

Nyckeltal, ton

Alvesta Renhållnings AB
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Alvesta Utveckling AB

Ordförande: Lars-Olof Petersson

VD: Tomas Hedevik

Ansvar och uppgifter                           

Alvesta Utveckling AB skall bygga, förvärva, 
förvalta och förädla verksamhetsfastigheter för 
uthyrning och/eller försäljning.
Alvesta Utveckling AB ska vara en resurs för 
kommunens näringslivsbefrämjande åtgärder.

•

•

skridit det beräknade. Huvudskälet till detta är att 
mängden miljöfarligt avfall vida har överstigit de 
uppskattningar som gjordes i samband med upp
handlingen av entreprenaden. Den miljöinventering 
som låg till grund för upphandlingen identifierade 
de olika typer av miljöfarligt avfall som fanns i bygg
naderna på KLSområdet, men uppskattningen av 
volymerna var långt ifrån de verkliga.

Själva rivningsarbetet visade sig stämma betydligt 
bättre med beräkningarna och de fördyringar som 
drabbat rivningsarbetet kan i hög grad tillskrivas 
följdeffekter av en kraftigt utökad miljösanering.
 Sammantaget har kostnaderna för miljösanering 
och rivning av KLSfastigheterna förorsakat att bo
laget förbrukat sitt egna kapital och mer än hälften 
av aktiekapitalet, varför det under hösten upprät
tades en kontrollbalansräkning. Med denna som 
grund har koncernmodern tillskjutit kapital, vilket 
gjort att aktiekapitalet återställts.

Under �010 sålde företaget fastigheterna Hyveln 
1 och � till VIDA Alvesta AB. Företagets avsikt är 
att iordningställa marken samt hårdgöra den för att 
använda den som lager för färdiga produkter. Då 
marken varit avsevärt högre värderad av Alvesta 
Utveckling än vad marknaden har varit beredd att 
betala, genererar denna affär en förlust. Dessutom 
fanns på fastigheterna ett bokfört markanläggnings
värde, vilket måste avskrivas i samband med försälj
ningen.

Uthyrt

Av de uthyrningsbara lokalytor som Alvesta Ut
veckling AB förfogat över per �0101��1 är 100 
procent uthyrda.

Alvesta Utveckling AB

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Aktiekapital 100 100 100

Reservfond 2 282 4 727 4 727

Fritt eget kapital -1 759 -2 445 5 578

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Nettoomsättning 2 487 1 955 2 293

Resultat före boksluts-

dispositioner och skatt

-2 692 -7 889 -47

Årets resultat -2 692 -7 889 -441

Balansomslutning 26 704 30 993 22 974

Nettoinvestering 0 11 821 11 960

Antal anställda 0 0 0

Antal årsarbetare 0 0 0

Faktaruta

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

Sammanfattning av året 2010

�010 har i hög grad präglats av fortsatt arbete med 
KLSfastigheterna (en f  d slakterifabrik). I slutet 
av �009 inleddes rivningsarbetet och parallellt med 
rivningen fortsatte arbetet med att miljösanera fast
igheterna. Rivning och miljösanering pågick under 
första halvåret av �010.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kostnader
na för miljösanering och rivning kraftigt har över
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Ekonomi

Alvesta Utveckling AB redovisar en förlust på �,7 
mkr som orsakats av fortsatt stora kostnader för 
miljösanering av fastigheten Lillsjön � samt ned
skrivningar av för högt värde på fastigheterna 
Hyveln 1 och � som såldes under hösten. Detta 
gjorde att bolaget tvingades göra en kontrollba
lansräkning per �01008�1 och medförde att bo
laget fick ett aktieägartillskott på 933 tkr för att 
undgå likvidation. Under årets sista månader har 
det ekonomiska läget stabiliserats och bolaget har 
genererat ett positivt resultat, vilket känns bra in
för kommande år.

Framtid

Den mest centrala framtidsfrågan för bolaget är 
vad KLSområdet skall användas till. Arbetet med 
denna fråga kommer att intensifieras under 2011. 
I övrigt skall bolaget fortsätta arbeta utifrån fast
ställda ägardirektiv.

2010 2009 2008

Soliditet % 2,2 7,7 44,7

Avkastning på totalt kapital % 0 0 0

Låneränta fastigheter, brutto % 1,6 3,4 4,8

Nyckeltal

Alvesta Utveckling AB
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Värends Räddningstjänstförbund
Ordförande: Berith Swalander, Växjö

Vice ordförande: Hagart Valtersson, Alvesta

Räddningschef: Jörgen Waldén

Ansvar och uppgifter                           

Värends Räddningstjänst är ett kommunalförbund 
med uppdrag att, på ett effektivt sätt och inom 
godtagbar tid, genomföra kommunala räddnings
insatser och förebygga olyckor, främst brand, inom 
Alvesta och Växjö kommuner. Förbundet genom
för 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 

•

•

•

•

Sammanfattning av året 2010

Värends Räddningstjänstförbund visar liksom de 
senaste åren ett positivt ekonomiskt resultat.
 Antalet utryckningar ökade under året främst be
roende på fler IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), 
nödställd person och förmodad brand/undersök
ning röklukt. Antalet automatiska brandlarm som 
inte var brand ökade under året. Några långvariga 
insatser har inte behövt genomföras vilket resulterat 
i ett ekonomiskt överskott för insatskostnader.
 Förbundet har framgångsrikt inom Krissamver
kan Kronoberg drivit ett Bussräddningsprojekt där 
samtliga insatsstyrkor och ambulanspersonal har 
genomgått gemensam utbildning i olika steg.
 IVPA (I väntan På Ambulans) är nu fullt utbyggt till 
samtliga stationer som är utbildade och larmas vid 
alvarliga olycksfall och vid befarade hjärtstopp.
 Ny fordon till Växjö, Alvesta, Ingelstad och Mo
heda har upphandlats under året. Tyvärr är införan
det i  Ingelstad och Moheda försenats till februari 
�011 p.g.a. att lastkapaciteten visat sig vara för liten. 
Åtgärder vidtas av leverantören för att rätta till pro
blemet.
 Förbundets kapacitet och förmåga vid insatser på 
och vid vatten har förbättrats. Nya båtar har levere
rats till Alvesta och Vislanda.
 Förbundet har fått nya uppgifter i och med att 
tillstånd och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor 
nu i sin helhet är överfört på förbundet från kom
munerna respektive polismyndigheten.
 Över � 600 blivande körkortstagare och hand
ledare har träffat brandmän som har belyst vikten 
av rätt beteende i trafiken och vilka konsekvenser 
som kan uppstå vid olyckor. Verksamheten har varit 
mycket uppskattad och fortsätter kommande år.
 Årets tema för tillsynsverksamheten Vårdbostäder 
pågår och avslutas �011. 

Värends Räddningstjänstförbund

Belopp i tkr 2010 2009 2008

Nettoomsättning 58 528 61 027 57 521

Årets resultat 1 571 1 124 1 356

Balansomslutning 33 211 31 497 30 043

Nettoinvestering 9 924 8 374 2 225

Antal anställda, tv AB 59 57 58

Antal anställda, deltid RiB 148 150 153

Antal räddningsvärnsmän 28 29 27

Faktaruta
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Den interna organisationen

Kompetensutveckling Bussräddning genomfört.
Införande av nytt verksamhetssystem Daedalos ge
nomfört till del.
Styrkornas förmåga avseende trafikolycka och 
vattenlivräddning fastställda.
Inom ramen för Krissamverkan Kronoberg har 
ett utvecklingsarbete kring kemikalieberedskapen  
påbörjats.
Förstudie av ombyggnad av stationen i Växjö på
börjad.
Arbetsmiljöåtgärder pga cancerrisker med rök 
och sotpartiklar påbörjade.
Första insatspersonsprojektet har utvärderats i 
samverkan med Linnéuniversitetet. Mycket posi
tivt i utvärderingen.
Radiosystemet RAKEL har tagits i skarp drift för 
ledningsfunktioner.

•
•

•

•

•

•

•

•

Typ/år 2010 2009 2008

Brand i byggnad 138 129 135

Brand ej i byggnad 154 162 170

Trafikolycka 196 201 181

Utsläpp av farligt ämne 24 20 14

Drunkning-/tillbud 10 11 11

Nödställd person 22 9 14

Nödställt djur 7 1 6

Stormskada 0 0 2

Översvämning av vattendrag 5 3 3

Annan vattenskada 6 5 3

Annan olycka 18 11 12

Automatlarm, ej brand/gas 502 453 439

Förmodad brand 61 45 53

Falsklarm brand 3 3 4

Förmodad räddning 8 10 4

Falsklarm räddning 2 0 3

I väntan på ambulans 31 13

Hjälp till ambulans 9 4 9

Hjälp till polis 2 1 4

Felindikering från automat-

larm

0 1 1

Hiss ej nödläge 17 8 11

Annat uppdrag 38 26 22

Totalt 1 254 1 116 1 101

Genomförda räddningsinsatser

Värends Räddningstjänstförbund

2010 2009 2008

Växjö sotningsdistrikt 5 979 4 555 2 650 

Alvesta sotningsdistrikt 1 062 935 963

Brandskyddskontroller
Entreprenör Växjö sotningsdistrikt AB

2010 2009 2008

Tillsyner LSO och LBE 140 183 229

Tillsyn, skriftliga redogörelser 48 43 56

Remisser 83 122 76

Allmänna yttranden 20 38 16

Bygg- och planärenden 71 48 62

Brandfarlig vara 38 83 83

Sotningsärenden 23 37 45

Antal utbildade personer

Brandskyddsutbildning 2 717 3 501 3 306

Brandutb, Hem & fritid 351 644 615

Brandutb, SFI 389

Heta arbeten 273 298 213

Trafiksäkerhetsinfo. körskolor 3 633

Förare av farligt gods 109 189 179

Brandinformation 232 141 48

Bamses brandskola 907 830 926

Summa: 8 886 5 603 5 287

 

Behandlade ärenden och genomförda kurser
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Ekonomi

Resultatet för året är +1,6 mkr. Budgetavvikelsen 
beror på att:

avskrivningskostnader på genomförda 
investeringar har inte fått helårseffekt
insatskostnaderna varit betydligt lägre än normalt
kursintäkterna högre än budgeterat
budgeterade medel för synnerliga skäl har inte 
nyttjats

Avskrivningskostnaderna ökar de kommande åren 
enligt plan. 
 Förbundets mål om ett eget kapital om �% av 
medlemsbidragets storlek är uppfyllt.

•
•
•
•
•

Värends Räddningstjänstförbund

Framtid

Förbundets verksamhet fortsätter att utvecklas vi
dare. Viktiga frågor är:

Fortsatt utveckling av förbundets olycksin
formation. Viktiga målgrupper är ungdomar, 
körkortstagare och områden med språkprob
lematik samt åtgärder mot bostadsbränder 
generellt.
Utveckling av det förebyggande arbetet i sam
verkan med andra för bättre skydd hos utsatta 
riskgrupper.
Mångfaldsperspektivet berikar. Internt arbete 
för att öka andelen kvinnliga medarbetare och 
personer med annan etnisk bakgrund. Här 
finns mycket att göra.
Små räddningsenheter som första insatsper
son (FIP) införs på fler stationer. 
Återanskaffning av fordon och materiel. Ett 
långsiktigt mål är beslutat av direktionen. År 
�019 ska alla förbundets fordon vara yngre än 
20 år – fortsatta finansieringsbeslut behövs.
Full anslutning till det nationella radiosyste
met RAKEL. Beslut om finansiering för full
ständig övergång är inte fattat.
Växjö stads snabba expansion innebär föränd
rade förutsättningar för skyddet mot olyckor. 
Ett strategiskt samtal om hur detta ska mötas 
i framtiden bör påbörjas.
Förbundet fortsätter att ta aktivt ansvar för ut
veckling av Krissamverkan Kronoberg.

•

•

•

•

•

•

•

•



79

Driftredovisning

Driftredovisning

(mkr) Budget  Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut

 2010  2010 2010 2009 2008

Kommunstyrelse  

        Intäkter 5,8 7,0 1,2 6,7 7,3

        Kostnader 55,7 57,0 -1,3 53,2 54,6

        Nettokostnader 49,9  50,0 -0,1 46,5 47,4

Överförda medel fr 2009 Återstår 101231 1,8  

Nämnden för barn och ungdom  

        Intäkter 56,8 70,4 13,6 65,2 61,8

        Kostnader 390,9 397,0 -6,1 387,9 384,1

        Nettokostnader 334,1  326,6 7,5 322,7 322,3

Överförda medel fr 2009 Återstår 101231 4,5  

Nämnden för arbete och lärande  

        Intäkter 57,8 65,1 7,3 53,6 51,9

        Kostnader 203,5 204,3 -0,8 194,1 182,8

        Nettokostnader 145,7  139,2 6,5 140,5 131,0

Överförda medel fr 2009 Återstår 101231 -3,4  

Nämnden för omsorg och hälsa  

        Intäkter 74,6 76,7 2,1 74,5 70,1

        Kostnader 334,8 334,4 0,4 333,1 324,6

        Nettokostnader 260,2  257,7 2,5 258,6 254,5

Överförda medel fr 2009 Återstår 101231 1,8  

Nämnden för samhällsplanering  

        Intäkter 128,4 136,5 8,1 136,1 128,6

        Kostnader 185,1 190,5 -5,4 193,0 183,5

        Nettokostnader 56,7  54,0 2,7 56,9 54,9

Överförda medel fr 2009 Återstår 101231 3,6  

Nämnden för myndighetsutövn.  

        Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Kostnader 0,08 0,09 – 0,01 0,09 0,05

        Nettokostnader 0,08  0,09 – 0,01 0,09 0,05

Överförda medel fr 2009

SUMMA NÄMNDER  

        Intäkter 323,4 355,7 32,3 335,9 319,7

        Kostnader 1 170,0 1 183,3 -13,3 1 161,3 1 129,6

        Nettokostnader 846,6  827,6 19,0 825,4 809,9

Gemensam finansiering  

        Intäkter 931,5 951,0 19,4 906,1 873,5

        Kostnader 79,4 60,4 19,0 49,5 78,4

        Nettokostnader 852,1 890,6 38,4 856,6 795,1

TOTALT  

        Intäkter 1 254,9 1 306,7 51,8 1 242,0 1 193,2

        Kostnader 1 249,4 1 243,7 5,7 1 210,8 1 208,1

        Nettokostnader   5,5 63,0 57,5 31,2 -14,8
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

(mkr) Budget Bokslut  Avvikelse Bokslut Bokslut

 2010 2010  2010 2009 2008

Kommunstyrelse  

        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Utgifter 1,7 0,3 1,4 0,4 0,2

        Netto 1,7 0,3 1,4 0,4 0,2

Nämnden för barn och ungdom  

        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Utgifter 1,6 1,4 0,2 2,4 2,7

        Netto 1,6 1,4 0,2 2,4 2,7

Nämnden för arbete och lärande  

        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Utgifter 0,5 0,2 0,3 0,1 0,5

        Netto 0,5 0,2 0,3 0,1 0,5

Nämnden för omsorg och hälsa  

        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        Utgifter 1,6 1,8 -0,2 3,1 5,0

        Netto 1,6 1,8 -0,2 3,1 5,0

Nämnden för samhällsplanering  

        Inkomster 1,0 2,3 -1,3 4,4 17,3

        Utgifter 103,9 23,6 80,3 58,0 85,4

        Netto 102,9 21,3 81,6 53,6 68,1

SUMMA VERKSAMHET  

        Inkomster 1,0 2,3 -1,3 4,4 17,3

        Utgifter 109,3 27,3 82,0 69,4 93,7

        Netto 108,3 25,0 83,3 65,0 76,4

Gemensam finansiering  

        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0

        Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0

        Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0

TOTALT  

        Inkomster 1,0 2,3 (1) -1,3 4,4 (1) 17,3 (1)

        Utgifter 109,3 27,3 (2) 82,0 64,0 93,7

        Netto 108,3 25,0 83,3 59,6 76,4

1)

Varav investeringsbidrag 1,1 0,9 0,3

Varav anslutningsavgift VA 1,0 0,0 0,0

Varav försäljning 0,2 3,5 16,9

Varav övriga inkomster (fakturerat) 0,0 0 0,1

Total 2,3 4,4 17,3

2)

Varav bidrag statlig infrastruktur 0,1 0,0 0,0

Varav avser exploatering 0,3 0,0 0,0
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaff
ningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgif
ten.
 Investeringar som aktiveras som anläggnings
tillgång har ett anskaffningsvärde på �0 tkr eller 
mer och med en nyttjandeperiod  på minst � år.
 Inventarier med avskrivningstid på tre år och 
som är äldre än 10 år har utrangerats. 
 Exploateringsfastigheter redovisas som en om
sättningstillgång. Värdering har skett till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen. Beräkning har gjorts utifrån förvän
tat försäljningspris per kvm.

Avskrivningar

Nominell avskrivningsmetod används, med lika 
stora avskrivningsbelopp varje år räknat efter an
skaffningsvärdet. Avskrivning bokförs månaden 
efter det att investeringen är avslutad. För större 
investeringsprojekt tillämpas komponentavskriv
ning.
 Normal nyttjandeperiod i år (avskrivningstid) 
per typ av tillgång:
Markreserv 
Verksamhetsfgh �0, ��, �0
Fgh f  affärsvht ��, ��, �0
Publika fgh ��, �0
Fgh f  annan vht ��, ��, �0
Övriga fgh ��, ��
Maskiner 10
Inventarier 10, �, �
Fordon 10, �

Pågående anläggningstillgångar skrivs ej av.
 För immateriella anläggningstillgångar tillämpas 
en avskrivning på �� år. (Anslutning Bergaåsen)

Bidrag statlig infrastruktur

Upplösning av bidrag sker under �� år

Byte av redovisningsprincip

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp har tidi
gare bokförts direkt mot resultaträkningen. Från 
år �010 bokas det som en långfristig skuld och pe
riodiseras över nyttjandeperioden.
 Investeringsbidrag har tidigare bokförts på an
läggningstillgångar. Från år �010 bokas det som 
långfristig skuld och periodiseras över nyttjande
perioden.

Dokumentation av redovisningssystem

Avvikelse från kommunala redovisningslagen �:7 
om dokumentation av redovisningssystem. Arbe
tet med dokumentation planeras påbörjas. 

Fordringar

Fordringar äldre än ett år skrivs av. Kostnaden be
lastar 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 lea
sing avser avtal av obetydligt värde samt avtal på � 
år eller kortare tid och dessa redovisas ej.
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Lånekostnader 

Lånekostnaderna för �010 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 
kostnader i resultaträkningen för �010. Timlön för 
december bokförs enligt kontantmetoden.

Pensionsskuld

Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse medan den del av pensioner 
som tjänats fr.o.m. 1998 och som inte kostnads
förts via försäkring eller individuell del, redovisas 
som en avsättning i balansräkningen. Pensions
skulden 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 anskaff
ningsvärde och marknadsvärde för hela innehavet. 
Återförd nedskrivning av värdepapper klassifice
ras som finansiell intäkt i resultaträkningen. Rea
vinster och reaförluster i förvaltningen redovisas 
under finansiella intäkter respektive finansiella 
kostnader.

Skatteintäkter

I bokslutet används Sveriges kommuner och lands
tings (SKL) decemberprognos på slutavräkning av 
�010 års kommunalskatt.

Sammanställd redovisning

Koncernen Alvesta Kommun omfattar de bolag 
som kommunen har ett bestämmande eller vä
sentligt inflytande över. I den sammanställda re
dovisningen för �010 ingår Allbohus Fastighets 
AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, 
Alvesta Utveckling AB samt Alvesta Kommunfö
retag AB. Kommunens andel (�0 %) av Värends 
Räddningstjänstförbund har också tagits med i 
sammanställningen.
 Redovisningen utgör ett sammandrag av kom
munens och dotterföretagens resultat och ba
lansräkningar. Interna mellanhavanden mellan de 
i koncernen ingående enheterna har i allt väsentligt 
eliminerats. Efter elimineringen förs kommunens 
och dotterföretagens räkenskaper samman (kon
solidering) till en redovisningsenhet..
 Redovisningen har upprättats enligt förvärvs
metoden. Det innebär att kommunen vid anskaff
ningstillfället förvärvade egna kapitalet i dotter
företagen har eliminerats. Därefter intjänat eget 
kapital räknas in i koncernens eget kapital. 
 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 
som finns i bolagen har i den sammanställda re
dovisningen lagts till eget kapital respektive skuld 
för latent skatt i enlighet med kommunal redovis
ningslag.

Redovisningsprinciper
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Resultaträkning

Resultaträkning

Koncern Kommun

Not 2010 2009 2010 2009

Verksamhetens intäkter 1 507,3 476,4 314,9 308,5

Verksamhetens kostnader 2 -1 229,5 -1 189,9 -1 108,9 -1 090,0

Avskrivningar 8 -62,9 -62,4 -28,2 -27,3

Verksamhetens nettokostnad -785,1 -775,9 -822,2 -808,0

Skatteintäkter 3 679,5 645,0 679,5 645,0

Generella statsbidrag och utjämning 4 204,0 178,4 204,0 178,4

Finansiella intäkter 5 16,9 32,0 19,8 32,3

    Jämförelsestörande post* -- 17,3 -- (17,3)

Finansiella kostnader 6 -38,9 -48,7 -18,2 -15,7

Årets resultat 7 75,7 30,8 62,9 31,2

Avgår realisationsvinster -10,7 -7,5

Avgår uppskrivning -0,3 -17,3

Årets resultat enligt balanskravet 51,9 6,4

*) 2009 återförd nedskrivning av värdepapper i kapitalförvaltning
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

Koncern Kommun

Mkr Not 2010 2009 2010 2009

Löpande verksamhet

Årets resultat 7 75,7 30,8 62,9 31,2

Justering för ej likvidpåverkande poster 43,7 44,9 46,4 9,9

-varav avskrivningar (62,9) (62,4) (28,2) (27,3)

-varav reavinst (-0,2) (-0,7) (-0,2)

-varav reaförlust (0,0) (0,0) (0,0)

-varav uppskrivning värdepapper kapitalförvaltn. (-0,3) (-17,3) (-0,3) (-17,3)

-varav statlig infrastrukturbidrag (19,2) (0,0) (19,2) (0,0)

-varav direktbokning mot EK (0,3) (0,0) (0,0 (0,0)

Ökning/minskning av förråd 12 0,7 -7,4 1,7 -7,7

Ökning/minskning av kortfr. fordr. 13 -30,5 1,5 -15,5 3,8

Ökning/minskning av kortfr. skulder 19 0,1 15,1 0,9 16,1

Ökning/minskning av pensionsskuld 15 -2,7 1,1 -2,0 0,7

Ökning/minskning övr. avsättningar 17 16,8 2,1 -19,2 0

I. Verksamhetsnetto 103,8 88,1 75,2 53,9

Investeringar

Inköp materiella tillgångar* 9 -42,6 -75,7 -26,9 -12,8

Investeringsbidrag materiella tillgångar 0,0 0,9 0,0 0,9

Försäljning materiella tillgångar 9 1,8 5,2 1,0 3,6

Inköp immateriella tillgångar* 0,0 -40,0 0,0 -40,0

Inköp finansiella tillgångar 10 -14,8 -22,4 -27,5 -21,1

Försäljning finansiella tillgångar 10 0,0 13,5 13,3 13,5

II. Investeringsnetto -55,6 -118,5 -40,1 -55,9

Finansiering

Minskning långfristig fordran 0,0 0,5 0,0 109,5

Långfristig upplåning 0,0 145,8 0,0 0,0

Amortering 18 -58,2 -48,5 -45,0 -48,5

Ökning långfristig fordran 10 -2,9 0,0 -3,0 0,0

Ökning långfristig skuld 0,0 0,0 2,1 0,0

III. Finansieringsnetto -61,1 97,8 -45,9 61,0

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 11 0,1 0,0 0,1 0,0

 0,1 0,0 0,1 0,0

Förändring likvida medel 14 13,0 67,4 -10,9 59,0

*) Inköp anläggningstillgångar enl. investeringsredov. 27,3

 Avser exploatering -0,3

 Avser bidrag statlig infrastruktur -0,1

 Inköp anläggningstillgångar enl kassaflödesrapport 26,9
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Balansräkning

Balansräkning

Koncern Kommun

Mkr Not 2010 2009 2010 2009

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 8 38,2 39,5 38,2 39,5

Mark, byggnader och tekniska anläggn. 9 1 429,6 1 445,5 448,5 445,1

Maskiner och inventarier 9 50,9 55,8 26,2 29,9

Finansiella anläggningstillgångar 10 211,6 193,8 205,0 187,6

 Därav pensionsplaceringar (180,7) (180,7)

Bidrag statlig infrastruktur 11 19,2 0,0 19,2 0,0

Summa anläggningstillgångar 1 749,5 1734,6 737,1 702,1

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 12 10,8 11,5 6,0 7,7

Fordringar 13 157,0 126,5 95,0 79,5

Kortfristiga placeringar -- -- -- --

Kassa och bank 14 120,3 133,3 91,8 102,7

Summa omsättningstillgångar 288,1 271,3 192,8 189,8

Summa tillgångar 2 037,6 2 005,9 929,9 891,9

    

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 7 545,1 469,1 541,4 478,5

 Därav årets resultat (76,0) (30,8) (62,9) (31,2)

Avsättningar för pensioner 15 8,1 10,9 3,6 5,6

Andra avsättningar 17 30,8 14,0 19,1 --

Långfristiga skulder 18 1 140,9 1 199,1 158,1 201,0

Kortfristiga skulder 19 312,7 312,8 207,7 206,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 037,6 2 005,9 929,9 891,9

Panter och ansvarsförbindelser

- Pensionsförpliktelser 15 344,6 353,7 344,6 353,7

 Därav visstidsförordnanden 15 4,8 -- 4,8 --

- Löneskatt för pensionsförpliktelser 15 83,6 85,8 83,6 85,8

- Borgensåtaganden: 16 24,3 21,5 1 006,6 1 018,9

 Därav kommunala företag 16 (21,0) (18,0) (1 003,4) (1 015,4)

 Därav del av bostadslån egna hem 16 (0,3) (0,4) (0,2) (0,4)

 Därav föreningar o organisationer 16 (3,0) (3,1) (3,0) (3,1)

- Operationell leasing 266,9 282,0 219,7 235,4

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

 Därav fordon (0,6) (0,6) (0,0) (0,0)

 Därav hyror med förfallotid inom 1 år (35,9) (34,2) (29,9) (30,2)

 Därav hyror med förfallotid 1-5 år (99,1) (104,8) (84,4) (90,1)

 Därav hyror med förfallotid senare än 5 år (131,3) (142,4) (105,4) (115,1)

  Summa 724,2 743,0 1 659,3 1 693,8
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Koncern Kommun

Mkr Not 2010 2009 2010 2009

Soliditet

- inklusive pensionsskuld före 1998 6,0 1,5 12,2 4,4

- exklusive pensionsskuld före 1998 26,8 23,4 58,2 53,7

Balansräkning

Balansräkning
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Noter

Noter

Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Not 1. Verksamhetens intäkter

Statsbidrag 124,3 106,3 124,3 106,3

Hyror, arrenden 126,1 121,0 80,3 79,6

Försäljningsintäkter 4,0 17,5 25,9 30,7

Taxor, avgifter, ersättningar 218,1 206,2 71,1 73,6

Reavinster 0,7 0,7 0,7 0,7

Övriga intäkter 34,0 24,6 12,6 17,6

Summa 507,2 476,3 314,9 308,5

Not 2. Verksamhetens kostnader

Hyror 12,6 14,7 109,3 109,4

Lönekostnader inkl soc.avg 645,5 641,1 579,1 578,4

Pensionskostnader 36,9 36,5 36,4 35,6

Bidrag 79,3 72,4 82,0 75,1

Entreprenad och köp av verksamhet 174,6 164,6 174,4 164,3

Övriga kostnader 280,6 260,1 127,7 127,2

Aktuell skatt 0 0,0 0 0

Uppskjuten skatt 0 0,0 0 0

Summa 1 229,5 1 189,4 1 108,9 1 090,0

Not 3. Skatteintäkter

Kommunalskatt prel 670,4 667,1 670,4 667,1

Korr slutavräkning 2007 0,5 0,0 0,5 0,0

Prognos slutavräkning 2008 8,6 0,0 8,6 0,0

Korr slutavräkning 2008 0,0 0,7 0,0 0,7

Prognos slutavräkning 2009 0,0 -22,8 0,0 -22,8

Summa 679,5 645,0 679,5 645,0

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 147,8 154,1 147,8 154,1

Konjunkturstöd 18,3 0,0 18,3 0,0

Regleringsbidrag 4,8 0,0 4,8 0,0

Regleringsavgift 0,0 -9,2 0,0 -9,2

Kostnadsutjämning, bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnadsutjämning, avgift -2,1 -0,5 -2,1 -0,5

LSS-utjämning, bidrag 5,2 4,1 5,2 4,1

Kommunal fastighetsavgift prel 24,9 29,9 24,9 29,9
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Noter

Noter

Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Prognos slutavräkning 2010 5,3 0,0 5,3 0,0

Korr prognos 2009 -0,2 0,0 -0,2 0,0

Prognos slutavräkning 2009 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 204,0 178,4 204,0 178,4

Not 5. Finansiella intäkter

Räntor utlämnade lån 0,0 0,0 0,0 1,1

Ränta likvida medel 0,9 0,9 0,8 0,7

Dröjsmålsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktieutdelning 1,8 2,1 1,8 2,1

Reavinster 10,0 6,9 10,0 6,9

Ränta räntepapper 2,5 1,7 2,5 1,7

Borgensavgifter 0,0 0,0 4,0 1,4

Uppskrivning aktier 0,3 17,3 0,3 17,3

Övriga finansiella intäkter 1,4 3,1 0,4 1,2

Summa 16,9 32,0 19,8 32,4

Not 6. Finansiella kostnader

Räntekostnader för lån 38,2 30,2 5,3 7,0

Aktieägartillskott 0,0 0,0 10,4 0,8

Dröjsmålsräntor 0,0 0,0 0,0 0,0

Avgifter till banker m m 0,2 0,3 0,3 0,4

Reaförluster 1,0 7,2 1,0 7,2

Ränta på pensionsavsättningar 0,0 0,3 0,1 0,3

Övriga finansiella kostnader -0,6 10,7 1,1 0,0

Summa 38,8 48,7 18,2 15,7

Not 7. Årets resultat

Ingående eget kapital 469,1 438,3 478,5 447,3

Direktbokn mot eget kapital 0,3

Årets förändring 75,7 30,8 62,9 31,2

Utgående eget kapital 545,1 469,1 541,4 478,5

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 40,0 0,0 40,0 0,0

Inköp/förvärv 0,0 40,0 0,00 40,0

Utgående anskaffningsvärde 40,0 40,0 40,0 40,0
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Noter

Noter

Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Ingående avskrivningar -0,5 0,0 -0,5 0,0

Årets avskrivningar -1,3 -0,5 -1,3 -0,5

Utgående ack avskrivningar -1,8 -0,5 -1,8 -0,5

Utgående planenligt restvärde 38,2 39,5 38,2 39,5

Not 9. Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekn. anl

Mark

Ingående anskaffningsvärde 1 328,0 1 142,2 28,0 30,9

Justering värde 0,0 0,00 0,0 0,0

Omklassificering 3,0 136,3 0,0 0,0

Inköp/förvärv 5,4 56,0 0,5 0,3

Försäljning/utrangering -1,0 -6,8 -0,3 -3,2

Utgående ack anskaffningsvärden 1 335,4 1 327,7 28,2 28,0

Ingående avskrivningar -276,2 -245,4 -0,4 -0,4

Årets avskrivningar -31,4 -29,2 0,0 0,0

Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,6 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -307,6 -274,0 -0,4 -0,4

Ingående ack nedskrivningar 0,6 0,8 -4,0 -4,0

Årets nedskrivningar -0,2 -2,4 0,0 0,0

Utgående ack nedskrivningar 0,4 -1,6 -4,0 -4,0

Utgående planenligt restvärde 1 028,2 1 052,1 23,8 23,6

Verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 485,4 470,0 485,4 470,0

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 7,2 0,3 7,2 0,3

Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning/utrangering 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Omklassificering 7,0 15,3 7,0 15,3

Utgående ack anskaffningsvärden 499,6 485,4 499,6 485,4

Ingående avskrivningar -187,7 -175,1 -187,7 -175,1

Årets avskrivningar -13,1 -12,8 -13,1 -12,8

Försäljning/Utrangering 0,0 0,2 0,0 0,2

Utgående ack avskrivningar -200,8 -187,7 -200,8 -187,7

Ingående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
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Noter

Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Utgående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6

Utgående planenligt restvärde 289,2 821,0 289,2 288,1

Fastighet för affärsverksamhet

Ingående anskaffningsvärde 171,7 161,5 171,7 161,5

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 3,8 4,6 3,8 4,6

Försäljning/utrangering 0,0 0 0,0 0,0

Omklassificering 0,0 5,6 0,0 5,6

Utgående ack anskaffningsvärden 175,5 171,7 175,5 171,7

Ingående avskrivningar -102,8 -99,7 -102,8 -99,7

Årets avskrivningar -3,4 -3,1 -3,4 -3,1

Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -106,2 -102,8 -106,2 -102,8

Utgående planenligt restvärde 69,3 68,9 69,3 68,9

Publika fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 110,6 101,8 110,6 101,8

Justering värde 0,0 0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 5,6           2,7 5,6 2,7

Investeringsinkomst 0,0 -0,9 0,0 -0,9

Försäljning/utrangering 0,0 0 0,0 0,0

Omklassificering 1,0 7,8 1,0 7,8

Omklassificering till omsättningstillgång 0,0 -0,8 0,0 -0,8

Utgående ack anskaffningsvärden 117,2 110,6 117,2 110,6

Ingående avskrivningar -61,5 -59,1 -61,5 -59,1

Årets avskrivningar -2,7 -2,4 -2,7 -2,4

Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -64,2 61,5 -64,2 -61,5

Utgående planenligt restvärde 53,0 49,1 53,0 49,1

Industrifastigheter

Ingående anskaffningsvärde 4,8 5,5 4,8 5,5

Justering värde 0,0 -1,4 -0,1 -1,4

Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning/utrangering 0,0 -0,7 0,0 -0,7
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Noter

Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Omklassificering 0,0 1,4 0,0 1,4

Utgående anskaffningsvärde 4,8 4,9 4,7 4,8

Ingående avskrivningar -2,1 -3,5 -2,1 -3,5

Justering värde 0,0 1,4 0,1 1,4

Årets avskrivningar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,1 0,0 0,1

Utgående ack avskrivningar -2,1 -2,1 -2,0 -2,1

Utgående planenligt restvärde 2,7 2,8 2,7 2,7

Övriga fastigheter och anläggningar

Ingående anskaffningsvärde -38,6 -38,6 3,4 3,4

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack anskaffningsvärden -38,6 -38,6 3,4 3,4

Ingående avskrivningar 12,2 9,7 -0,6 -0,5

Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivningar 2,5 2,5 -0,1 -0,1

Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar 14,7 12,2 -0,7 -0,6

Utgående planenligt restvärde -23,9 -26,4 2,7 2,8

Pågående investeringar

Ingående pågående investeringar 10,9 176,1 9,9 41,0

Justering värde -3,0 -135,1 0,0 0,0

Omklassificering -8,0 -40,6 -8,0 -40,6

-varav till omsättningstillgång 0,0 (-10,4) 0,0 (-10,4)

Årets investeringar 11,1 10,5 5,9 9,5

Utgående pågående investeringar 11,0 10,9 7,8 9,9

Delsumma 1 429,6 1 445,5 448,5 445,1

Summa ingående anskaffningsvärde 2 072,8 2 018,3 813,8 813,9

Summa justerat värde -3,0 -136,4 -0,1 -1,4

Summa inköp/förvärv 33,1 73,3 23,0 17,4

Summa investeringsinkomst 0,0 -0,9 -0,9

Summa försäljning/utrangering -1 -7,5 -0,3 -3,9

Summa omklassificering 3 125,8 0,0 -11,3
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Noter

Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Summa utgående ack anskaffningsvärde 2 104,9 2 072,6 836,4 813,8

Summa ingående avskrivningar -618,1 -573,1 -355,1 -338,3

Summa justerat värde 0,0 1,4 0,1 1,4

Summa årets avskrivningar -48,3 -45,3 -19,3 -18,5

Summa försäljning/utrangering 0,2 1,1 0,0 0,3

Summa utgående ack avskrivningar -666,2 -615,9 -374,3 -355,1

Summa ingående nedskrivningar -8,9 -8,8 -13,6 -13,6

Summa årets nedskrivningar -0,2 -2,4 0,0 0,0

Summa utgående ack nedskrivningar -9,1 -11,2 -13,6 -13,6

Delsumma 1 429,6 1 445,5 448,5 445,1

Maskiner och inventarier

Maskiner

Ingående anskaffningsvärde 84,7 81,0 13,5 13,4

Justerat bokf värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 3,2 5,8 0,0 1,5

Försäljning/utrangering -2,6 -3,7 -0,9 -1,4

Utgående ack anskaffningsvärden 85,3 83,1 12,6 13,5

Ingående avskrivningar -54,3 -51,5 -10,6 -11,4

Årets avskrivningar -6,5 -6,3 -0,5 -0,4

Försäljning/utrangering 2,6 3,5 0,9 1,2

Utgående ack avskrivningar -58,2 -54,3 -10,2 -10,6

Utgående planenligt restvärde 27,1 28,8 2,4 2,9

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 136,6 141,9 136,6 141,9

Justerat bokf värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 3,8 5,2 3,9 5,2

Försäljning/utrangering -1,1 -10,5 -1,2 -10,5

Utgående ack anskaffningsvärden 139,3 136,6 139,3 136,6

Ingående avskrivningar -110,1 -113,7 -110,2 -113,7

Årets avskrivningar -6,9 -7,0 -6,9 -7,0

Försäljning/utrangering 1,1 10,5 1,2 10,5

Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -115,9 -110,2 -115,9 -110,2

Utgående planenligt restvärde 23,4 26,4 23,4 26,4
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Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Bilar

Ingående anskaffningsvärde 9,5 9,8 9,6 9,8

Justerat bokf värde 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning/utrangering -2,3 0,0 -2,4 0,0

Utgående ack anskaffningsvärden 7,2 9,6 7,2 9,6

Ingående avskrivningar -9,0 -8,9 -9,0 -8,9

Årets avskrivningar -0,2 -0,3 -0,2 -0,3

Justering värde 0,0 0,2 0,0 0,2

Försäljning/utrangering 2,4 2,4 0,0

Utgående ack avskrivningar -6,8 -9,0 -6,8 -9,0

Utgående planenligt restvärde 0,6 0,6 0,4 0,6

Delsumma 50,9 55,8 26,2 29,9

Summa ingående anskaffningsvärde 230,8 232,5 159,7 164,9

Summa inköp/förvärv 7,0 11,0 3,9 6,6

Summa försäljning/utrangering -6,0 -14,2 -4,5 -11,9

Summa omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,1

Summa utgående ack anskaffningsvärde 231,8 229,3 159,1 159,7

Summa ingående avskrivningar -173,7 -173,9 -129,8 -133,8

Summa årets avskrivningar -13,6 -13,6 -7,6 -7,7

Summa försäljning/utrangering 3,7 14,0 4,5 11,7

Summa justerat värde 2,3 0,0

Summa utgående ack avskrivningar -180,9 -173,5 -132,9 -129,8

Delsumma 50,9 55,8 26,2 29,9

Summa Materiella Anläggningstillgångar 1 480,5 1 501,3 474,7 475,0

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar

Aktier

-Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 0,1 0,1

-Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,0 0,0 0,9 0,9

-Smaland Airport AB 0,2 0,2 0,2 0,2

-Huseby Bruk AB 0,2 -- 0,2 --

-Övriga 1,1 0,9 0,1 --

Andelar 13,0 12,7 6,8 6,8

Delsumma 14,5 13,8 8,3 8,0
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Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Utlämnade lån 4,2 1,3 3,9 0,9

Avgår kortfristig del 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma 4,2 1,3 3,9 0,9

Placerade pensionsmedel 192,8 179,0 192,8 179,0

Värdereglering aktier 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Summa 211,5 193,8 205,0 187,6

Not 11. Bidrag statlig infrastruktur

Tågstopp Södra Stambanan (TSS)

Ingående värde 6,3 0,0 6,3 0,0

Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående värde 6,3 0,0 6,3 0,0

Resecentrum (TUSS)

Ingående värde 5,5 0,0 5,5 0,0

Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående värde 5,5 0,0 5,5 0,0

Pågatåg Nordost

Ingående värde 7,4 0,0 7,4 0,0

Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående värde 7,4 0,0 7,4 0,0

Summa bidrag statlig infrastruktur 19,2 0,0 19,2 0,0

Not 12. Förråd mm

Förråd 4,8 3,8 0,0 0,0

Exploatering

Ingående anskaffningsvärde 0,0 0,0 17,3 0,0

Omklassificerat från anläggningstillgång 0,0 11,2 0,0 11,2

Årets nedlagda kostnader 0,6 6,1 0,6 6,1

Utgående ack anskaffningsvärde 17,9 17,3 17,9 17,3

Ingående nedskrivningar -2,2 0,0 -2,2 0,0

Årets nedskrivningar -0,2 -2,2 -0,2 -2,2

Utgående ack nedskrivningar -2,4 -2,2 -2,4 -2,2

Ingående avslut tomter -7,4 0,0 -7,4 0,0

Årets sålda tomter -2,1 -7,4 -2,1 -7,4

Utgående ack värde -9,5 -7,4 -9,5 -7,4

Summa Exploatering 6,0 7,7 6,0 7,7
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2010 2009 2010 2009

Not 13. Fordringar

Debiterade avgifter 33,2 40,5 10,2 27,4

Moms 1,1 1,1 1,0 1,2

Upplupna intäkter 43,9 24,2 42,6 22,8

Förutbetalda kostnader 47,1 37,0 31,5 26,4

Upplupen ränta obligationer 0,0 0,0 0,0 0,0

Upplupen aktieutdelning 0,0 0,0 0,1 0,1

Upplupna skatteintäkter 0,0 0,0 8,6 0,0

Övriga fordringar 31,7 23,7 1,0 1,6

Summa 157,0 126,5 95,0 79,5

Not 14. Kassa och Bank

Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0

Banker 120,3 133,3 91,8 102,7

Summa 120,3 133,3 91,8 102,7

Not 15. Avsättning för pensioner

Avsättning inkl löneskatt:

Ingående avsättning 5,6 4,9 5,6 4,9

Pensionsutbetalningar -2,2 -1,6 -2,2 -1,6

Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0

Arbetstagare som pensionerats 0,2 2,9 0,2 2,9

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,4 0,1 0,4

Förändring av löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt -0,1 -1,0 -0,1 -1,0

Utgående avsättning (inkl löneskatt) 8,1 10,9 3,6 5,6

Förpliktelsen minskad genom försäkring 21,2 19,1 21,2 19,1

Överskottsmedel i försäkringen 0,5 -1,0 0,5 -1,0

Aktualiseringsgrad 96,0 95,0 96,0 95,0

Ansvarsförbindelser:

Pensionsskuld 344,6 353,7 344,6 353,7

Skuld löneskatt 83,6 85,8 83,6 85,8

Summa 428,2 439,5 428,2 439,5

P-medlens användning

Finansiella placeringar, bokfört värde 192,8 -- 192,8 180,7

Noter

Noter
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Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Återlån 235,4 -- 235,4 264,4

Summa 428,2 439,5 428,2 426,3

Not 16. Borgensåtagande*

Del av bostadslån 0,3 0,4 0,2 0,4

Alvesta Kommunföretag AB -- -- 109,0 109,0

AllboHus Fastighets AB -- -- 613,4 628,4

Alvesta Renhållnings AB -- -- 2,0 2,0

Alvesta Energi AB -- -- 165,0 165,0

Alvesta Elnät AB -- -- 69,0 69,0

Alvesta Utveckling AB -- -- 24,0 24,0

BIVA Bredband i Värend AB 21,0 18,0 21,0 18,0

Föreningar/organisationer 3,0 3,1 3,0 3,1

Summa 24,0 21,5 1 006,6 1 018,9
*Alvesta kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga förpliktelser. Samtliga 260 kommuner som per 2010-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen mellan medlems-
kommunerna vid ett eventuellt inanspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret förde-
las dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid uppskattning av den finansiella effekten av Alvesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 
att per 2010-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala förpliktelser till 183 455 180 724 kronor och totala tillgångar till 
178 833 146 269 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 086 827 085 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 1 059 072 106 kronor.

Not 17. Andra avsättningar

Skatt obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjuten skatt 9,7 10,0 0,0 0,0

Övriga avsättningar 2,0 4,0 0,0 0,0

Avsättning bidrag statlig infrastruktur 19,1 0,0 19,1 0,0

Tågstopp Södra Stambanan (TSS) 6,3 0,0 6,3 0,0

Årets utbetalning -0,1 0,0 -0,1 0,0

Utgående värde 6,2 0,0 6,2 0,0

Resecentrum (TUSS) 5,5 0,0 5,5 0,0

Årets utbetalning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående värde 5,5 0,0 5,5 0,0

Pågatåg Nordost 7,4 0,0 7,4 0,0

Årets utbetalning 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående värde 7,4 0,0 7,4 0,0

Noter

Noter
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Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Summa bidrag statlig infrastruktur 19,1 0,0 19,1 0,0

Summa 30,8 14,0 19,1 0,0

Not 18. Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 1 197,0 1 138,9 201,0 249,5

Nyupplåning under året 2,1 129,0 0,0 0,0

Årets amorteringar -60,3 -68,8 45,0 48,5

Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 0,0

Summa lån 1 138,8 1 199,1 156,0 201,0

Kreditgivare

Kommuninvest 891,0 951,0 111,0 156,0

Nordea 49,0 49,0 25,0 25,0

Swedbank 64,0 64,0 20,0 20,0

DEXIA 30,0 30,0 0,0 0,0

Handelsbanken 12,0 30,4 0,0 0,0

Stadshypotek 65,4 47,0 0,0 0,0

SEB 27,0 27,0 0,0 0,0

Växjö kommun 0,4 0,7 0,0 0,0

Summa 1 138,8 1 199,1 156,0 201,0

Förutbetalda intäkter som regleras 

över flera år

Investeringsbidrag 1,1 0,0 1,1 0,0

Återstående antal år (vägt snitt) 33 -- 33 --

Anslutningsavgifter 1,0 0,0 1,0 0,0

Återstående antal år (vägt snitt) 33 -- 33 --

Summa förutbetalda intäkter 2,1 0,0 2,1 0,0

Summa långfristiga skulder 1 140,9 1 199,1 158,1 201,0

Not 19. Kortfristiga skulder

Moms 1,8 2,4 1,8 2,4

Personalskatter 8,8 8,3 8,8 8,3

Arbetsgivaravgifter 8,6 5,7 8,7 5,7

Semesterlöneskuld månadsanställda 45,5 44,9 33,2 33,1

Semesterlöneskuld timanställda 0,5 0,0 0,5 0,0

Ferielöneskuld 6,6 6,5 6,6 6,5

Noter

Noter
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Koncern Koncern Kommun Kommun

2010 2009 2010 2009

Uppehållslöneskuld 0,7 0,8 0,7 0,8

Leverantörsskuld 96,3 83,2 63,3 52,2

Skatt -- -- 4,3 3,8

Upplupna kostnader 24,8 22,9 14,5 9,8

Förutbetalda intäkter 25,4 43,9 10, 28,7

Upplupen pensionskostnad 19,6 18,5 19,6 18,5

Förutbetald skatteintäkt 22,3 26,6 22,3 26,6

Kortfristig del av långfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 59,6 56,4 13,3 10,1

Summa 312,7 312,8 207,5 206,8

Noter

Noter
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Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar

(MKR)

Alvesta Kommun Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

A.Kommun ftg AB 100% 0,20 0,30 0,40  0,80 1,00   

Allbohus 100% 4,00 44,60 2,50  3,60 0,80   

Auab 100% 0,20 0,10   0,20 0,30   

Arab 100% 0,80 2,00   0,10 0,30   

A. Energi 100% 1,60 8,40 0,70  0,50 3,30   

A. Elnät 100% 1,00 2,20 0,30  0,10 3,30   

Värends Rdtj Förbund 20% 0,10 2,60   0,14    

Förvaltningsavtalet 100% 1,00 63,30 22,40   0,90   

Industrienheten 100%  0,10 0,10      

Summa  8,90 123,60 26,40 0,00 5,44 9,90 0,00 0,00

A.Kommun Företag AB Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 0,30 0,20  0,40 1,00 0,80   

Allbohus 100%     1,90   1,90

Auab 100%       -0,90  

Arab 100%     0,10   0,10

A. Energi 100%     1,10   1,10

A. Elnät 100%         

Värends Rdtj Förbund 20%         

Förvaltningsavtalet 100%         

Industrienheten 100%         

Summa  0,30 0,20 0,00 0,40 4,10 0,80 -0,90 3,10

Allbohus Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 44,60 4,00  2,50 0,80 3,60   

A.Kommun Ftg AB 100% 0,00     1,90  -1,90

Auab 100% 0,10    0,10    

Arab 100% 0,10 7,60    0,10   

A. Energi 100% 0,10 21,80       

A. Elnät 100% 0,10 0,00       

Värends Rdtj Förbund 20% 0,10 0,00    0,02   

Förvaltningsavtalet 100% 9,00 0,40   0,30 0,50   

Industrienheten 100% 0,10        

Summa  54,20 33,80 0,00 2,50 1,20 6,12 0,00 -1,90
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Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar

Auab Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 0,10 0,20   0,30 0,20   

A.Kommun Ftg AB 100%       0,90  

Allbohus 100%  0,10    0,10   

Arab 100%         

A. Energi 100%  0,10       

A. Elnät 100%         

Värends Rdtj Förbund 20%         

Förvaltningsavtalet 100%         

Industrienheten 100%         

Summa  0,10 0,40 0,00 0,00 0,30 0,30 0,90 0,00

Arab Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 2,00 0,80   0,30 0,10   

A.Kommun Ftg AB 100%      0,10  -0,10

Allbohus 100% 7,60 0,10   0,10    

Auab 100%         

A. Energi 100% 0,20        

A. Elnät 100%         

Värends Rdtj Förbund 20%         

Förvaltningsavtalet 100% 1,70 0,10   0,10    

Industrienheten 100%         

Summa  11,50 1,00 0,00 0,00 0,50 0,20 0,00 -0,10

A. Energi Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 8,40 1,60  0,70 3,30 0,50   

A.Kommun Ftg AB 100%      1,10  -1,10

Allbohus 100% 21,80 0,10       

Auab 100% 0,10        

Arab 100%  0,20       

A. Elnät 100%         

Värends Rdtj Förbund 20%         

Förvaltningsavtalet 100% 9,50    1,70    

Industrienheten 100%         

Summa  39,80 1,90 0,00 0,70 5,00 1,60 0,00 -1,10
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A. Elnät Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 2,20 1,00  0,30 3,30 0,10   

A.Kommun Ftg AB 100%         

Allbohus 100%  0,10       

Auab 100%         

Arab 100%         

A. Energi 100%         

Värends Rdtj Förbund 20%         

Förvaltningsavtalet 100%         

Industrienheten 100%         

Summa  2,20 1,10 0,00 0,30 3,30 0,10 0,00 0,00

Värends Rdtj Förbund Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

Alvesta Kommun 20% 2,60 0,10    0,14   

A.Kommun Ftg AB 20%         

Allbohus 20% 0,00 0,10   0,02    

Auab 20%         

Arab 20%         

A. Energi 20%         

A. Elnät 20%         

Förvaltningsavtalet 20%  0,10   0,02 0,02   

Industrienheten 20%         

Summa  2,60 0,30 0,00 0,00 0,04 0,16 0,00 0,00

Förvaltningsavtalet Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 63,30 1,00  22,40 0,90    

A.Kommun Ftg AB 100%         

Allbohus 100% 0,40 9,00   0,50 0,30   

Auab 100%         

Arab 100% 0,10 1,70    0,10   

A. Energi 100%  9,50    1,70   

A. Elnät 100%         

Värends Rdtj 20% 0,10    0,02 0,02   

Industrienheten 100%         

Summa  63,90 21,20 0,00 22,40 1,42 2,12 0,00 0,00

Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar
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Industrienheten Andel Intäkter Kostnader Fin. intäkt Fin. kost Fordringar Skulder Aktieägar-

tillskott

Koncern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 0,10   0,10     

A.Kommun Ftg AB 100%         

Allbohus 100%  0,10       

Auab 100%         

Arab 100%         

A. Energi 100%         

A. Elnät 100%         

Värends Rdtj 20%         

Förvaltningsavtalet 100%         

Summa  0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SUMMA  183,60 183,60 26,40 26,40 21,30 21,30 0,00 0,00

Tilläggsupplysningar

Tilläggsupplysningar
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Begreppsförklaringar

Begreppsförklaringar

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 betal
ningstidpunkt, 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). Kassaflö
desrapporten visar hur årets drift, investerings 
och låneverksamhet m.m. har påverkat rörelseka
pitalet (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.
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Nettokostnader

Verksamheternas driftkostnader minskat med in
täkter. 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 redo
visningsperioder 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.

Begreppsförklaringar

Begreppsförklaringar
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Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
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Bilaga 1
Budgetavstämning

Budgetavstämning

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto

Överfört resultat 2009 1 800 kvar 2010-12-31 1 800 1700

stab 01 0 5 524 56 6 932 56 -1 408 -1 352

ekonomi 02 708 6 115 824 5 777 116 338 454

personal 03 144 6 179 235 6 283 91 -104 -13

administration/IT 04 4 304 11 784 4 424 11 794 120 -10 110

marknad och utveckling 05 0 2 523 45 2 908 45 -385 -340

personalvård, feriearbete 06 20 429 158 579 138 -150 -12

nämnd o styrelseverksamhet 07 0 3 185 169 2 950 169 235 404

stöd till politiska partier 08 0 812 0 740 0 72 72

revision 09 0 980 0 983 0 -3 -3

överförmyndaren m m 10 600 3 454 845 3 251 245 203 448

turism 11 50 448 118 496 68 -48 20

räddningstjänstförbund 12 0 13 086 0 12 971 0 115 115

beredskap 13 0 1 200 89 1 292 89 -92 -3

Summa 5 826 55 719 6 964 56 955 1 138 -1 237 -99

Nettokostnad 49 893 49 991

Kommunstyrelse, ansvar 1

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto

Nämnden för barn och ungdom, ansvar 6

nämnd och styrelseverksamhet c11 0 5 202 29 1 210 -29 3 992 4 021

fritidsgårdar c33 227 5 206 430 5 124 -203 81 284

musikskola c37 605 3 444 599 3 376 6 68 62

gemensam verksamhet totalt c40 850 24 589 1 435 23 149 -585 1 440 2 025

    varav barn med särskilt behov 0 4 003 61 3 675 -61 328 389

förskoleverksamhet totalt c41 20 269 100 173 23 273 101 033 -3 004 -860 2 144

 varav barn med särskilt behov 395 4 322 1 330 4 895 -935 -574 361

skolbarnsomsorg c42 0 10 982 279 11 010 -279 -28 252

grundskola totalt c43 4 673 163 643 11 934 170 174 -7 261 -6 532 729

 varav barn med särskilt behov 360 13 508 3 168 15 671 -2 808 -2 163 646

 varav flyktingundervisning 2 430 2 458 2 499 2 751 -69 -293 -224

 varav i annans verksamhet 215 11 642 1 333 13 028 -1 118 -1 386 -268

särskolan totalt c45 0 24 342 693 22 960 -693 1 382 2 075

 varav i egen regi 0 21 346 693 20 152 -693 1 194 1 887

 varav i annans verksamhet 0 2 996 0 2 808 0 188 188

gemensam verksamhet IFO 285 1 904 390 3 936 -105 -2 032 -1 927

barn och ungdomsvård 12 191 35 302 12 306 40 139 -115 -4 837 -4 723

ensamkommande flyktingbarn 17 694 16 065 19 053 14 861 -1 359 1 205 2 564

summa 56 794 390 851 70 421 396 972 -13 627 -6 121 7 506

nettokostnad 334 057 326 551

Överfört resultat 2009 4 530 kvar 2010-12-31 4 530 12 036
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Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto

Nämnden för arbete och lärande, ansvar 5 

Budgetavstämning

Budgetavstämning

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto

Nämnden för omsorg och hälsa, ansvar 7 

Nämnd a71/C114 0 705 29 696 -29 9 38

Förvaltningskontor a71 50 7 264 62 6 965 12 299 311

Äldreomsorg totalt a77 38 946 232 074 42 366 232 300 3 420 -226 3 195

 varav löner b5-56 0 176 682 0 172 335 0 4 347 4 347

 varav medicinskt färdigbehandlade akt 751 0 100 0 73 0 27 27

Omsorg för personer

med funktionsnedsättning

a76 35 172 89 516 33 249 87 978 -1 923 1 538 -385

 varav löner b5-56 0 69 332 0 66 928 0 2 404 2 404

Missbruk vuxna a7502 400 4 218 968 6 447 568 -2 229 -1 661

 varav placeringar 0 1 600 0 3 304 0 -1 704 -1 704

Budgeterad buffert 0 1 000 0 0 0 1 000 1 000

Summa 74 568 334 777 76 674 334 385 2 049 392 2 498

Nettokostnad 260 209 257 711

Överfört resultat 2009 1 820 kvar 2010-12-31 1 820 4 319

nämnd o styrelseverksamhet c115 0 594 23 614 -23 -20 4

förvaltningskontor 5461, 

5467,5468

757 20 271 1 015 14 270 258 6 001 6 258

 varav projekt ”unga vuxna” 0 6 000 135 354 135 5 646 5 781

bibliotek a546, 

5462-5466

527 8 670 575 8 604 48 66 114

Allbo Lärcenter a 551-554 43 136 138 514 42 215 137 534 -921 980 59

utredningar o ekonomiskt bistånd a5501 13 396 35 493 21 268 43 325 7 872 -7 832 40

 varav ekonomiskt bistånd övriga 1 100 18 300 1 155 20 584 55 -2 284 -2 229

 varav ekonomiskt bistånd flyktingar 11 896 8 284 19 681 12 442 7 785 -4 158 3 627

Summa 57 816 203 542 65 095 204 346 7 279 -804 6 475

Nettokostnad 145 726 139 251

Överfört resultat 2009 -3 360 kvar 2010-12-31
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nämnd c116 601 35 596 35 5 40

förvaltningskontor ”c201,

27 ej bm

699 3 805 976 2 842 277 963 1 240

bygg & miljökontor c27 2 600 5 815 3 189 5 966 589 -151 438

bostadsförbättring c218 0 1 750 0 2 191 0 -441 -441

färdtjänst c55,72 100 14 256 90 14 304 -10 -48 -58

fysisk/teknisk planering c214-

217,219

2 210 9 282 3 783 9 149 1 573 133 1 706

förvaltningsavtalet c22,71 65 000 60 760 64 267 57 449 -733 3 311 2 578

teknisk administration/servicefunkt. c211-213 20 630 23 168 21 293 22 514 663 654 1 317

gator o vägar, beslysning, 

avfallshant.

c24,75 0 14 846 362 17 813 362 -2 967 -2 605

parkförvaltning c25,62 3 703 7 359 6 300 10 509 2 597 -3 150 -553

fritidsverksamhet, idrotts- o fritidsanl. c31,32,23 3 947 13 955 5 273 16 217 1 326 -2 262 -936

vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift c73,74,76 29 470 29 472 30 997 30 997 1 527 -1 525 2

Summa 128 359 185 069 136 565 190 547 8 206 -5 478 2 728

Nettokostnad 56 710 53 982

Överfört resultat 2009 3 650 kvar 2010-12-31

Budgetavstämning

Budgetavstämning

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto

Nämnden för samhällsplanering, ansvar 3 

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto

Nämnden för myndighetsfrågor, ansvar 8 

Nämnd c117 0 76 3 97 3 -21 -18

Nettokostnad 76 0 94 3 -21 -18
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Kommunstyrelse 11-16 5 826 55 719 6 964 56 955 1 138 -1 237 -99

Nämnd för barn och ungdom 6 56 794 390 851 70 421 396 972 13 627 -6 121 7 506

Nämnd för arbete och lärande 5 57 816 203 542 65 095 204 346 7 279 -804 6 475

Nämnd för omsorg och hälsa 7 74 568 334 777 76 674 334 385 2 106 392 2 498

Nämnd för samhällsplanering 3 128 359 185 069 136 565 190 547 8 206 -5 478 2 728

Nämnd för myndighetsfrågor 8 0 76 3 97 3 -21 -18

S.a verksamheter 323 363 1 170 033 355 722 1 183 302 32 359 -13 269 19 090

Gemensam finansiering 931 540 79 371 951 001 60 399 19 461 18 972 38 433

Total 1 254 903 1 249 404 1 306 723 1 243 701 51 820 5 703 57 523

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto

Gemensam finansiering, ansvar 9 

Budgetavstämning

Budgetavstämning

kommunalskatt c8110 683 480 679 457 -4 023 -4 023

kommunal fastighetsavgift c8111 29 600 29 955 355 355

kommunalekonomisk utjämning c812,813 156 425 174 066 17 641 17 641

finansiella intäkter c821, 822, 

824

12 400 9 754 -2 646 -2 646

finansiella kostnader c823, 824, 

832

16 000 6 314 9 686 9 686

KP-avgift b2934 26 500 28 475 1 975 1 975

pensionskostnad c832 35 150 36 219 -1 069 -1 069

löneskatt c833 8 530 8 291 239 239

internränta b8425 23 135 19 981 -3 154 -3 154

anslag strategiska åtgärder c851 19 691 9 313 9 575 9 313 10 116 19 429

Summa 931 540 79 371 951 001 60 399 19 461 18 972 38 433

Nettokostnad 852 169 890 602

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

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto

Sammandrag 
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Budgetavstämning – Investering

Budgetavstämning – Investering

Projekt Budget Bokslut Avvikelse

(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto

0010 inventarier kommunledningkontoret 1 375 0 1 375 1 375

0030 datautrustning kommunledn kontoret 325 323 2 2

1170 Pågatåg Nordost 49 -49 -49

summa 1 700 372 1 328

netto 1 700 372

Kommunstyrelsen, ansvar 1

Projekt Budget Bokslut Avvikelse

(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto

Nämnden för barn och ungdom, ansvar 6

0600 inventarier förvaltningskontor 0 417 0 177 0 240 240

0601 BSB 0 0 0 0 0 0 0

0602 inventarier Musikskolan 0 0 0 0 0 0 0

0603 inventarier daghem 0 238 0 207 0 31 31

0604 Inventarier fritid 0 0 0 0 0 0 0

0605 inventarier grundskola 0 925 0 940 0 -15 -15

0606 investering ifo 0 40 0 54 0 -14 -14

0620 informationsteknik 0 0 0 5 0 -5 -5

0621 IT adm datautrustning 0 5 0 0 0 5 5

0640 inventarier särskola 0 0 0 0 0 0 0

summa 0 1 625 0 1 383 0 242 242

netto 1 383
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0713 inventarier HO 25 0 0 0 25 25

0715 inventarier ÄO 475 0 691 0 -216 -216

0721 hjälpmedel 1 130 0 619 0 511 511

0730 trygghetslarm 0 0 243 0 -243 -243

0760 ombyggnation lokaler 0 0 108 0 -108 -108

summa 1 630 0 1 661 0 -31 -31

netto 0 1 661

Projekt Budget Bokslut Avvikelse

(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto

Nämnden för arbete och lärande, ansvar 5

0541 inventarier förvaltningskontor 400 0 400 400

0542 inventarier kultur 0 0 0 0

0547 tillgänglighet bibliotek 0 0 0 0

0548 inventarier bibliotek 100 100 0 0

0549 konstinköp 0 0 0 0

0565 inventarier gymnasieskolan 0 40 -40 -40

0567 inventarier fordonsprogram 0 40 -40 -40

0571 inventarier IFO 0 0 0 0

summa 500 180 320 320

netto 180

Projekt Budget Bokslut Avvikelse

(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto

Nämnden för omsorg och hälsa, ansvar 7

Budgetavstämning – Investering

Budgetavstämning – Investering
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Budgetavstämning – Investering

Budgetavstämning – Investering

Projekt Budget Bokslut Avvikelse

(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto

Nämnden för samhällsplanering, ansvar 5

0310 inventarier förvaltningskontor 100 0 0 0 100 100

1010 förvärv av mark 3 053 0 353 0 2 700 2 700

1040 staket vid järnvägar 230 0 30 0 200 200

1050 Industrienheten 100 0 0 0 100 100

1060 Alvesta resecenter 1 119 0 397 0 722 722

1062 nya villatomter Novisväg 0 0 86 0 -86 0 86

1064 nya villatomter högåsängen

1090 försäljning av mark 1 000 0 0 0 -1 000 0 -1 000

1100 anläggn. arb. o detaljplaner 6 100 0 490 0 5 610 5 610

1140 TSS krösatåg 100 -100

1150 Björnstorp 2 100 0 306 0 1 794 1 794

1150 varav exploatering 306

1192 eu-bidrag kombiterminal 608 608

1193 kombiterminal 6 671 0 1 510 0 5 161 5 161

1194 TSS krösatåg tågstopp Moheda 7 000 7 000

1195 Pågatåg NO tågstopp Vislanda 12 000 12 000

1250 ombygg Högåsen 307 0 169 0 138 138

1253 Förskola Vislanda 10 360 0 6 339 0 4 021 4 021

1254 Tillbygg matsal Skatelövssk 0 535 0 -535 -535

1255 ombygg Stenlysckesk Musikskolan 0 362 -362 -362

1259 övrigt förvaltningsavtalet 8 850 0 0 8 850 8 850

1391 diverse upprustning 200 200 200

1402 Liftline Hanaslöv 0 36 0 -36 -36

1410 energisparåtgärder simhallen 240 163 0 77 77

1470 ombyggnad Virdavallen 2 413 1 821 0 592 592

3020 Olvägen Vislanda 3 891 0 3 059 0 832 832

3050 Spåningslandavägen 17 000 0 0 0 17 000 17 000

3060 Ågårdsvägen 400 348 52 52

3070 Förråd Ventilation - tele 262 0 150 0 112 112

3150 trafiksäkerhetshöjande åtgärder 600 440 1 017 440 417 -23

3220 Högåsängen gata 422 0 0 0 422 422

3230 Högåsängen tomt 0 0 0 0 0

3290 diverse gatuarbeten 300 0 0 0 300 300

3310 utbyte armaturer äldre belysning 1 400 0 997 0 403 403

3510 dränering 100 0 0 100 100

3530 div nyanläggningar Alvesta 0 0 171 0 -171 -171

3570 lekredskap Högåsängen 250 0 25 0 225 225

3570 varav exploatering 12

4032 omläggn va-ledning Påvelsgård 550 0 0 0 550 550

4036 Va-ledn Spåningslanda-Lekaryd 6 000 0 424 0 5 576 5 576

4040 omläggning äldre Va- ledn 1 500 0 503 0 997 997

4050 releining  Grimslöv Vislanda 800 0 459 341 341
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4080 säkerhetshöj åtg vattenverk 350 0 0 0 350 350

4090 Vislanda byte centrifug 650 0 0 0 650 650

4100 Omläggning tryckavlopp 1 300 1 639 -339 -339

4120 Omläggning vatten Odlingsväg 0 0 12 0 -12 -12

4130 Kaptensträd Moheda Va-ledn 720 456 264 264

4150 Ny transformator Moheda 150 150 0 0

4160 KLS nydagvattenledn 500 672 -172 -172

4170 Releining spillvatten Moheda/Torpsbruk 1 400 0 200 0 1 200 1 200

4190 Avlast Bruksgatan dagvatten 550 393 157 157

4200 omlä tryckledn Hjortsberga 1 700 137 1 563 1 563

4210 Alvesta dagvatten Påvelsgård 0 0 10 0 -10 -10

4230 Västregårdsv Hjortsberga 250 0 250

4250 va-led explo.omr 0 0 0 0 0

4400 övervak.system pumpstation 500 56 444 444

4440 kapacitetsök Gottåsa 0 0 0 0 0

4450 Moheda avloppsverk ombyggn 500 500 500

4470 utbygg slamplatta Vislanda 640 0 0 0 640 -640

4480 utbygg slamplatta Moheda 340 0 0 0 340 -340

4490 div mindre nyanläggn 0 0 0 0 0

4990 anslutningsavgift va 0 1 039 -1 039 1 039

4500 anslutning Bergaåsen 0 0 0 0 0

Projekt Budget Bokslut Avvikelse

(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto

summa 1 000 103 868 2 173 23 489 -1 077 62 313 63 390

netto 102 868 21 316

Total summa verksamheter 0 109 323 2 173 27 085 -1 077 62 844 65 249

Netto 108 323 24 912

Budgetavstämning – Investering

Budgetavstämning – Investering

*)Varav exploatering 318 tkr

*

*

*
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Organisationsskiss

Organisationsskiss 2010


