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Alvesta under fem år 
 
 
    

 2011 2010 2009 2008 2007 
 ALVESTA KOMMUN   
 Antal invånare 31 dec 18 917 18 802 18 757 18 775 18 776 
     Årlig förändring 115 45 -18 -1 35 
    
 Kommunens skattesats  

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

22:11 22:11 21:21 21:21 21:21 

    
 Ekonomiskt resultat, mkr 14 63 31 -15 22 
 (= förändring av eget kapital)   
 Resultat per invånare, kr 766 3 343 1 662 -788 1 157 
    
 Nettokostnadernas andel av skatt och 

generella bidrag, procent 
98,4 93,1 98,2 101,2 97,9 

    
 Likvida medel, mkr 16 92 103 44 32 
    
 Investeringar, mkr 40 27 64 94 78 
    
 Soliditet, inkl pensionsskuld före 98 7 12 4 2 5 
 Soliditet, exkl pensionsskuld före 98 58 58 54 50 55 
    
 Låneskuld, mkr 196 156 201 250 200 
    
 Pensionsskuld/avsättning, mkr 388 343 358 347 343 
 Skatteskuld för  -”-, mkr 94 83 87 84 83 
    
 Tillgångar och skulder   
 - anläggningstillgångar, kr/inv 42 470 39 200 37 430 40 770 39 030 
 - omsättningstillgångar, kr/inv 8 630 10 250 10 120 6 770 5 880 
 - långfristiga skulder, kr/inv* 35 900 30 870 34 450 36 000 33 030 
 - kortfristiga skulder, kr/inv 10 670 11 050 11 020 10 160 9 380 
    
 ALLBOHUS FASTIGHETS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 4 3 4 3 4 
 Soliditet 12 12 11 11 13 
 ALVESTA ENERGI AB, 

KONCERNEN 
  

 Ekonomiskt resultat, mkr 3 5 4 6 4 
 Soliditet 12 11 10 10 8 
 ALVESTA RENHÅLLNINGS AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 0,9 0,3 0,3 0,1 1 
 Soliditet 19 15 14 15 13 
 ALVESTA UTVECKLING AB   
 Ekonomiskt resultat, mkr 0,5 -2,7 -7,9 -0,4 0,4 
 Soliditet 4 2 8 45 96 
    
*)  Inklusive pensionsskuld/avsättning 
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Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 

  
 

2011 ett år med en ekonomi i 
balans 
 
 

 
 
 
 
När 2011 nu ska redovisas kan konstateras att 
det varit ett intensivt och händelserikt år. För 
första gången styrs kommunen av en minoritet. 
Att styra i minoritet är inte alltid så lätt, det 
kräver att man vet vad man vill och också en 
stor öppenhet inför oppositionens synpunkter 
och idéer.  
 
För att få en uppfattning vad kommunens 
verksamhet uppnår för kvalitet är det viktigt att 
mäta sig med andra kommuner. Därför deltar 
vi aktivt i olika jämförelser och i stort ligger 
kommunen på en medelnivå eller bättre än 
medel. I några av de mått på verksamheter 

som jämförs är kommunen klart sämre och det 
är för politiken viktiga förbättringsområden. 
 
Överlag har året inneburit en fortsatt positiv 
utveckling för Alvesta kommun, och det finns 
en vilja att fortsätta utveckla vår kommun så att 
den är den goda plats att bo och verka i som 
den har förutsättningar att vara. 
 
Samtidigt måste utvecklingen ske i en takt som 
vi ekonomiskt orkar med. Det är i detta 
sammanhang viktigt att vara uppmärksam på 
att trots att vi under året uppnådde det 
budgeterade resultatet på 14,5 mkr så finns 
det en viss oro. Nettokostnaden är för hög i 
förhållande till intäkten. Detta innebär att 
politiska prioriteringar måste göras. En 
kostnadsmedvetenhet med ett effektivt 
tänkande ska gälla framöver. 
 
   
 
Mats Johnsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Årsredovisningen innehåller en översikt över kom-
munens ekonomiska ställning och verksamhet och 
riktar sig främst till kommunfullmäktige. Den sam-
manställda redovisningen för kommunkoncernen 
omfattar, förutom kommunens egen verksamhet, 
även den verksamhet som drivs i form av aktiebolag 
och kommunalförbund.  
 
Alvesta kommun och de kommunägda bolagen, 
kommunkoncernen, har 2011 ett resultat på  
22 mkr (76 mkr 2010).  
Utfallet för kommunen är 14,5 mkr (63 mkr 2010). 
Resultaten för dotterbolagen är positiva för samtliga 
fyra bolag. 
 
Viktiga händelser 
 
Startskott för resecentrum och Sjöparken 
Stora förberedelser har skett under året för att 
kunna utveckla Sjöparken. Under 2012 ska en 
gångbro över bangården upprättas, byggrätt för 
bostäder, handel och kontor skapas och en stor 
parkering. Efterlängtade parkeringsmöjligheter 
kommer att finnas för handel, redan boende i 
kommunen och besökare. 
 
Populära caféer ökar integration 
Café Rönnedal och Café Torpsbruk är projekt som 
drivs i samverkan mellan Alvesta kommun, ABF, 
AllboHus och Migrationsverket. 
Tanken är att erbjuda en plats där människor med 
olika etniska, åldersmässiga och politiska 
bakgrunder ska kunna mötas i öppna diskussioner. 
Det handlar om att människor ska lära känna 
varandra, för att minska motsättningar i samhället 
och öka integrationen. 
 
Spadtag vid äldreboendet Asken 
Utbyggnad av äldreboendet i Grimslöv har påbörjats 
och det innebär att elva nya korttidsplatser 
tillskapas. Byggnationen beräknas vara klar i juli 
2012. 
 
Alvestas befolkning ökar 
Befolkningen har ökat med 115 personer.  
Att befolkningen ökar betyder att Alvesta kommun 
kan utvecklas och kommunen betraktas som 
attraktiv eftersom ökningen till stor del beror på 
inflyttning. 
 
Borglig minoritet styr kommunen 
Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna har 
bildat minoritetsstyre i kommunen 2011.  
 
Satsningar på infrastruktur 
Under året har arbetet med att utveckla Alvesta 
kommun som ett logistikcentrum fortsatt. Ett flertal 
infrastruktursatsningar har planerats och 
färdigställts. I Moheda invigdes ett nytt tågstopp i 
början av januari 2012. Planering pågår för en 
omfattande utbyggnad de närmaste åren av 
Pågatågstrafiken från Skåne upp till södra Småland, 
med bl a tågstopp i Vislanda. Tågstoppet för 

Vislanda är ännu inte fastställd men planeras kunna 
ske 2013-2014. 
 
Ungdomar vill vara med och påverka  
Resultatet av en enkät, om ungas livsvillkor, bland 
högstadieelever i kommunen visar att 25 procent av 
de tillfrågade är intresserade av politik och 
samhällsfrågor och att politikerna ska satsa på 
skolorna. Sjukvård, lika lön mellan män och kvinnor 
och arbete mot kriminalitet stod också högt på listan 
över saker som politiker ska satsa på. Drygt 41 
procent uppger att de vill vara med och påverka i 
frågor som rör den egna kommunen. 50 procent av 
dem vet inte vart de ska vända sig om de vill vara 
med och påverka. 
 
Förändringsagenter visar vägen 
Under sommaren arbetade 14 ungdomar med att ta 
fram idéer om hur närheten mellan politiker och 
unga kan bli bättre. Sex konkreta förslag 
presenteras, bland annat mötesplatser för 
ungdomar oh politiker, en bil som åker runt i 
kommunen och samlar in tankar från medborgarna 
och digitala skärmar som presenterar politiker och 
ämnen de diskuterar och vad som händer i 
kommunhuset. 
 
Två nya förskolor i Alvesta 
Lunnabackens förskola öppnades i juni 2011 och 
ligger på Högåsvägen i Alvesta. Förskolan består av 
tre åldersindelade avdelningar; Kullen, Tornet och 
Ängen. Under 2011 renoverades vårdcentralens 
gamla lokaler och vid årsskiftet 2011/2012 öppnade 
Lekbackens förskola. Förskolan har sju avdelningar 
och dessa är åldershomogena, dvs  alla barnen är 
födda under samma år. Lekbacken är kommunen 
största förskola.   
 
Införande av elevdatorer 
Under hösten 2011 fick alla högstadieelever i 
kommunen en egen dator. Elevdatorerna delades ut 
i tre etapper med början på Vislandaskolan, därefter 
Grönkullaskolan och slutligen fick eleverna i 
Moheda sina datorer.  
 
Kraftig kostnadsökning av ekonomiskt bistånd 
Kostnaden totalt för försörjningsstöd har ökat från 
16 mkr år 2008, 250 hushåll, till 25 mkr och 400 
hushåll 2011. Arbetslöshet är den största orsaken 
till behovet av försörjningsstöd.  
 
Rekryteringsplats – arbete istället för bidrag  
Rekryteringsplats riktar sig till personer i alla åldrar 
med aktivt stöd till arbete istället för behov av 
försörjningsstöd. En uppföljning gjordes i maj och 
goda resultat har uppnåtts. Drygt 100 personer har 
skrivits in och hälften av dem har inte behov av 
försörjningsstöd i december 2011. 
 
Återinförande av kulturpris m m 
Återinförande har skett av kulturstipendium, 
kulturpris, pris för särskild prestation och 
integrationspris. Priset delas ut vid kommun-
fullmäktiges sammanträde i december. 
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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
2011 18 917 +115 +714
 
Vid årsskiftet 11/12 var antalet invånare i Alvesta 
kommun 18 917, en ökning med 115 personer 
jämfört med närmast föregående årsskifte. De 
senaste tio åren har befolkningen minskat totalt sett 
men en återhämtning har skett under periodens 
senaste år.   
 
 

Födelsenetto, antal
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Kommunen hade vid senaste årsskiftet 203 barn 
födda under 2011. 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.  
 
 

Flyttningsnetto, antal
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Befolkningsökningen under 2011 beror främst på ett 
positivt flyttningsnetto (+105) men även födelse-
nettot var positivt.  
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Förvaltningsberättelse 
 

 
 
Näringsliv  
Efter en stark återhämtning efter lågkonjunkturen 
2008 - 2009 har det samlade näringslivet i Alvesta 
under året i varierande grad känt av effekterna av 
Eurokrisen. För verkstadsindustrin som spelar en 
väsentlig roll i Alvestas näringsliv har Eurokrisen 
framför allt märkts i form av en växande osäkerhet 
och i vissa fall också av sjunkande ordervolymer.  
För sågverksindustrin har 2011 rent allmänt varit ett 
mycket jobbigt år präglat av försvagad 
konkurrenskraft beroende på en relativt högt 
värderad svensk krona. Samtidigt har efterfrågan på 
etablerade marknader varit förhållandevis svag. 
 
Samtidigt är det viktigt att notera att flera företag har 
vuxit både omsättningsmässigt och när det gäller 
antalet medarbetare.  
 
Ett orosmoment i bilden av Alvesta kommuns 
näringsliv är handeln. Redan under 2010 märktes 
effekterna av den ökade konkurrensen från Växjös 
expanderande handel. En utveckling som under 
2011 har fortsatt. För att kraftsamla har handeln i 
Alvesta sökt och fått bidrag från Leader Linné för att 
öka marknadsföringen. Bidraget medfinansieras 
bland annat av kommunen. 
 
Arbetsmarknad 
Ur ett arbetsmarknadsperspektiv har 2011 fortsatt 
vara ett besvärligt år för Alvesta kommun då 
arbetslösheten fortsatt ligga på för kommunen höga 
nivåer. 
 
Under 2011 var, enligt Arbetsförmedlingens statistik, 
6,8 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år 
arbetslösa eller i någon arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd. Motsvarande siffra för hela riket var 6,2 
procent. Som jämförelse kan nämnas att 
motsvarande siffra 2008 var 2,2 procent i Alvesta 
kommun. När det gäller ungdomar mellan 18 och 24 
år var 15,5 procent arbetslösa eller i åtgärd med 
aktivitetsstöd i Alvesta kommun under 2011. 
Motsvarande siffra för 2008 var 2,5 procent. Dessa 
siffror visar att effekterna av lågkonjunkturen på ett 
påtagligt sätt förändrat arbetsmarknaden i Alvesta 
kommun. 
 
 
 

Skatteunderlag, procentuell förändring
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Den senaste inkomsttaxeringen under förra året 
avseende inkomståret 2010 visar att Alvesta hade 
en  utveckling av skatteunderlaget med 0,98 pro-
cent. Riksgenomsnittet var 2,16 procent. I Krono-
bergs län finns kommuner som hade en utveckling 
av skatteunderlaget under rikssnitt, t o m negativt, 
och några över rikssnitt. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
 
Ekonomiska mål och resultat 
 
Sammanfattning 
 

 
Årets resultat, mkr 

 
2011 

 
2010 2009

Alvesta kommun 14,5 62,9 31,2
AllboHus Fastighets AB 4,0 3,2 3,5
Alvesta Energi AB 1,3 3,5 4,5
Alvesta Elnät AB 0,7 0,6 -1,6
Alvesta Renhållnings AB 0,9 0,3 0,3
Alvesta Utveckling AB 0,5 -2,7 -7,9
Värends Räddnings-
tjänstförbund -2,2 1,6 1,1

Kommunkoncern 22,3 75,7 30,8
 

 
Alvesta kommun redovisar ett resultat på 14,5 mkr, 
exakt på det budgeterade värdet. 
Det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren 
har varit +36 mkr. 98,4 procent av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning användes 2011 till 
att finansiera verksamheterna.  
 
Verksamhetens genomsnittliga förbrukning av skatt 
och kommunalekonomisk utjämning de senaste tre 
åren har varit 96,6 procent. Soliditeten (långsiktig 
betalningsförmåga) inklusive totala pensionsåtagan-
det minskade från 13 till 8 procent. Den nedgången 
beror på ändrat beräkningssätt av ränta för pen-
sionsskulden. Kommunens likviditet var vid årsskif-
tet ansträngd.   
Kommunkoncernens resultat blev +22,3 mkr.  
 
 

Kommunen, resultaträkning (mkr)  
 

Bokslut Avvikelse Bokslut   Budget 
2011 2011 2011 

Bokslut 
2010 2009 

Verksamhetens 
intäkter 323,4 323,1 0,3 314,9 308,5
Verksamhetens 
kostnader -1 160,1 -1 181,1 21,0 -1 108,9 -1 090,0
Avskrivningar -30,7 -28,3 -2,4 -28,2 -27,3
Verksamhetens 
nettokostnad -867,4 -886,3 18,9 -822,2 -808,8
Skatteintäkter 678,6 691,6 -13,0 679,5 645,0

Generella 
statsbidrag och 
utjämning 206,1 209,2 -3,1 204,0 178,4
Finansiella 
intäkter 9,1 14,9 -5,8 19,8 32,3
Finansiella 
kostnader -11,9 -14,9 3,0 -18,2 -15,7
Årets resultat 14,5 14,5 0,0 62,9 31,2

 
 
Ekonomiska engagemang mellan kommun – bolag och bolag - bolag 
Då räkenskaperna för kommunen och de kommunägda 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 ägartillskott och koncernbidrag, som eliminerats finns en 
särskild sida med tilläggsupplysningar, se särskilt avsnitt direkt efter noter till resultat- och balansräkning. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Kommunens resultat 
Resultatet uppgick till 14,5 mkr (62,9 mkr 2010). Det 
är på totalnivå precist på budget. Resultatet består i 
förhållande till budget dock av -18,9 mkr hos 
nämnder och gemensam verksamhet, +15,9 mkr 
vad gäller skatter och statsbidrag samt +2,9 mkr i 
finansnetto. 
 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 323,1 mkr, vilket 
är en ökning med 8,2 mkr jämfört med 2010. -
Reavinst vid fastighetsförsäljning, höjda taxor och 
avgifter samt försäljning är de främsta 
förklaringarna. 
Verksamhetens kostnader har ökat med 72,2 mkr 
jämfört med 2010 och uppgår till 1 181,1 mkr. Ök-
ningen året innan var 18,9 mkr. Personalkostnaden 
utgör den största posten och uppgick till 615,4 mkr, 
vilket är en ökning med 35 mkr jämfört med 2010 
Ökning föregående år var 3 mkr. Kostnadsökningar 
finns även för köp av tjänster (15 mkr) hyra/leasing 
(5 mkr) samt tjänstepensioner (5 mkr) 
 
Avskrivningar 
Årets avskrivningar uppgår till 28,3 mkr. Det är 0,1 
mkr mer än avskrivningarna 2010.  
 
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 7,8 
procent eller 64,1 mkr jämfört med 2010. Ökningen 
under 2010 var 1,7 procent. 
 
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
Skatter och bidrag har ökat totalt med 17 mkr, en 
ökning med 2,0 procent jämfört med 2010. Räknas 
det särskilda konjunkturstödet från staten bort 2010,  
var höjningen 35 mkr eller 4,1 procent. Stödet 
lämnades enbart för år 2010. 
Skatteintäkterna uppgick till 691,6 mkr, vilket är en 
förbättring med 12,1 mkr jämfört med året innan. 
Årets intäkter inkluderar en positiv rättning av förra 
årets prognos på slutavräkning för 2010 och en 
preliminär positiv slutavräkning för 2011, med 
sammantaget plus 16,4 mkr. Procentuellt har skatte-
intäkterna ökat med 1,8 procent mellan 2010 och 
2011. I mitten av februari 2012 redovisade Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) en ny prognos på 
preliminär slutavräkning för 2011. Den är 0,7 mkr 
bättre än den bokförda prognosen och således inte 
med i bokslutet 2011. 
Generella statsbidrag och utjämning har stigit med 
5,2 mkr och uppgår till 209,2 mkr. Ökningen består i 
huvudsak av förbättring av statligt inkomstutjäm-
ningsbidrag . 
 
Befolkningen ökade mellan 1/11 2009 och 1/11 
2010 med 29 personer. Det innebar att kommunen 
fick 1,3 mkr mer i intäkter 2011. En ytterligare 
person skriven i kommunen genererar i snitt 46 tkr 
per år. Under 2011 ökade befolkningen med 115 
invånare.  
 
Finansnetto 
Finansnettot är positivt med 2,9 mkr De finansiella 
intäkterna är 15,0 mkr. De finansiella kostnaderna 

är 14,9 mkr. Kapitalförvaltningen av kommunens 
pensionsfond gav ett netto på drygt 1 mkr. 
 
 
Avvikelser mot budget, nettokostnader, mkr 
 
 
Förvaltning 

 
Budget 

 
Bokslut 

Av-
vikelse 

 
Kommunledning 
 

68,1 68,0 0,1 

 
Barn och ungdom 
 

341,4 354,3 -12,9 

 
Arbete och lärande 
 

140,8 147,2 -6,4 

 
Omsorg och hälsa 
 

269,7 269,4 0,3 

 
Samhällsplanering 
 

53,3 50,3 3,0 

 
Myndighetsutövning 
 

  0,1 0,1 0,0 

 
Gemensam finansie-
ring 
 

-873,3 -889,1 15,9 

 
Total kommunen 
 

14,5 14,5 0,0 

 
Nämndernas budgetar har till en mindre del i slutet 
av året korrigerats via gemensam finansiering för 
användning av överförda medel enligt systemet för 
hantering av över-/underskott mellan åren. 
 
De största avvikelserna i utfall mot budget 2011 är: 
• Gemensamma intäkter inom blocket gemensam 

finansiering blev 15,8 mkr högre än budget. 
Ökade skatteintäkter med 13,0 mkr och 3,4 mkr 
med ökat stöd från staten är på plussidan 
medan kostnader för tjänstepensioner blev drygt 
5 mkr mer än planerat. 

• Nämnderna för barn och ungdom och arbete och 
lärande visar underskott mot budget med 12,9 
mkr respektive 6,4 mkr, till största delen 
orsakade av höga kostnader för placeringar av 
barn och ungdomar och försörjningsstöd. 

 
 
 
Avvikelse mot budget, bolagen Mkr
AllboHus Fastighets AB 0,1
Alvesta Energi AB -3,3
Alvesta Elnät AB -0,5
Alvesta Renhållnings AB 0,7
Alvesta Utveckling AB 0,5
Värends Räddningstjänstförbund -0,7
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Förvaltningsberättelse 
 

 
 
 
 
Investeringar 
Under året investerade kommunen för 39,5 mkr 
(27,3 mkr). Investeringsinkomsterna uppgår till 2,3 
mkr (2,3 mkr). Inkomsterna hänför sig till 
anslutningsavgifter till VA 0,6 mkr, bidrag till kombi-
terminalen (1,0 från Växjö kommun och 0,5 mkr i 
EU-bidrag) samt försäljning av tomt 0,2 mkr . 

Investeringsutgift, kommun (mkr)
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Årets större investeringsobjekt Mkr
VA-ledning Spåningslanda-Lekaryd 6,5
Olvägen Vislanda 5,9
Alvesta resecentrum 3,2
Kombiterminal 3,1
Övriga VA-investeringar 6,5
Inköp av inventarier och IT 5,2
 
Beroende på framförallt förseningar av de planerade 
investeringarna utnyttjades inte 60 mkr av invester-
ingsbudgeten. De största objekten i den kategorin är 
anläggning av ny väg i Spåningslanda 10,0 mkr, 
renovering av simhall 9,3 mkr, VA-investeringar 8,6 
mkr, Alvesta resecentrum 4,4 samt ej utnyttjad 
investeringsram till förvaltade fastigheter 11,1 mkr. 
 

Inv.utgift, netto, koncern (mkr)
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Investeringarna netto i koncernen var 118,7 mkr 
(55,6 mkr 2010). AllboHus investerade för 28 mkr, 
kommunen för 40 mkr och energibolagen 5 mkr.  
 
 
 
Bidrag till statlig infrastruktur 
Kommunen har tagit beslut om medfinansiering av 
statlig infrastruktur med både s k infrastrukturbidrag  

 
 
 
och förskottering av kostnader för Alvesta Rese-
centrum, Pågatåg Nordost, Krösatåg och Mötesspår 
Räppe. I årsredovisningen har 24,9 mkr (19,2 mkr 
2010) bokats upp som tillgång för de nu kända infra-
strukturbidragen. Under året har 1/25 skrivits av. I 
takt med att beslutade bidrag betalas ut minskas 
skulden/avsättningen på 24,9 mkr. Vid årsskiftet var 
5,5 mkr kvar att betala ut.  
Förskottering, eller utlåning, till Trafikverket var den 
31 december 7,3 mkr. 
 
 

 
Spadtag – tågstopp i Moheda  
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Förvaltningsberättelse 
 

 
 
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 14,5
Justeringar 
  avgår reavinster -10,1
  tillförs nedskrivning aktier 2,9
Mått på ekonomi i balans 7,3
 
Balanskravsresultatet för 2011 blev ett plusresultat 
på 7,3 mkr (51,9 mkr 2010). Balanskravet är såle-
des uppfyllt. Det finns inga tidigare årsresultat som 
behöver återställas. 
 
God ekonomisk hushållning är uppnådd 2011 
Utifrån de redovisningar nämnderna har gjort i 
nämndsberättelserna kan konstateras att verksam-
heterna har en god kvalitet. Kommunen har därför i 
allt väsentligt 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 kostna-
der eller skulder till kommande generationer. Eko-
nomin är en restriktion för verksamhetens omfatt-
ning på kort och lång sikt. Målen konkretiserar 
kommunens ambitioner för en god ekonomisk hus-
hållning (nyckeltalen är i det följande räknade 
exklusive jämförelsestörande poster). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål 1: Verksamhetens nettokostnad får inte 
överstiga 98 procent av skatter och kommunal-
ekonomisk utjämning 2011 
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 2011 fastställt att verksamheterna får ta i 
anspråk max 98 procent av intäkterna från skatt och 
den kommunalekonomiska utjämningen. Ett tal över 
100 innebär att man ”lånar” till driftverksamheten.  
 
 Resultat: 
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader 
minus intäkter) var 98,4 procent. Målet om högst 98 
procent blev inte uppfyllt. 
 

Nettokostnadernas andel i % av skatt och 
kommunalekonomisk utjämning
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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 nettokost-
nad har under 2011 ökat 7,8 procent medan de 
gemensamma intäkterna steg 2,0 procent. Det är 
vad gäller förhållandet mellan intäkter och kostna-
der, en tydlig försämring jämfört med de närmast 
föregåenden åren.  
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Förvaltningsberättelse 
 

 
  
 
Årets nettoinvesteringsbudget är efter tilläggs-
budgeten 97,6 mkr och utfallet blev 37,2 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).  
 
Årets avskrivningar på 28,3 mkr och resultatet på 
14,5 mkr ger ett finansieringsöverskott för investe-
ringar på 42,8 mkr. I relation till nettoinvesteringar är 
så var självfinansieringsgrad över 100 procent. 
 
Likviditet 

Likviditet (mkr)
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Kommunens likviditet har sjunkit markant och var 
vid årsskiftet 16 mkr (92 mkr år 2010). Bidrag till 
statlig infrastruktur och de kraftigt ökade kostna-
derna under året är delförklaringar. Koncernens 
likviditet var vid årsskiftet 53,7 mkr. 
 
Eget kapital 
Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet så 
att det vid årsskiftet var 555,9 mkr. 
Tas hänsyn till pensionsskulden, som till större 
delen ligger utanför balansräkningen som en an-
svarsförbindelse, minskar det egna kapitalet ned till 
76,9 mkr. 
 
Bokförda anläggningstillgångar ökade med 66 mkr i 
kommunen främst orsakat av ägartillskott till Kom-
munföretag, fortsatt uppbokning av bidrag till statlig 
infrastruktur samt investeringar i anläggningar. 
Kommunkoncernens ökade sina tillgångar med 71,0 
mkr. 
 
Kommunens långa skulder för lån i bank motsva-
rande ökade med 42 mkr under året. Kommun-
koncernens skulder ökade marginellt med 2 mkr  
 
Årets resultat har en inverkan på soliditeten. Trots 
det positiva driftresultatet var soliditeten oförändrad 
på 58 procent exklusive pensionsskuld. Beräk-
ningen inkl pensionsskuld visar att soliditeten 
minskar från 12 procent till 7 procent. Den ned-
gången orsakas av ändrad ränteberäkning för pen-
sionsskulden. 
 
 

 
 
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 48 tkr per invånare 
och år. 
 
Kommunalskatt 
 

 2012 2011 2010 
Alvesta 32,46 32,76 32,76
   Kommun 21,81 22,11 22,11
   Landsting 10,65 10,65 10,65
Länet 31,65 31,72 31,72
   Kommun 21,00 21,07 21,07
   Landsting 10,65 10,65 10,65
Riket 31,60 31,56 31,56
   Kommun 20,59 20,74 20,74
   Landsting 11,01 10,82 10,80
 
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 32,46 procent från 2012, vilket är 0,81 
procent enheter högre än genomsnittet i Kronobergs 
län och 1,22 procentenheter högre än rikssnittet. 
Den högsta kommunalskatten i riket uppgår till 
34,17 procent och den lägsta till 28,89. 
 
För 2012 så höjer 64 kommuner skattesatsen. Sex 
kommuner sänker skatten. Den genomsnittliga 
kommunala skattesatsen i riket ökar från 31,56 till 
31,60. Tio 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 årsgenomsnitt på statslåneräntan minus 
tre procent. För 2011 var målet 0 procent pga av det 
låga ränteläget och statslåneräntan (2,57 – 3,0). 
Utfallet blev (i en förenklad beräkning av justerad 
ränteintäkt i relation till genomsnitt av in- och 
utgående balans av likviditet) 1,6 procent (0,9 % 
2010). Målet blev således uppfyllt. 
Den genomsnittliga låneräntan (räntekostnad i rela-
tion till genomsnitt av in- och utgående balans av 
långa lån) var 3,1 procent under 2010 (3,0 % 2010). 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
 
Prognossäkerhet 
Skillnaden mellan prognosen mot budget per 
augusti och resultatet utgör 4,9 mkr. Av den totala 
bruttokostnaden 1 255,3 mkr motsvarar prognosen i 
augusti mot resultatet helår en felmarginal på 0,03 
procent. I delårsrapporten konstaterades att 
resultatet med all sannolikhet skulle förbättras, trots 
de givna prognoserna för helår 2011.  
Prognossäkerheten kan betraktas som mycket god.  
 
 

 
 
Förvaltning 

Delårs-
rapport 
augusti 

 
 
Bokslut 

 
Av-
vikelse 

Kommunledning 0,0 0,1 0,1

Barn och ungdom -20,0 -12,9 7,1

Arbete och lärande -3,1  -6,4 -3,3

Omsorg och hälsa 1,5  0,3 -1,2

Samhällsplanering 0,4 3,0 2,6

Myndighetsutövning 0,0 0,0 0,0

Gemensam finansiering 16,3 15,9 -0,4

Total kommunen -4,9 0,0 4,9
Avvikelse mot nettobudget per helår och skillnad mellan 
verkligt resultat i relation till prognos i augusti 
 
 
Känslighetsanalys 
En kommun påverkas många gånger av händelser 
som inte kan kontrolleras. Ett sätt att illustrera detta 
är en känslighetsanalys som visar hur olika 
förändringar påverkar kommunens finansiella 
situation. 
 

 Mkr +/-
1 kr av kommunalskatten 30,6
1 % i löneförändring 6,3
100 kommuninvånare 4,6
1 % i prisförändring 5,1
10 heltidstjänster 3,9

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 % av kommunalekon. utjämning 2,1
1 % i avgiftsförändring 0,8
10 Mkr i lån 0,3
 
mot diskriminering och för  
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Pensioner 
Kostnaden för avtalspensioner och tillhörande löne-
skatt var 51 mkr under 2011, vilket är en ökning 
med 6 mkr jämfört med föregående år.  
Nyintjänad pension kostnadsförs och betalas ut från 
kommunen varje år. Pension intjänad före 1998 är 
skuldförd, men ligger utanför balansräkningen som 
en ansvarsförbindelse och är tillsammans med 
skatteskuld 479 mkr. Skulden ökade under året med 
57 mkr främst beroende på nytt sätt att räntebe-
räkna skulden. Under 2011 betalades 19,7 mkr ut i 
pensioner som hör till den gamla skulden.  
 
År 2000 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 pensionsfond 
med extern förvaltning fastställdes.  
2006 utökades fonden med inriktningen att långsik-
tigt optimera kapitalets tillväxt med hälften placerat i 
aktier och andra hälften i räntepapper, så att kom-
munens utbetalningar för pension kan matchas på 
ett bättre sätt. Kapitalet förvaltas av tre olika förvalt-
ningsbolag. Målet är en avkastning på realt lägst 3 
procent per år (konsumentprisindex, KPI; plus 3 
procent). 
 
Under 2011 har marknadsvärdet minskat med 13 
mkr från 214 till 201 mkr. Bokfört värde har ökat 
med 1 mkr, vilket ger en avkastning på 1 procent. 
Förändringen av marknadsvärdet mellan åren var -6 
procent (+11 procent 2010).  
 
Målet för året om lägst 5,3 procent avkastning har 
därmed inte uppnåtts (3 % plus KPI:s ökning 2,3 %). 
 
 
Skuld och ansvarsförbindelser Mkr
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 3,4
Ansvarsförbindelser inkl löneskatt 479,0
Summa 482,4
Pensionsmedlens användning 
Finansiell placering, bokfört värde 199,1
   värdenedskrivning -2,9
   bokfört värde 196,2
   (finansiell placering, marknadsvärde) 201,3
Återlånade medel 281,1
Summa 482,4
 
Marknadsvärdet på pensionsfonden täcker knappt 
42 procent av skulden för pensioner. För resterande 
skuld har kommunen således återlånat medel. 2010 
var den täckningsgraden 51 procent. 
Den lägre täckningsgraden beror i huvudsak på en 
sänkning av den s k diskonteringsräntan i 
beräkningen av pensionsskulden. Enligt SKL:s 
uppskattning medför det att ansvarsförbindelsen 
ökar med 7-8 procent och pensionsavsättningen 
ökar med 9-11 procent för kommunerna i 
genomsnitt. För Alvesta kommun har Skandia 
beräknat ökningen i avsättningen till 0,1 mkr och 
ökningen av ansvarsförbindelsen till 27,8 mkr. 

 
Innehållet i pensionsfonden är med bokförda värden 
den 31 december 2011:  
 

Innehav pensionsfond Mkr
Svenska räntepapper 109,9
Sv aktier/aktierelaterade instrument 63,5
Utländska aktier/aktierelaterade instrument 22,9
Likvidkonto 2,8
Värdereglering -2,9
Summa 196,2
 
 
Borgensåtagande 
Kommunens borgensåtaganden uppgick vid ut-
gången av 2011 till 971 mkr (1 007 mkr 2010). 99,7 
procent av garantierna avser kommunägda bolag.  
Åtagandena för AllboHus är oförändrat med totalt 
613 mkr. För kommunens ägarbolag Kommunföre-
tag har borgen minskat med 39 mkr efter lösen av 
ett lån, garanti till bredbandsbolaget BIVA har fått 
sin borgen höjd med 2,6 mkr.  
Räknat per invånare är borgensåtagandet högt 
jämfört med länets kommuner och över genom-
snittsnivån för den kommungrupp Alvesta brukar 
jämföras med. Det är viktigt vid jämförelser och 
riskanalys att beakta följande. 
Alvesta kommun har valt att bedriva en relativt stor 
del av sin verksamhet i bolagsform. Bostadsföreta-
get svarar för förvaltning och uthyrning av kommun-
ägda lokaler (skolor, daghem, vårdbostäder etc) till 
kommunens förvaltningar. Även produktion och 
distribution av fjärrvärme samt försäljning och distri-
bution av el sker i bolagsform. Investeringar och 
förvärv inom dessa områden har till stor del finansi-
erats genom lån med kommunal borgen som säker-
het. 
Samtliga kommunala servicehus/ålderdomshem 
förutom ett ägs av kommunens bostadsbolag. 19 
procent (118 mkr) av borgen för bostadsbolagets 
lån avser dessa boenden som är kommunal kärn-
verksamhet. 
De sju kommunägda bolagen som har kommunal 
borgen har sammantaget en god ekonomi. 99,7 
procent av kommunens borgensförbindelser avser 
dessa sju företag. Borgen för AllboHus, 613 mkr, 
utgör 63 procent. Bolagets ekonomi är stabil.  
Som medlem i Kommuninvest AB omfattas Alvesta 
kommun av en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld. Borgensåtagandet är begränsat till det låne-
belopp som kommunkoncernen står i skuld med hos 
Kommuninvest vid varje tidpunkt. Skulden var 817 
mkr den 31 december 2011. 
Kommunens borgensåtaganden avser närmare 98 
procent borgen till helägda bolag. Åtagandet medför 
sammanfattningsvis en begränsad risk. 
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Förvaltningsberättelse 
 
 

 
 

Måluppfyllelse 
 

 Kommunfullmäktiges mål 
 
1. Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 98 procent av skatter 
och kommunalekonomisk utjämning 2011 
 
Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som krav på lägsta godtagbara nivå på resultat (balanskravet). 
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.  
Ett tal över 100 innebär att man ”lånar” till driftverksamheten.  
 
Nettokostnadens andel (verksamhetens kostnader minus intäkter) var 98,4 procent. Målet om högst 98 
procent blev inte uppfyllt. 
 
Kommentar/analys: 
Det är viktigt för kommunens ekonomi är hur verksamhetens nettokostnad utvecklas år till år i 
relation till gemensamma intäkter (skatter och kommunalekonomisk utjämning). Verksamhe-
tens nettokostnad har under 2011 ökat 7,8 procent medan de gemensamma intäkterna steg 
2,0 procent. Det är vad gäller förhållandet mellan intäkter och kostnader, en tydlig försämring 
jämfört med de närmast föregåenden åren.  
 
 
 
 
2. Alvesta kommun ska vara attraktiv 
Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 
Resultatmål 2011 

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

74 procent är medel i kommunerna, Alvestas värde är 
70 procent. Kommunen ligger något under medelvärdet i 
rankingen. Föregående år låg kommunen något över 
medel. Målet är inte uppnått.  
 
 

Kommentar/analys: 
Under 2011 har fler platser planerats och färdigställts. Under 2012 ska resultatet förbättras. Fortfarande 
är barngrupperna för stora och platserna för få. De närmaste åren ska antalet förskoleplatser utökas. 
 
Hur många av eleverna i årskurs 3 klarar de 
nationella proven i sv och ma? 
% av de som nått kravnivån  
Ranking av Sveriges kommuner 
Förbättra resultatet 

72,4 procent är medel i kommunerna, Alvestas 
värde är 68,4 procent. Mätningen har inte gjorts 
tidigare. Kommunen når därmed inte medel.. 

Kommentar/analys: 
Åtgärder för att förbättra resultatet i sv/ma har satts in men åtgärderna är inte tillräckliga. Det är främst på 
en av skolorna i kommunen som har stora svårigheter. Eleverna behöver mycket språkstöd. Det har varit 
stor omsättning av barn i klasserna och det kräver speciella resurser. Ansvarig rektor ber om stöd  från 
politikerna för att komma till rätta med problemen. 
Hur effektiva är kommunens grundskolor i 
förhållande till övriga kommuner? 
Mått kostnad per betygspoäng (meritvärde), 
kpb delat med niornas medelbetyg (meritvär-
de) KKiK 
Förbättra resultatet 

Kostnaden är 341 kronor för medel alla kommuner och 
Alvesta har en kostnad på 321 kronor. I rankingen ligger 
kommunen på bättre än medel. Föregående år var ran-
kingen ungefär den samma. Målet har varken förbättrats 
eller försämrats. 

Kommentar/analys: 
Kommunen ligger bra till i rankingen i jämförelse med landets kommuner 
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Attraktivt boende/ökad inflyttning 
Resultatmål 2011 

 
Medborgarna ska uppleva att kommunen är 
en attraktiv plats att leva och bo i. 
Ranking SCB:s Medborgarindex 
medborgarundersökning NRI 
Förbättra resultatet 

Medel för kommunerna ligger på indexet 60, kommunen 
har indexet 54. Kommunen ligger under medel i ran-
kingen. Målet är inte uppnått.  
 

Kommentar/analys: 
Avviker mest på; Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?, Hur väl 
uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 
Diskussion kring och planer på hur Alvesta kommun ska uppfattas som en attraktiv kommun pågår i ett 
politiskt och i ett tjänstemanna perspektiv. Ett av kommunens övergripande mål är att kommunen ska 
vara attraktiv. 
Kommunens webb-information till medbor-
garna ska vara god 
Ranking SKL:s undersökning KKiK 
Förbättra resultatet 

Medel för kommunerna ligger på andelen maxpoäng, 
75. Kommunen har andelen av maxpoäng 79. Kommu-
nen har förbättrat sitt resultat. Målet är uppnått.. 

Kommentar/analys: 
Åtgärder har skett för att lättare kunna söka information på webbplatsen, information och analys av kom-
munens verksamheters resultat har också förbättrats på webbplatsen.  
 
God infrastruktur 
Resultatmål                                                               2011 
God tillgång på kommunikationer 
Förbättra värdet på 55 i 2008 års  
Medborgarundersökning i delfrågan Nöjd 
Region Index 
Medborgarundersökning 

Värdet i 2011 års medborgarundersökning är 63, 
medel Sveriges kommuner (15 000-19 999 inv) är 
59. Målet är uppnått 

Kommentar/analys: 
Hela NRI omfattar arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer, kommersiellt 
utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Jämfört med genomsnittet för kommuner i samma storleksklass är 
betygsindexet högre för arbets- och utbildningsmöjligheter och kommunikationer. För bostäder, kommer-
siellt utbud och trygghet befinner sig kommunen på medel och fritidsmöjligheter under medel. 
Starkt näringsliv 
Resultatmål                                                               2011 
Antalet nystartade företag per 1000 invånare i 
kommunen ska ligga på rikssnittet 
Nyföretagarnas Företagsbarometer 

Medel för kommunerna ligger på 8,4, kommunen har 
värdet 4,7. Målet är inte uppnått. 

Kommentar/analys: 
Det handlar väldigt mycket om attraktiviteten i kommunen om fler företag ska startas, vilket jobbas på i 
olika sammanhang. Ett av de övergripande målen är att kommunen ska vara attraktiv. Kommunen har en 
grund i tillverkande industri, vilket betyder att det är svårt att starta eget företag eftersom det är kostnads-
krävande investeringar som behöver göras. Det är därför viktigt för kommunen att arbeta för en bredare 
näringslivsstruktur för att skapa förutsättningar för nya företag att starta. 
 
Ett rikt kulturliv 
Resultatmål                                                               2011 
Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket 
i kommunen öppet utöver tiden 08-17 på 
vardagar? 
Ranking i jmf med de kommuner som ingår i 
KKiK, förbättra resultatet 

Medel för kommunerna ligger på 12 timmar, kommunen 
har öppet 11 timmar. Kommunen har förbättrat resultatet 
sedan 2010, med två timmar. Målet är uppnått. 

Kommentar/analys: 
Öppettiderna har ökat det senaste året. Det finns inga planer i dagsläget för att ytterligare öka öppettider-
na. Boklånen har ökat med 4 procent. 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
God social omsorg och vård 
Resultatmål                                                               2011 
Kommunens hemtjänst ska vara på bibehål-
len nivå 
Jmf kostnaden per omsorgstaga-
re/servicenivån/nöjdhet med övriga kommu-
ner i KKiK 

Nöjdhet omsorgstagare, Nöjd-Kund-Index, antal poäng 
av max 100: Alvesta 77, medel kommunerna 75. 
 
Omsorg- och servicenivå, andel av maxpoäng 100: 
Alvesta 79, medel kommunerna 68. 
 
Kostnaden per omsorgstagare, tusen kronor år 2010: 
Alvesta 100 tkr, medel kommunerna 130 tkr 
 
Målet anses vara uppnått. 

Kommentar/analys: 
Förvaltningen arbetar för att vända trenden med försämrat resultat på nöjdhet över tid i kommunen. Det 
arbetas med det sociala innehållet och genom HEL-projektet med att se till det friska i omsorgsarbetet. 

Kommunens omsorg på äldreboendena 
ska vara på bibehållen nivå 
Jmf väntetiden för plats/kostnaden per 
omsorgstagare/nöjdhet med övriga kommu-
ner i KKiK 

Nöjdhet omsorgstagare, NKI =Nöjd-Kund-Index, 
antal poäng av max 100: Alvesta 77, medel kommuner-
na 70. 
 
Väntetid på en plats, antal dagar från ansökan till erbju-
dande, Alvesta 192 dagar. Medel kommunerna 53 
 
Kostnaden per vårdtagare tusen kronor/år 2010:  
Alvesta 445 tkr. Medel kommunerna 549 tkr 
 

Kommentar/analys: 
Kommunens resultat är mycket bra i relation till medel övriga kommuner i riket när det gäller kostnader 
och nöjdhet. Väntetiden till äldreboende visar ett otillfredsställande resultat. Under 2012 utökas korttids-
platser på äldreboendet Asken i Grimslöv, detta kommer till viss del att förbättra situationen. Ytterligare 
åtgärder behöver vidtas för att förbättra situationen. 
  

 
3. Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 
-delaktighet 
-kompetensutveckling 
-positiv personal 
-allas lika värde 
Resultatmål 2011 

 
Nöjd medarbetarindex, bibehålla eller om 
möjligt förbättra det kommungemen-
samma resultatet från föregående mät-
ning 2009. 
Medarbetarundersökning hösten 2011. 

Index var 69, en liten ökning jämfört med 
2009. Värdet på nöjd medarbetarindex för 
Alvesta kommun är detsamma som för alla 
anställda i hela Sverige. 
Målet är uppnått. 
 

Kommentar/analys: 
92% av medarbetarna anser sig ha ett stimulerande och meningsfullt arbete. 65% av 
medarbetarna anser att de uppmuntras till att medverka i beslut som påverkar verksam-
heten.   90% av medarbetarna anser att de har tillräcklig kompetens för    att klara kra-
ven som ställs i arbetet. Däremot är det endast 65% som anser att de har möjlighet att 
utvecklas i arbetet.  
 
Kommunen värnar om allas lika värde. På frågan om man personligen under det senas-
te året utsatts för kränkande behandling, trakasserier, mobbats eller diskriminerats sva-
rade 9 procent av medarbetarna att de utsatts för detta av brukare, anhöriga, elever, 
föräldrar och kunder. Åtta procent av medarbetarna uppgav att de utsatts för detta av 
chefer eller medarbetare. 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Öka jämställdheten i lönesättning Differensen mellan kvinnor och mäns medianlö-

ner har minskat med drygt 300 kr jämfört med 
året innan. 
Målet är uppnått. 

Kommentar/analys: Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare ökade med 2,5 % under 
2011 till 22 965 kronor, motsvarande lön 2010 var 22 400 kr. Kvinnornas medianlön 2011 var 22 
690 kr och männens 25 500 kr. 

 
 
 
 

Alvesta kommun i jämförelse med andra kommuner 
 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör årligen undersökningar av kommunens kvalitet genom ett 40-tal mått ur 
fem perspektiv; tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutveck-
lare. Måtten har tagits fram genom egna mätningar i kommunen, genom SKL:s mätningar, genom privata företags 
mätningar på beställning samt genom olika nationella mätningar som görs årligen av SCB, Skolverket, Nyföretagar-
centrum, Socialstyrelsen, Svenskt Näringsliv samt Försäkringskassan. 
 
Syftet med Kommunens kvalitet i korthet är att göra det enklare för politiker och medborgare att få reda på hur bra 
den egna kommunen fungerar och att underlätta dialogen mellan kommunpolitiker och kommuninvånare. År 2011 
deltog 158 av Sveriges 290 kommuner i Kommunens kvalitet i korthet . 
 
Alvesta kommuns resultat beskrivs nedan i jämförelse med, medel, alla deltagande kommuner. För att underlätta 
överblickbarheten hur kommunen ligger till i relation till medel för alla deltagande kommuner förutom med mått 
också gula, gröna och röda rutor. Gul ruta symboliserar att kommunen ligger i spannet för medel, grön ruta betyder 
bättre än medel och röd ruta sämre än medel. Kommentarer och förbättringstankar finns också redovisade. 
 
En del av måtten används för att fastställa om Kf:s övergripande mål uppfyllts i årsredovisningen. I övrigt är tanken 
att redovisningen av måtten i årsredovisningen ska bidra till att ge en uppfattning om vad kommunens verksamheter 
levererar till kommunmedborgaren för de skatter som betalats.   

 
 
 

Alvestas Kvalitet i korthet 2011 – jmf med alla kommuner  
 Din kommuns tillgänglighet Definition Medel* 

Alla kom-
muner 

Alvesta 
2011 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla kommuner 
 eller lika  
 

 Hur många av medborgarna 
som skickar in en enkel fråga 
via e-post får svar inom två 
arbetsdagar?  

Andel, %  74 73  

 
 

 En åtgärdsplan för att förbättra resultatet ska redovisas i april 2012. Arbetet har påbörjats. 
 Hur stor andel av medborgar-

na som tar kontakt med kom-
munen via telefon för att få 
svar på en enkel fråga får 
kontakt med handläggare?  

Andel, % 48 65 

 
 

 Resultatet ska förbättras genom åtgärdsplan, se ovan 
 Hur stor andel av medborgar-

na uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon 
ställt en enkel fråga till kom-
munen? 

Andel, % 81 84 
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Förvaltningsberättelse 
 
 Hur många timmar/vecka har 

huvudbiblioteket i kommunen 
öppet utöver tiden 08-17 på 
vardagar? 

Antal 
timmar 

12 11 

 
 

 Öppettiderna har ökat det senaste året. Det finns inga planer i dagsläget för att ytterligare öka öppettiderna. 
Boklånen har ökat. 

 Hur många timmar/vecka har 
kommunen öppet simhallen 
utöver tiden 08-17 på varda-
gar?  

Antal 
timmar 

27 19 

 
. 

 Renovering och ombyggnad pågår. De närmaste åren kommer öppettiderna att utökas 
 Hur stor andel av de som er-

bjuds plats inom förskole-
verksamheten har fått plats på 
önskat placeringsdatum? 

Andel, 
% 

74 70  

 

 
 Under 2011 har fler platser planerats och färdigställts. Under 2012 ska resultatet förbättras. Fortfa-

rande är barngrupperna för stora och platserna för få. De närmaste åren ska antalet förskoleplatser 
utökas. 

 Hur lång är väntetiden (dagar) 
för dem som inte fått plats för 
sitt barn inom förskoleverk-
samheten på önskat placer-
ingsdatum?  

Antal 
dagar 

22 37  

 

 
 Under 2011 har fler platser planerats och färdigställts. Under 2012 ska resultatet förbättras. Fortfa-

rande för stora barngrupper och för få platser. De närmaste åren ska antalet förskoleplatser utökas. 
 Hur lång är väntetiden i snitt 

(dagar) för att få plats på ett 
äldreboende från ansökan till 
erbjudande om plats?  

Antal 
dagar 

53 192 

 

 Otillfredsställande resultat. Under 2012 utökas korttidsplatser på äldreboendet Asken i Grimslöv, 
detta kommer till viss del att förbättra situationen. Ytterligare åtgärder behöver vidtas för att förbättra 
situationen. 

 Hur lång är handläggningsti-
den i snitt (dagar) för att få 
ekonomiskt bistånd?  

Antal 
dagar 

15 8 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
 Trygghetsaspekter i din 

kommun 
Definition Medel 

Alla 
kommuner 

Alvesta 
2011 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla kommuner 
 eller lika  
 

 Hur trygga känner sig  med-
borgarna i kommunen?  

Index  
1-100  

61 57 

 

 Avviker mest på ..hur trygg och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?* 
I samverkan med Brottsförebyggande rådet följs och åtgärdas situationen i kommunen. Ständigt 
arbete förekommer med att skapa goda ungdomsmiljöer genom förvaltningen för barn och ungdom. 

 Hur många olika vårdare be-
söker en äldre person, med 
hemtjänst beviljad av kom-
munen, under 14 dagar? 

Andel, % 14 13 

 

 Förvaltningen arbetar ständigt med att minska antalet personal kring varje omsorgstagare. En sam-
ordnare finns för varje omsorgstagare som ska se till att all personal är uppdaterad på vilka insatser 
som ska ges. 

 Hur många barn per personal 
är det i kommunens försko-
lor? 

Antal 
personer 

4,0 Mätning är ej genomförd förberedel-
ser sker för mätning 2012. 
 

*) övriga frågor; Hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter?, Hur trygg och säker du 
 kan känna dig mot hot, rån och misshandel? 
 
 
 Din delaktighet och kommu-

nens information 
Definition Medel 

Alla 
kommuner 

Alvesta 
2011 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla kommu-
ner 
 eller lika  
 

 Hur god är kommunens 
webbinformation till med-
borgarna? 

Andel av 
maxpoäng 
Genom-
snitt för 
alla områden 

75 77 

 

 Åtgärder har skett för att lättare kunna söka information på webbplatsen, information och analys 
av kommunens verksamheters resultat har också förbättrats på webbplatsen.  

 Hur väl möjliggör kommu-
nen för medborgarna att 
delta i kommunens utveck-
ling? 

% av 
max- 
poäng 

46 53 

 
 Hur väl upplever medbor-

garna att de har inflytande 
över kommunens verksam-
het? 

Index 
1-100 
 
 

41 37 

 

 Avviker mest på; Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till 
insyn och inflytande?* 
Den politiska organisationen ser bristen på upplevt inflytande. Denna frågeställning innehåller så 
många komplicerade frågor som osökt kommer in på, hur vi definierar vårt demokratiska system. 
Fortsatta diskussioner kring frågan kommer att ske 

*Övriga frågor, Hur nöjd är du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter? 
Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens 
verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din 
kommun.  
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Förvaltningsberättelse 
 
 
 Din kommuns effektivi-

tet 
Definition Medel 

Alla 
kom-
muner 

Alvesta 
2011 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla kommu-
ner 
 eller lika  
 

 Vad är kostnaden för ett 
inskrivet barn i försko-
lan? 

Kronor per 
barn  

114 546 107 760 

 
 Vilket resultat når elever i 

årskurs 3 i kommunen i de 
nationella proven? 

% av de som 
nått kravnivån 
i sv/ma 

72,4 68,4 

 

 
 Åtgärder för att förbättra resultatet i sv/ma har skett men är inte tillräckliga. Det är främst på en 

av skolorna i kommunen som det finns stora svårigheter då barnen behöver mycket språkstöd. 
Det har varit stor omsättning av barn i klasserna och det kräver speciella resurser. Ansvarig 
rektor ber om stöd politiskt för att komma till rätta med problemen. 

 Vilket resultat uppnår 
kommunens grundskolor 
i förhållande till övriga 
kommuner? 

Andel %  
Behöriga till 
gy.skolan 

88,1 88,9 

 

 Hur effektiva är kommu-
nens grundskolor i förhål-
lande till övriga kommu-
ner? 

Kostnad (kr) 
per betygspo-
äng 

341 321 

 
 Vilket resultat når elever 

studerande i gymnasie-
skolan boende i kommu-
nen?  

Andel, %, 
Fullföljer inom 
4 år 

77,2 76,0  

 

 
 Nämnden för arbete och lärande har uppföljning regelbundet i intern kontrollplan och arbetar 

ständigt med att förbättra resultatet. 
 Vad kostar en plats i 

kommunens särskilda 
boenden?  

Kronor/ 
brukare 

549 121 444 667 

 
20:e plats/160 kom-
muner 

 Hur nöjda är brukarna 
med sitt särskilda boen-
de? 

Index 
1-100 

70 76  

 
13:e plats/160 kommuner 

 Vilket omsorgs- och ser-
viceutbud har hemtjänst 
finansierad av kommu-
nen? 

Andel av max-
poäng 

68 79 
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Förvaltningsberättelse 
 
 Vad är kostnaden per 

vårdtagare inom hem-
tjänsten i kommunen? 

Kronor/ 
brukare 

129 812 100 116 

 
 

 Hur nöjda är brukare med 
den hemtjänst de erhål-
ler? 

Index 
1-100 

75 77 

 

 Förvaltningen arbetar för att vända trenden med försämrat resultat på nöjdhet över tid i kommunen. Det 
arbetas med det sociala innehållet och genom HEL-projektet med att se till det friska i omsorgsarbetet. 

 Vilket serviceutbud finns 
inom LSS grupp- och servi-
ceboende? 

Andel av max-
poäng 

82 91 

 
 Andelen inte återaktuali-

serade ungdomar ett år 
efter avslutad in-
sats/utredning 

Andel ungd 
13-20 år som 
inte återaktua-
liseras inom ett 
år 

74 Mätning är ej genomförd. 
Förberedelser sker till mätning 
2012. 
 
 

 Din kommuns som sam-
hällsutvecklare 

Definition Medel 
Alla 
kom-
muner 

Al-
vest20
11/ 
2010 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla kommuner 
 eller lika  
 

 Hur hög är kommunens sys-
selsättningsgrad? 

Syssels.grad 
i % av inv  
20-64 år 

77,4 80,1 

 
 Hur många nya företag har 

startats per 1000 invånare i 
kommunen?  

Antal nya 
företag/1000 
invånare 

6,4 4,7 

 

 Om nya företag ska startas fordras att kommunen är attraktiv, vilket jobbas på i olika sammanhang. Ett av de 
övergripande målen är att kommunen ska vara attraktiv. Kommunen har en grund i tillverkande industri, 
vilket betyder att det är svårt att starta eget företag eftersom det är kostnadskrävande investeringar som be-
höver göras. Det är därför viktigt att arbeta för en bredare näringslivsstruktur för att skapa förutsättningar för 
nya företag att starta. 

 Hur många fler/färre för-
värvsarbetare har tillkom-
mit/försvunnit i kommunen? 

Förändr 
+, -, antal/ 
1000 inv  

8,9 2,2 

 

 Efter lågkonjunkturen 2008-2009 har många som blev arbetslösa haft svårt att återkomma till en normal 
arbetsmarknad. Ett av de viktigaste skälen är att tillgänglig kompetens inte stämmer med näringslivets efter-
frågan. För att förbättra läget har kommunen via den kommunala vuxenutbildningen satsas på ett industri-
program med ett gott resultat. Kommunen har också satsat pengar i ett projekt för att underlätta anställning 
av unga. På längre sikt är kommunen och dess näringsliv engagerade i Teknikcollege Kronoberg. 

 Vad ger företagarna för sam-
manfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommu-
nen? 

Ranking 
Sveriges 
kommuner 

 135/ 
170/ 
290 

 

 Ambitionen hos de politiskt ansvariga och ansvariga tjänstemän skall förbättras i syfte att skapa ett bättre 
företagsklimat än dagens. Detta skall ske genom strukturerade och regelbundna besök hos enskilda företag 
där politiker och tjänstemän deltar. Besöksverksamheten skall kompletteras med träffar till vilka kommunen 
bjuder in näringslivet för generella diskussioner. 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
 

Hur högt är sjukpenningtalet 
bland kommunens invånare? 

Antal utbet 
heldagar, 
socialförsäkr 
per person 
16-64 år 

6,2 6,8 

 

 Det kommunen påverkar hälsan i kommunen är bl a genom ett gemensamt Hälsoråd där representanter för de 
olika aktörerna inom sjukvård och hälsa ingår. 

 Hur effektiv är kommunens 
hantering och återvinning av 
hushållsavfall? 

% återvun-
net 
material 

38 46 

 
 Hur stor är kommun-

organisationens andel miljö-
bilar av totala antal bilar? 

Andel, % 43 27 

 

 55% av personbilarna är miljöbilar. Det finns ganska många lätta lastbilar och de är inte miljöbi-
lar. Ett förslag till resepolicy är framtagen för att främja att ytterligare miljöbilar ska inköpas. 

 Hur stor är andelen inköpta 
ekologiska livsmedel?  

Andel, % 12 18 

 

 Verksamheterna arbetar för att nå det nationella målet som var fastställt till 25% för 2010. 
 Upplever medborgarna att 

kommunen är en attraktiv 
plats att leva och bo i?  

Index 
1-100 

60 54 

 

 Avviker mest på; Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?, 
Hur väl upp-fyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på? 
Diskussion kring och planer på hur Alvesta kommun ska uppfattas som en attraktiv kommun 
pågår i ett politiskt perspektiv och i ett tjänstemanna perspektiv. Ett av kommunens övergripande 
mål är att kommunen ska vara attraktiv. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Framtid 
 
Kommunallagens krav om god ekonomisk 
hushållning 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 2012-2013 är följande: 
 
Kommunstyrelsen 
De övergripande planer som finns inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde för att öka 
attraktiviteten ur ett medborgarperspektiv är 
följande:   
-Fortsatt satsning på järnvägstrafken i kommunen 
och regionen.  
-Fortsatt planering av Sjöparken och 
stationsområdet /resecentrum 
-Fortsatt förbättring av varumärket Alvesta kommun 
-Utveckla e-förvaltning 
 
Barn och ungdom 
-Fler förskoleplatser behövs i tätorten Alvesta. 
-Fler avdelningar behövs inom Prästängens 
förskoleområde för att möta framtida platsbehov. 
-Under 2012 kommer en skolutredning att göras, 
vilken ska ha ett 10-års perspektiv.  
Utredningen ska beskriva bland annat; kvalitet, 
personal och lokaler.   
-Minska placeringskostnaderna  
Under 2012 utökas Stjärnans öppenvårdsenhet.  
Det framtida arbetet är inriktat mot att ha en 
fungerande missbruksbehandling för unga mellan 
13 och 21 år.   
 
Arbete och lärande 
-Behov av försörjningsstöd motverkas.  
Fortsatt arbete med arbetslinjen och utveckling av 
rutiner och arbetsmetoder planeras.  
-Ökade krav på integrationsinsatser. 
SFI-utbildningen fortsätter med sitt interna 
utvecklingsarbete. Samhällsorienteringen är en del i 
integrationsarbetet.   
-Förändring av Allbo Lärcenter 
Marknadsföring samt anpassning/utveckling av 
skolorganisationen krävs.  
-Digitalisering av bibliotek 
Det planeras för  ett”24-timmars-bibliotek. 
-Allmänkulturen utvecklas igen 
En ny regional kultursamverkan etableras under 
kommande år.  
 
 
 
 

 
 
Omsorg och hälsa 
-Ytterligare ett särskilt boende behövs i Alvesta 
tätort.  
-20 nya personer har de närmaste fem åren behov 
av daglig verksamhet., 18 personer har ansökt eller 
anmält intresse för servicebostad, 4 personer har 
behov av korttidsplats  och-9 personer har behov av 
kontaktperson/stödfamilj.  
-Ett nytt trapphusboende behövs, 8-10 lägenheter 
med gemensamhetsutrymme, för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 
-Det blir minskade LASS-intäkter troligtvis med flera 
mkr årligen från Försäkringskassan som kommer att 
påverka kommunen.  
-Arbete pågår för att höja kompetensen hos 
nuvarande personal samt för att säkra framtida 
kompetensbehov. 18 utbildningsplatser på 
omsorgsprogrammet kommer att anordnas på Allbo 
Lärcenter. Framtida kompetensbehov planeras 
genom ”Vård- och omsorgscollege Kronoberg”.   
-Under år 2012 kartläggs förutsättningarna för att 
införa valfrihet  i hemtjänsten, LOV. Stimulansbidrag 
har erhållits med 626 tkr.  
 
Samhällsplanering 
-Under 2012 kommer byggnationen av 
Resecentrum att fortgå. Ny parkering kommer att 
anläggas och en bro med anslutningar båda sidor 
om järnvägen kommer att byggas. Planprocess 
pågår även för att skapa större byggrätt.  
-Om- och tillbyggnad av simhallen kommer att 
påbörjas.  
-Förvaltningsavtalet löper ut och parkavdelningen är 
tänkt att under 2012 flyttas över till Allbohus.  
-Arbetet med att ansluta Lekaryd till det kommunala 
nätet för vatten och avlopp kommer påbörjas.  
-Det planeras för ett nytt bostadsområde och ny väg 
i Spåningslanda.  
-Kringarbeten runt tågstoppet i Moheda kommer att 
slutföras under 2012.  
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Medarbetare 
Ett av kommunens mål är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. För att nå kommunens mål krävs 
medarbetare som upprätthåller hög kvalitet inom 
alla verksamheter med medborgarnas behov och 
intressen i fokus. Insatserna för att behålla och 
utveckla medarbetarna är mycket strategisk för 
kommunens förmåga att ge en hög service. Den 
kommunala verksamheten är personalintensiv och 
personalkostnaderna utgör 2/3 av kommunens 
totala kostnader.  
 
Personalpolitiskt mål 
Målet med att vara en attraktiv arbetsgivare innebär 
delaktighet, kompetensutveckling, positiv personal, 
allas lika värde och ökad jämställdhet i 
lönesättningen. 
 
Under senhösten 2011 genomfördes en 
medarbetarundersökning.  I denna undersökning 
mäts bland annat ett genomsnittligt nöjd 
medarbetarindex. Resultatet av detta index var 69, 
en liten ökning jämfört med 2009. Värdet på nöjd 
medarbetarindex  för Alvesta kommun är detsamma 
som för alla anställda i hela Sverige. 
 
 92% av medarbetarna anser sig ha ett 
stimulerande och meningsfullt arbete. 65% av 
medarbetarna anser att de uppmuntras till att 
medverka i beslut som påverkar verksamheten.   
90% av medarbetarna anser att de har tillräcklig 
kompetens för    att klara kraven som ställs i arbetet. 
Däremot är det endast 65% som anser att de har 
möjlighet att utvecklas i arbetet.   
 
Kommunen värnar om allas lika värde. På frågan 
om man personligen under det senaste året utsatts 
för kränkande behandling, trakasserier, mobbats 
eller diskriminerats svarade 9 procent av 
medarbetarna att de utsatts för detta av brukare, 
anhöriga, elever, föräldrar och kunder. Åtta procent 
av medarbetarna uppgav att de utsatts för detta av 
chefer eller medarbetare. 
 
Differensen mellan kvinnor och mäns medianlöner 
har minskat med drygt 300 kr jämfört med året 
innan. (se rubrik löner och jämställdhet)  
 
Policy och riktlinjer 
Förutom ovanstående mål finns följande 
politiskt antagna policy och riktlinjer som styr 
relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare för hela kommunen.  
-Personalpolitiskt program, Kf § 142/85* 
-Lönepolitiskt program, Kf § 91/01* 
-Hälsovision, Ksau § 66/06 
-Särskild avtalspension, Ksau § 96/06 
-Rökpolicy, Ksau § 109/06 
-Medarbetarsamtal, Ksau § 110/06 
-Rehabilitering, Ksau § 77/08 
-Arbetsmiljöpolicy, Kf § 107/08 
-Uppvaktningar och gåvor, Pn § 14/11 

-Bidrag till fritidsstudier, Pn § 6/12 
*revidering pågår 
 
 
Antal anställda 
Under 2011 var antalet nettoårsarbetare 1 327. 
Detta är en ökning med 71 nettoårsarbetare jämfört 
med 2010. Störst ökning är det inom FBU med 32 
nettoårsarbetare, därefter FOH med 17 
nettoårsarbetare.  I gruppen övrigt beror ökningen 
på anställda inom projektet ”Unga Vuxna”. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att verk-
samheten ska bedrivas med högst 1 302 nettoårs-
arbetare. 
 
Ökningen inom FBU beror på: 
-En ökning inom förskolan med ca 10 nettoårs-
arbetare. En ökad budgetram 2011 på ca 3,3 miljo-
ner för ökat antal barn. Detta har lett till att 3 nya av-
delningar tillkommit på förskoleområde Prästängen 
med den ny förskolan Lunnabacken.  I augusti 2010 
fick förvaltningen ett tillskott från fullmäktige på 2 
miljoner för att minska barngrupperna i förskolan. 
-En ökning inom skolan med ca 11 
nettoårsarbetare. Ett politiskt beslut i aug 2010 på 
ökad elevpeng ger ca fyra tjänster. (1,8 miljoner). Vi 
har 8 personer som går lärarlyftet. Förvaltningen 
står för halva kostnaden och staten för halva. Detta 
leder till en ökning på ca tre tjänster. En ökad 
satsning inom budgetram på barn i behov av särskilt 
stöd. Politiskt beslut att tillskjuta 1miljon kronor från 
överskottet 2010. Detta ger ca två tjänster. Antalet 
elever i förberedelseklassen har ökat. Detta har 
genererat ca två nya tjänster. Dessa är finansierade 
med pengar från migrationsverket. 
-Ett nytt ungdomsboende öppnades, Kronan 2. 
Detta medförde ca fem nya nettoårsarbetare. Detta 
är en självfinansierad verksamhet som betalas av 
migrationsverket.-Ett projekt kring IFO för att utöka 
hemmaplanslösningar startades. Detta medförde ca 
två nya nettoårsarbetare. Detta finansieras med 
politiskt avsatta projektmedel 
-Ny kostchef är anställd. En ny nettoårs-arbetare. 
Detta är ett politiskt beslut som togs i samband att 
man tog en ny kostorganisation. 
-Ny kurator är anställd. 1 ny nettoårsarbetare. Ny 
skollag kräver tillgång till kuratorer på skolorna 
-En ökning med två nettoårsarbetare inom 
socialtjänsten p.g.a. ökad arbetsbörda. 

Ökningen inom FOH beror på:  
-en biståndshandläggare, fler ärenden inom 
äldreomsorgen. 
-två årsarbetare inom nattpatrullen. Under 2010 
drogs dessa tjänster ner på prov, tjänsterna 
återinfördes 2011.  
-en årsarbetare omsorgspersonal, start av nytt LSS-
boende Rådmannen. 
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-en tjänst som arbetar med anhörigstöd för hela 
kommunen (600 tkr i statsbidrag fr o m 2011) 
-4-5 årsarbetare, personlig assistens 
-resterande 7-8 årsarbetare för HEL-Projekter, 
projektledning/koordinering, administration, vikarier 
för omsorgspersonal vid utbildningar). Erhållit 6,4 
mkr från ESF för att finansiera kostnaderna. 
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2011 2010 2009
Arbete o lärande 111,8 107,6 106,4
Barn o ungdom 550,0 518,4 522,6
Kommunledning 29,1 27,5 27,3
Omsorg o hälsa 542,2 525,3 530,2
Samhällsplanering 70,8 68,9 69,8
Övriga 23,4 7,9 2,8
Hela kommunen 1327,4 1255,6 1259,1
 
Antal tillsvidareanställda – dec månad 
 

 2011 2010 2009
Arbete o lärande 97 88 98
Barn o ungdom 654 639 643
Kommunledning 31 29 30
Omsorg o hälsa 651 646 643
Samhällsplanering 72 74 76
Hela kommunen 1505 1476 1 490
 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med 29 jämfört 
med förra årsskiftet. FBU har den största ökningen 
med 15 tillsvidareanställda.   
 

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 48 år, 
för kvinnor 47,6 år och för män 50,2 år. Bland de 
tillsvidareanställda är 48 procent 50 år eller äldre. 
 
Pension 
Under 2011 har 31 medarbetare avgått med 
pension (2,1 % 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 204 
medarbetare respektive 464 medarbetare att uppnå 
65 år.  
 

Beräknad pensionsavgång 
(ant per år)
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Under 2011 var den genomsnittliga åldern för 
pensionsavgång 64,5 år. År 2010  var genomsnitts-
åldern 64,6 år. 
 
  
Pension inom 10 år 
(tillsvidareanställda födda 1946-1955) 
 

Förvaltning Antal Andel
Kommunledningskontor 12 39
Arbete och lärande 32 33
     - varav lärare 17 46
Barn och ungdom 198 30
     - varav lärare 54 31
     - varav förskollärare 30 24
     - varav barnskötare 31 32
Omsorg och hälsa 193 30
     - varav vårdbiträde 52 43
     - varav undersköterska 58 24
     - varav vårdare 22 25
     - varav sjuksköt./dsk. 10 26
Samhällsplanering 29 40
Totalt kommunen 464 31
 
Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom förvaltningen för 
samhällsplanering och kommunledningskontoret. 
Personalomsättning 
Under 2011 har totalt 86 tillsvidareanställda 
medarbetare avslutat sina anställningar. Detta ger 
en extern personalomsättning på 5,7 procent (2010 
var det 6 %). Av de som slutat sin anställning har 31 
personer avgått med pension.  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 89 procent, vilket är en 
ökning jämfört med året innan (88,3%). Målet är att 
öka sysselsättningsgraden i kommunen och detta är 
ett  steg på väg.  
 
Antal anställda heltid/deltid 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid 
50-74 

Deltid
-49

Tillsvid. kvinnor 600 498 159 14
Tillsvidare män 206 18 8 3
Visstid kvinnor 45 34 15 1
Visstid män 23 3 3 1
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Av antalet tillsvidareanställda var 84 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 76 procent. Av samtliga anställda var 14 
procent män. 
 
47,2 procent av de tillsvidareanställda kvinnorna har 
en heltidsanställning. Motsvarande siffra bland 
männen var 87,7 procent. Jämfört med 2010 har 
andelen heltidsanställda kvinnor ökat  (45,3%) och 
minskat bland männen  (88,2 %). 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande:  
 

Arbete o lärande  92 % 
Barn o ungdom  91 % 
Omsorg o hälsa   85 % 
Samhällsplanering.   97 % 
Kommunledning   97 % 
 
 
Arbetad tid och frånvaro 
Av den totala överenskomna arbetstiden är andelen 
arbetad tid 79 procent och andel frånvaro 21 
procent (semester, sjukfrånvaro och övrig ledighet). 
Frånvaron fördelar sig enligt följande: 

Frånvaro

Semester

Övrig 
ledighet

Sjukledig
het

 
 
 
Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare 
ökade med 2,5 % under 2011 till 22 965 kronor, 
motsvarande lön 2010 var 22 400 kr. Kvinnornas 
medianlön 2011 var 22 690 kr och männens 25 500 
kr. Differensen mellan kvinnor och mäns 
medianlöner har minskat med drygt 300 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 10 14 24
Fritidsledare 9 6 15
Lärare 146 53 199
Sjuksköterska/dsk 32 7 39
Undersköterska 235 9 244
Förskollärare 122 3 125
Barnskötare 94 0 94
Kock 35 0 35
Bibliotekarier  9 0 9
Parkarbetare 1 12 13
Drifttekniker 0 10 10
Anläggningsarbetare 0 10 10
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. 
Behandlingsassistenter och fritidsledare har en 
jämn könsfördelning. Av kommunens chefer är 60 % 
kvinnor. Alla enhetschefer inom förvaltningen för 
omsorg och hälsa är kvinnor.  
 
 
Lönerörelsen 
Lokala löneöversynsförhandlingar har genomförts 
för samtliga förbund under året. Totalt för 
kommunen var lönekostnadsökningen ca 2,3 %. 
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Lönekostnad inkl sociala avgifter, mkr    
 

År Anställda Förtroende-
valda 

Övriga 
arvoden

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
2011 615,4 5,6 5,8
 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter minskade med en procent 
2011.  
 
Total semesterlöneskuld, mkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester är 
42,3 mkr. Skulden har ökat med 1,3 mkr jämfört 
med förra året.  
 
 
 
 
Hälsa 
Av samtliga medarbetare har 35 procent inte haft 
någon sjukdag under året. Detta är två procent lägre 
än föregående år. Bland medarbetarna har 96 
procent inte haft någon långtidsfrånvaro 
(sjukfrånvaro längre än 59 dagar). 
 
Sjukfrånvaro 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 2011 2010 2009
Arbete o lärande 9,9 7,0 5,7
Barn o ungdom 13,0 15,8 17,9
Kommunledning 8,9 13,7 10,4
Omsorg o hälsa 18,3 20,4 22,4
Samhällsplanering 7,1 7,0 7,6
Hela kommunen 14,6 16,6 18,3
Antalet sjukdagar per anställd har minskat med 2 
dagar under året. Målet för 2011 var att minska 
minst en dag jämfört med 2010. Ett aktivt arbete 
med att minska både den korta och långa 
sjukfrånvaron har gett resultat. 
 
Sjukfrånvaro procent 
 

 2011 2010 2009
Total sjukfrånvaro 4,4 4,8 5,3
- Kvinnor 4,8 5,3 6,0

- Män 3,1 2,7 2,1
- Åldersgrupp -29 år 4,0 2,9 3,4
- Åldersgrupp 30 – 49 år 3,9 4,1 5,0
- Åldersgrupp 50 år - 5,2 4,5 6,0
- Längre än 59 dagar 29,7 36,7 43,8
 
Under 2011 har sjukfrånvaron i förhållande till den 
arbetade tiden minskat. Den långa sjukfrånvaron 
har minskat under året. 29,7 procent av sjuk-
dagarna per anställd i kommunen tillhör dem som 
har en sjukperiod på 59 dagar eller längre. Den 
sista december 2011 var 30 medarbetare lång-
tidssjukskrivna. Detta är en minskning med 14 
personer jämfört med 2010. Bland de långtidssjuk-
skrivna var 9 medarbetare sjukskrivna på deltid 
vilket motsvarar 30 procent av de långtidssjuka. 
 
Anställda som är 50 år eller äldre stod för 47 % av 
de totala antalet sjukdagar. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön visar att 
kvinnor i genomsnitt var sjuka 15 dagar och männen 
10 dagar under 2011. Jämfört med 2010 innebär det 
en minskning av sjukfrånvaron bland kvinnorna med 
3 dagar och en ökning med 1 dag bland männen. 
Av kvinnornas totala sjukfrånvaro var långtidssjuk-
frånvaron 48 procent. Männens andel var 41 
procent. Långtidssjukfrånvaron bland kvinnorna har 
minskat med 10%. 
 
Sjukfrånvaro längre än 59 dagar, antal personer 
Procent FBU FOH Övriga 
 25 1 2 0 
 50 3 1 1 
 75 0 1 0 
100 10 11 0 
 

 
 
 
Aktivt rehabiliteringsarbete 
Under året har fokus inom rehabiliteringsarbetet 
varit på personer med upprepad korttidsfrånvaro. Av 
kommunens anställda har nästan 200 personer 
upprepad korttidsfrånvaro med fem gånger eller mer 
under en tolvmånadersperiod. Av dessa arbetar 
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drygt hälften inom förvaltningen för omsorg och 
hälsa. 
 
Kommunen har en upphandlad företagshälsovård. 
Under 2011 köptes tjänster motsvarande 533 
timmar.  
 
 Det förebyggande arbetet med friskvårdsinsatser 
har fortsatt under året. Medarbetarna erbjuds olika 
friskvårdsinsatser till reducerade priser. Två större 
motionskampanjer har genomförts under året och 
drygt en tredjedel av personalen har deltagit vid 
dessa kampanjer.  En stor bidragande insats till allt 
förebyggande arbete gör alla hälsoinspiratörer på 
arbetsplatserna. 
 
 
Strategiska personalfrågor 
 
Utbildningar 
Under våren erbjöds kommunens chefer en 
utbildning i rehabilitering. Under hösten påbörjades 
en arbetsmiljöutbildning för nya chefer och 
skyddsombud.  
 
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 2011 har drygt 200 
medarbetare genomgått utbildning inom psykisk 
och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Över 200 
medarbetare har deltagit i projektets hälsofrämjande 
insatser. Arbetet fortsätter under 2012. 
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Miljöredovisning 
I januari månad 2008 beslutade kommunfullmäktige 
anta lokala miljömål för Alvesta kommun. Nedan 
följer några exempel på vad som skett under 2011 
för att uppnå miljömålen. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Kommunens övergripande mål är att kommunen på 
sikt ska bli fossilbränslefri. Ett delmål är att 
koldioxidutsläppen från fossila bränslen år 2010 ska 
ha minskat till 2,2 ton/invånare och år. Enligt de 
senaste uppföljningsbara uppgifterna, som avser år 
2007, var utsläppen 2,3 ton/invånare och år. Siffrorna 
för 2011 bedöms ha  flera felkällor och redovisas 
därför inte. 
 
Nedan redovisas några åtgärder som genomförts för 
att minska koldioxidutsläppen. 
 
• I april antog kommunfullmäktige en ny energi- 

och klimatstrategi. Strategins långsiktiga mål är 
att kommunen ska bli en fossilbränslefri kommun 
2030. Strategin innehåller en nulägesbeskrivning 
och mål till 2014 och 2020. Ett av målen är att 
energianvändningen skall kännetecknas av 
effektivitet och uthållighet. Till energi- och 
klimatstrategin finns en handlingsplan med 
åtgärder som syftar till att målen nås.  

 
• Tillsammans med en stor del av världens 

befolkning deltog Alvesta kommun i Earth Hour. 
Den 26 mars mellan 20.30 och 21.30 släcktes 
ljuset i en manifestation för klimatet. I Alvesta 
släcktes ljuset på flera offentliga platser. 

 
• I Energimyndighetens energispartävling för 

kommunhus vann Alvesta två av fyra kategorier.  
Kommunen vann med bästa innovativa förslaget 
och tillsammans med Karlskrona det kluster som 
minskat elförbrukningen mest. 

 
• Intresset för vindkraft är fortsatt stort i 

kommunen. Under året har ett bolag kommit in 
med tillståndsansökan till länsstyrelsen, Sjöatorp 
Vindpark. Blädingeås vindkraftspark, fick tillstånd 
till uppförande och drift av 9 vindkraftverk under 
2011. Ärendet har överklagats och ligger i 
dagsläget hos Mark- och Miljödomstolen. 
Ytterligare en stor anläggning, Gruppstation 
Lyngsåsa med totalt 36 verk, ansökte om tillstånd 
under 2010. Detta året har bolaget arbetat med 
att komplettera sin ansökan och beslut i ärendet 
väntas under våren 2012.  Kommunen har 
granskat och yttrat sig över 
tillståndsansökningarna för vindkraft. 

 
• Kommunen har deltagit i LRF Sydost Leader-

projekt om förstudie ”Alvesta biogas”. 
Slutredovisning skedde i januari och resultatet 
presenterades för intresserade i Alvesta den 27 
januari. Därefter har kommunens arbete fortsatt 
med markförhandlingar och upprättande av en ny 
detaljplan för den tilltänkta biogasanläggningen.  

 

• En ny gång- cykelväg i Moheda och en i 
Vislanda har blivit klara under året, tillsammans 
är de cirka två km långa.  

 
• En flygel på Grönkullaskolan är ombyggd med 

nya fönster, nya radiatorer, ny styrutrustning och 
nytt ventilationsaggregat. Väggar har 
tilläggsisolerats. Detta med mycket goda resultat 
där stora besparingar görs med upp till 40 % 
lägre energiåtgång än övriga flyglar. 

 
• Informationsmöten om energieffektiviseringar 

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

 
• Kommunkoncernen har fortsatt sitt arbete med 

energieffektiviseringar och övergång till förnybart 
bränsle i sina fastigheter. Bl.a. värms 
Blädingegården numera upp med återvunnen 
frityrolja i stället för fossil eldningsolja. Genom 
åtgärden har 2 kubikmeter frityrolja hittills ersatt 
eldningsoljan. Användningen av frityrolja 
kommer att fortsätta under 2012 och utökas till 
fler fastigheter där eldningsolja används som 
reserv till biobränsle. 

 

 
Blädingegården värms numera med återvunnen frityrolja 
 
• F.d. vattenverket i Alvesta underhållsvärms med 

eldningsolja. Detta är enda byggnaden i 
kommunkoncernens som enbart värms med 
fossilt bränsle. Planerna är att även f.d. 
vattenverket ska gå över till biobränsle under 
2012 

 
• Uppvärmningen av sporthallen i Lönashult är 

ändrad från elektriska takstripes på 25 kW till 
uppvärmning genom återluft från nytt 
ventilationsaggregat som även är närvarostyrt. 
Åtgärden bedöms ge en besparing på 40-50 % 
under den kalla årstiden. 

 
• Ny styrutrustning som mäter förbrukning på 

värme, vatten och varmvatten samt el på 
samtliga undercentraler och ventilationsaggregat 
på Furuliden har installerats. Dessutom larmas 
avvikelser från tidigare mätperioder 

 
• På Bryggaren 18 och 19 samt Pilen har 

värmesystemet justerats. Fönster har bytts ut 
mot energiglasfönster. 
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• Ett förslag till resepolicy för kommunkoncernen 

har tagits fram. Beslut om policyn väntas ske i 
början av 2012. Ett arbete med att utreda 
möjligheterna att införa en intern koldioxidavgift 
har påbörjats på uppdrag av styrgruppen för 
Uthållig kommun. Dessa två åtgärder bedöms 
påverka utvecklingen mot en minskad 
användning av fossilt bränsle 

 
Elcykel är ett alternativ till korta bilresor i tjänsten 

För att följa om utvecklingen följer målen i energi- 
och klimatstrategin redovisas nedan några 
indikatorer inom området 
 
Fordonsresor  2011 2010 2009 
Kommunen  
Antal mil 192 000 184 000 177 000 
Mil/anställd 128 125 119 
Hela koncernen 
Antal mil 248 000 239 000 243 000 
Mil/anställd 154 150 152 
 
I uppgifterna ovan ingår kommunens fordon inkl. lätta 
och tunga lastblar, men exkl. fordon som används i 
undervisningen och arbetsfordon såsom traktorer 
och motorredskap. Både kommunen och 
kommunkoncernen har ökat sina resor. Det är endast 
AllboHus som har minskat sina resor mellan 2011 
och 2010. 
   
Tåg och flygresor 2011 2010 2009 
Kommunen 
Antal mil med tåg 37 384 37 711      41 953 
Antal mil med flyg 7 419 9 627 7 365 
Hela koncernen 
Antal mil med tåg 40 034 41 419   i.u.       
 
Uppgifterna ovan bygger på uppgifter från de 
reseföretag kommunen har avtal med. I uppgifterna 
ingår endast personalens resor. I uppgifterna ingår 
inte individ- och familjeomsorgens tågresor. Utöver 
tågresorna ovan har även resor skett med 
Länstrafikens resekort. Resorna med Länstrafikens 
resekort finns inte någon statistik på, men dessa 
resor har ökat mycket under 2011 jämfört med 
tidigare år. Det är Förvaltningen för Arbete och 
Lärande som står för flest mil med flyget. 

Kommunkoncernen har totalt 70 personbilar varav 
38 är miljöfordon. En ökning med sex fordon jämfört 
med 2010. Vid byte till nya fordon väljs miljöbilar. 
 
Kommunkoncernens köp av drivmedel för 
transporter, angivet i liter  
År Bensin       E85                  Diesel 
2009 57 215    44 960  248 796 
2010 55 240    43 138   260 801 
2011      49 078       41 905 274 946 
Redovisningen ovan bygger på uppgifter från bolag 
som kommunen har avtal med. I inköpen ingår 
även drivmedel för arbetsfordon.  
Ökningen av drivmedel ovan innebär att 
koldioxidutsläppen från kommunkoncernens 
transporter ökat med cirka 20 ton jämfört med 
föregående år. Det är dieselanvändningen som står 
för hela ökningen. 
 
Kommunens elförbrukning, inkl. förvaltningsavtalet 
men exkl. gatubelysningen, uppgick under 2011  till 
ca 9 500 MWh. Detta är cirka 1 100 MWh mindre än 
föregående år. För hela kommunkoncernen var 
elförbrukningen cirka 21 300 MWh. Målet är att 
elförbrukningen ska minska i kommunen som 
geografiskt område 
  
Under 2011 har kommunkoncernen köpt 12,1 GWh 
ursprungsgaranterad, storskalig vattenkraft.  
 
Fjärrvärmeförbrukning, angivet i MWh 
År Kommunen Kommunkoncernen   
2009 7 636      
2010 9 090    32 433 
2011 7 960     29 325 
 
Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, 
producerade under året 3,2 GWh vattenkraft. Detta 
är ökning med 0,8 GWh jämfört med året innan. 
 
Under året har Alvesta Energi fortsatt utbyggnaden 
av fjärrvärme i kommunen och 32 nya villor och 1 
butik har anslutits till fjärrvärmenätet.  
 
Produktion av fjärrvärme i kommunen 
År Ort Produktion Varav biobränsle  
2009 Alvesta  99,9 GWh 98,9 % 
2010 Alvesta 110,7 GWh 95,3 % 
2011 Alvesta  101,2 GWh 98,1 % 
2009 Moheda  34,7 GWh 98,3 % 
2010 Moheda  37,7 GWh 98,9 % 
2011 Moheda 34,7 GWh  98,7 % 
2009 Vislanda  29,4 GWh 99,3 % 
2010 Vislanda  33,5 GWh 95,9 % 
2011 Vislanda 15,7 GWh  97,3 % 
Minskningen i Vislanda jämfört med föregående år 
beror på att den största fjärrvärmeförbrukaren 
installerat en egen biobränslepanna.             
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Giftfri miljö 
Under året har Sjöparken i Alvesta sanerats. I 
området har tidigare bedrivits industriverksamhet 
(spegeltillverkning och ytbehandling).  
Föroreningarna i marken bestod av arsenik, bly, 
kadmium, krom, koppar, kvicksilver och nickel. Efter 
saneringen ska marken klara kraven för att användas 
till bostäder och parkeringsytor.  
 
Planeringen med att sanera Södras f.d. 
sågverksområde i Hjortsberga påbörjades, via 
Länsstyrelsen,  under året.  Marksaneringen av 
dioxiner ska vara klart hösten 2012. 
Grundvattensaneringen av klorfenoler och 
pentaklorfenoler beräknas ta flera år. Området är 
utpekat som bostadsområde i översiktsplanen. 
 
Försvarsmaktens projekt med att sanera Klintaberget 
i Moheda påbörjades under året. Kommunen utgår 
från att marken efter saneringen kan användas för 
bostadsändamål. Ansvaret för saneringen ligger på 
Försvarsmakten men kommunen stöttar med 
uppgifter om de lokala förhållandena.  
 
Kommunen har påbörjat arbetet med att  REVAQ-
certifiera avloppsslammet från reningsverken. 
REVAQ är ett certifieringssystem för att certifiera 
arbetet på avloppsreningsverk som sprider 
avloppsslam på åkermark. Certifieringen innebär att 
man bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med 
ständiga förbättringar och är öppen med all 
information. Syftet med certifiering av 
avloppsreningsverk enligt REVAQ är att 
kvalitetssäkra reningsverkens arbete med återföring 
av slam till jordbruk. Målsättningen är att  bli klara 
med certifieringen under 2012. 
 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att 25 % 
av livsmedelsbudgeten ska bestå av ekologiska 
produkter har endast förskolorna nått. Möjligheten att 
upphandla även rättvisemärkta produkter ska 
beaktas. Nedan redovisas resultaten för de senaste 
fyra åren.  
 
År 2011 2010 2009 2008 
Ekologiskt 19,5 % 13,3 % 9,8 % 9,5 % 
Etiskt 2,0 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 
 
Ingen övergödning  
Kommunen har anslutit 26 fastigheter i Grimslöv till 
det kommunala avloppsnätet. Genom anslutningen 
beräknas utsläppen av fosfor och kväve till 
Mörrumsåns vattenvårdssystem att minska med 36 
kg fosfor och 228 kg kväve. 
 
Kommunen har beviljats LOVA-bidrag för att 
inventera enskilda avlopp inom området östra sidan 
av sjön Åsnen. Under 2011 har totalt 246 enskilda 
avlopp inventerats. Antalet godkända avlopp blev 92 
stycken, medan 154 stycken underkändes. Det 
innebär att 63 % bedömdes undermåliga och 
kommer att behöva åtgärdas. Detta är ett betydlig 
bättre resultat än förra året, då nästan 90 % 
underkändes. Detta visar att det finns stora skillnader 

mellan olika områden inom kommunen vad gäller 
avloppens status. 
 
Levande sjöar och vattendrag 
Alvesta har tillsammans med Växjö och Tingsryds 
kommuner genomfört naturvårdsprojektet ”Ordning 
och reda längs Värendsleden. Statligt LONA-bidrag 
har utgått med 185 250 kronor. Syftet med projektet 
har varit att de tre kommunerna i samverkan med 
lokala markägare och kanotuthyrare vidta åtgärder 
som främjar såväl friluftsliv som biologisk mångfald 
utmed kanotleden Värendsleden. Syftet har också 
varit att  sprida kunskap och information om arter, 
ekologiska företeelser och de regler som finns 
utmed leden. Ytterligare ett syfte har varit att göra 
leden säkrare och förbättra kanaliseringen utav 
kanotisterna till befintliga rastplatser. 
 

 
Campingplats utmed kanotleden Värendsleden  
 
God bebyggd miljö 
Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i 
Spåningslanda fastställdes av kommunfullmäktige 
under året. Bostadsområdet har ingått som ett 
prioriterat område i Uthållig kommun, etapp 2. 
Särskild vikt har lagts vid att området ska vara ett 
attraktivt och hållbart bostadsområde med en god 
boendemiljö. 
 
Kommunen har slutredovisat sitt arbete inom 
Uthållig kommun, etapp två. Vid målgångs-
konferensen i Stockholm redovisade Alvesta sina 
resultat och erfarenheter från Uthållig kommun, 
genom området fysisk planering, fördjupad 
översiktsplan för Moheda. 
 
Arbetet med ny detaljplan för Sjöparken och det nya 
resecentret har pågått under året. En viktig 
utgångspunkt har varit att underlätta för gående och 
cyklister i området. Samverkan har skett med 
Trafikverket när det gäller gångbron över 
järnvägsspåren.  
 
Alvesta kommun blev under året utvald som en av 
37 kommuner till tredje etappen i 
Energimyndighetens program Uthållig kommun. De 
utvalda kommunerna ska inom områdena fysisk 
planering och näringspolitik sprida 
spjutspetsexempel med energifokus som kan 
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inspirera såväl nationellt som internationellt. Alvesta 
kommun deltar i området fysisk planering och med 
projektidén att genom tågstoppet i Moheda bidra till 
en positiv samhällsutveckling. Alvesta ingår i 
arbetsgruppen ”Bilsnål planering i attraktiv småstad”. 
 

 
Här i Moheda planeras för kommunens första 
parkeringsplats för elbil och offentlig cykelpump  
 
För att få ett bra underlag till den fortsatta 
planeringen i Moheda har kommunen tillsammans 
med Regionförbundet Södra Småland, Energikontor 
Sydost och Trafikverket gjort en enkel 
resvaneundersökning. 294 personer har besvarat 
enkäten som kommer att bearbetas under 2012. 
 
I samarbete med Trafikverket har planeringsarbetet 
för tågstoppet i Moheda slutförts under året. I juni var 
Mohedabor och verksamhetsutövare inbjudna till ett 
välbesökt samrådsmöte om utvecklingsfrågor i 
Moheda samt information om det planerade 
tågstoppet med perronger.  Fr.o.m. januari 2012 
kommer det att finnas 6 avgångar från Moheda. Det 
finns en överenskommelse som innebär att det inom 
en treårsperiod ska vara möjligt med ytterligare 5-6 
avgångar i vardera riktning.  
 
En trafikstudie har gjorts om olika lösningar för att 
kunna utveckla centrum och göra det säkrare för 
gående och cyklister i Moheda.  I samarbete med 

Trafikverket finns nu ett förslag på att leda om den 
tunga trafiken och att anlägga en ny cykelväg.  
 
Ett rikt växt- och djurliv 
I Naturvårdsverkets nationalparksplan från 2008  
finns ett område vid västra Åsnen med som ett av 
verkets förslag till nya nationalparker i Sverige. 
 

 
Kanske ett blivande nationalparksområde  
 
Naturvårdsverket skriver att ”Området är ett märkligt 
orört skogs- och sjölandskap långt söderut i landet. 
Det har höga naturvärden kopplade till 
naturtillståndet i såväl land- som vattenmiljöerna 
och ett rikt växt- och djurliv. Områdets 
fastlandsdelar är lättillgängliga och innehåller 
intressanta och vackra naturmiljöer liksom utblickar 
över övärlden. Området representerar det 
sydsvenska slättlandskapet med dess sjöar och är 
väl lämpat som nationalpark”.  
Under året har Alvesta kommun deltagit i 
planeringen av bildandet av nationalpark 
tillsammans med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, 
Växjö och Tingsryds kommuner. Alvesta kommun 
medverkar genom att delta i den förankring och 
planering som behövs för en framställan till 
regeringen om bilande av nationalpark i ’Västra 
Åsnen. 
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Kommunstyrelsen  
Ordförande:  Mats Johnsson 
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 2011 2010 2009
Intäkter 6 470 6 965 6 680
Kostnader 74 500 56 955 53 190 
Nettokostnader 68 030 49 990 46 510 
Bruttoinvest 510 370 360
Kostnad kr/inv* 3 595 2 660 2 480
 
 
Driftredovisning 2011 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 6 360 6 470 110
Kostnader 74 455 74 500 -45
Netto 68 095 68 030 65
 
 
 
Sammanfattning av året 2011 
• Satsningar på infrastruktur 
• Turistindustrin omsätter 147 mkr  
• Sjön Åsnens varumärke utvecklas 
• Pilgrimsled invigdes 
• Utveckling av besöksmålet Huseby 
• Landsbygdsutveckling 
• Utvärdering av den politiska organisationen 
 
 
Satsningar på infrastruktur 
Under året har arbetet med att utveckla Alvesta 
kommun som ett logistikcentrum fortsatt. Ett flertal 
infrastruktursatsningar planeras eller har redan 
påbörjats och färdigställts. I Moheda invigdes ett 
nytt tågstopp i början av januari 2012. På sträckan 
Nässjö-Alvesta har nya tågstopp även färdigställts i 
Lammhult och Stockaryd. Planering pågår för en 

omfattande utbyggnad under de närmaste åren av 
Pågatågstrafiken från Skåne upp till södra Småland, 
med nya tågstopp i Diö, Vislanda, Gemla och Mar-
karyd. Tidpunkten för tågstoppet i Vislanda är ännu 
inte fastställd men planeras kunna ske 2013-2014. 
Den nya gångbron över spårområdet vid Alvesta 
järnvägsstation samt nya parkeringsplatser öster om 
spårområdet innebär en efterlängtad upprustning av 
den viktiga järnvägsknutpunkten i Alvesta. 
 
 

 
Brobygge vid järnvägsstationen i Alvesta 
 
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 tagit hem regionens i sär-
klass 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.  
  
Turistindustrin omsätter 147 mkr 
Under 2011 gjordes en undersökning som 
visade att turistindustrin i Alvesta kommun 
omsätter 147 miljoner kronor och ger arbete åt 
ungefär 110 personer.  
 
Sjön Åsnens varumärke utvecklas 
Samverkan med Växjö och Tingsryd fortsatte 
genom en gemensam turistbroschyr och plane-
ringen av ett gemensamt utvecklingsarbete för 
sjön Åsnen som turistdestination. De tre kom-
munerna blev i slutet av året beviljade 3,3 Mkr 
ifrån Leader Linné och Leader Småland Sydost 
för att tillsammans med Åsnenområdets näring 
arbeta med Åsnens varumärke och destina-
tion.  
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Pilgrimsled invigdes 
I juni invigde biskopen vandringsle-
den/pilgrimsleden Västra Sigfridsleden, ca 6 
mil genom Alvesta kommun. Detta var ett 
samverkansprojekt mellan Sensus, Växjö Stift, 
Destination Småland AB och berörda kommu-
ner. Projektet finansierades genom Leader 
Linné.  
 
Utveckling av besöksmålet Huseby 
Huseby Bruk AB:s strategigrupp blev tillsatt 
och arbetet påbörjades med de strategiska 
riktlinjerna och genom strukturfondsprojektet 
”Öppna portar”. Bolaget har ca 9 Mkr att förfo-
ga över under 2012-2014 för att utveckla be-
söksmålet.  
 

 
Huseby Bruk 
 
Landsbygdsutveckling 
Ett landsbygdsprogram för Alvesta kommun 
har arbetats fram i samråd med ett lands-
bygdsråd. Det finns förslag på sju utvecklings-
områden med mål och åtgärder.  
 
 

Utvärdering av den politiska organisationen 
Under våren 2011 genomförde Institutet för lokal 
och regional demokrati (ID) en utvärdering av kom-
munens politiska organisation, införd den 1 januari 
2008. Utvärderingens fokus var att utreda om de 
politiska målen/motiven med organisationsföränd-
ringen hade uppnåtts samt för- och nackdelar med 
den nya och den gamla organisationen. Den 
genomförda utvärderingen, som presenterades i juni 
gav inte underlag för större förändringar i den nya 
organisationen men föreslog att vissa förslag till 
förändringar borde diskuteras vidare.  
 
Under hösten 2011 påbörjades diskussioner på det 
politiska planet om viss förändring av den politiska 
organisationen, bland annat vad gäller individ- och 
familjeomsorgsverksamheten.  
 
Ekonomi  
 
En ordnad ekonomi är ett villkor för utveckling och 
kvalitet. Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat i 
förhållande till budget med 0,1 mkr. Av de överförda 
medlen från 2010, 1,7 mkr, har 0,2 mkr förbrukats 
till bidrag till Moheda bio.  
I samband med årsredovisningen 2010 redovisade 
förvaltningen viktiga framtidsfrågor. Flera av de 
frågorna har förvaltningen arbetat aktivt med t ex 
satsningar på järnvägstrafiken, planering av Sjöpar-
ken och förbättring av varumärket Alvesta kommun. 
Utveckling av e-förvaltning har däremot inte priorite-
rats under året. 
 
 
 

 
Lyftkranen i kvällsljus 
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Nämnden för barn och ungdom 
Ordförande:  Tomas Johnsson 
Förvaltningschef Mats Martinsson 
 
 

 

   7 

Ansvar och uppgifter 
• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Skolbarnomsorg 
• Obligatorisk särskola 
• Musikskola 
• Fritidsgårdar 
• IFO, Barn & Familj  
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2011 2010 2009
Intäkter 74 965 70 420 65 205
Kostnader 429 320 396 970 387 900
Nettokostnader 354 355 326 550 322 695
Förändring i % 8,51 1,19 0,14
Bruttoinvest 2 000 1 448 2 375
Kostnad kr/inv 18 730 17 365 17 204
 
Driftredovisning 2011 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 60 030 74 965 14 935
Kostnader 401 485 429 320 -27 835
Netto 341 455 354 355 -12 900
 
 
Sammanfattning av året 2011 
• Två nya förskolor i Alvesta  
• Musikskolan till nya lokaler  
• Införande av vårdnadsbidrag 
• Det goda föräldraskapet 
• Ny skollag och förändrad läroplan 
• Resultat för grundskolan 
• Införande av elevdatorer  
• Kostpolicy   
• Läsuppmuntran under höstterminen 
  
 
Två nya förskolor i Alvesta 
Lunnabackens förskola öppnades i juni 2011 och 
ligger på Högåsvägen i Alvesta. Förskolan består av 
tre åldersindelade avdelningar; Kullen, Tornet och 
Ängen. Personalen arbetar för att det ska finns ett 
bra samarbete mellan avdelningar, vilket gör att 
barnen känner all personal på förskolan.  
 
Vid årsskiftet 2012 öppnade Lekbackens förskola 
och har 7 avdelningar.  Dessa är åldershomogena 
dvs. att alla barnen är födda under samma år. Un-
der 2011 renoverades vårdcentralens gamla lokaler 
och idag är Lekbacken kommunen största förskola.  
Barnens måltider serveras i en matsal.  
 
Förskoleverksamheten Haga, Hatten och Rönne-
dalsgården har avvecklats och barnen har istället 
fått plats på Lekbackens förskola.  

 

 
Lekbackens förskola i Alvesta. 
 
Musikskolan till nya lokaler 
Sedan januari 2011 har musikskolan sin verksamhet 
i det som tidigare var Stenlyckeskolan i Alvesta. I 
nära anslutning till dessa lokaler finns musikverk-
stan och gymnasieskolan. Närheten och samarbetet 
till fritidsgården och musikverkstan är positiv för alla 
men konsertlokal saknas. 

Musikskolans julshow på Thalia.   
 
Införande av vårdnadsbidrag 
Från 1 september 2011 kan föräldrar i Alvesta 
kommun ansöka om vårdnadsbidrag för barn som 
fyllt 1 år men ännu inte 3 år. Bidraget ges utifrån att 
ett antal villkor uppfylls. Vårdnadsbidraget är 3 000 
kr per barn och månad. Bidraget är skattefritt och 
därmed inte pensionsgrundande. I slutet av 2011 
fick föräldrar till 13 barn i kommunen bidraget.          
 
Det goda föräldraskapet 
I december 2011 avslutades projektet ”Det goda 
föräldraskapet”, vars syfte varit att utveckla föräldra-
stödet i Kronobergs län. Genom ett förbättrat sam-
spel mellan barn och förälder ska ungas hälsa främ-
jas.  
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Idag är sex medarbetare i Alvesta kommun utbilda-
de till ledare i aktivt föräldraskap. Under 2012 är 
målsättningen att fortsätta arbeta vidare med dessa 
frågor och att det ska finnas 12 ledare. Därmed ska 
alla föräldrar med barn i förskolan erbjudas en plats 
i studiecirkeln ”Aktivt föräldraskap”. Ytterligare fram-
tida mål är att föräldrar med skolbarn ska kunna 
delta i studiecirkeln. Under 2011 har intresset blivit 
allt större hos föräldrar om att få delta i studiecirkeln. 
 
Ny skollag och förändrad läroplan 
Den 1 juli 2011 började den nya skollagen, skolför-
ordningen och den nya läroplanen för grundskolan 
att gälla. Ett nytt betygssystem har även införts för 
grundskolan. Denna betygsskala är sexgradig (A-F) 
varav fem betygssteg är godkända medan ett be-
tygssteg är icke godkänt. Från höstterminen 2012 
kommer elever i årskurs 6 och 7 att få betyg.  
 
Resultat för grundskolan 
Alvesta kommuns meritvärde för åk 9 har förbättrats 
jämfört med föregående år. 199, 3 poäng blev det 
sammanlagada meritvärdet för samtliga elever i 
kommunen. Det är en ökning med 2,6 poäng.  

Våren 2011 har rikets genomsnittliga meritvärde 
ökat igen (210,5 poäng) efter förra året då meritvär-
det sjönk för första gången på fem år.  
 
Det finns fortfarande skillnader mellan flickors och 
pojkars betygsresultat i kommunen. Dock är de inte 
lika stora för våren 2011 då flickornas meritvärde är 
206,2 poäng och pojkarnas 195,0 poäng. Förra året 
var skillnaden 43 poäng medan den nu är 11,2. 
Detta beror på att resultaten för pojkar har förbättras 
medan flickornas resultat försämras.    
 
Den nya skollagen förändrar redovisningen av an-
delen elever som är behöriga till gymnasiet. Statisti-
ken är numera indelad efter behörighet till högskole-
förberedande- och yrkesprogram.  
 
89,2 procent av Alvestas elever är behöriga till de 
yrkesförberedande programmen medan rikssnittet är 

lägre (87,7 procent). Alvestas resultats för behöriga 
till högskoleförebyggande program är något bättre 
än rikssnittet för de estetiska-, naturvetenskapliga- 
samt tekniska program. Däremot är Alvestas behö-
riga elever under riksgenomsnittet för programen; 
ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap.    
 

Högskoleförbyggande program 
 Naturvet. 

Teknik 
Ekonomi 

Humaniora 
Samhällsv. 

Estetiska 

Alvesta 83,9 84,3 88,3 

Riket 83,5 85,2 86,7 

 
Införande av elevdatorer 
Under hösten 2011 fick alla högstadieelever i kom-
munen en egen dator. Elevdatorerna delades ut i tre 
etapper med början på Vislandaskolan, därefter 
Grönkullaskolan och slutligen fick eleverna i Mohe-
da sina datorer.  
 
Nämnden för barn och ungdom fick två miljoner 
kronor i tilläggsanslag för att bekosta projektet. För 
lärarna och eleverna blir datorerna ett nytt sätt att 
arbeta på och datorerna ger nya förutsättningarna 
att utveckla undervisningen. För att högstadielärar-
na bättre ska kunna använda datorerna i undervis-
ningen ska alla genomgå PIM (praktisk IT- och 
mediekompetens), vilket är en webbaserad utbild-
ning.  
 
Kostpolicy 
I Alvesta kommun serveras en vanlig skoldag cirka 
3000 portioner lunch till våra barn och ungdomar. 
Därtill kommer frukost och mellanmål inom förskola, 
familjedaghem och fritidshem.  Alla skolor i kommu-
nen har tillagningskök, vilket gör att måltiderna la-
gas nära eleverna. 
 
I januari 2011 startade kostenheten som ett resultat 
av en utredning av måltidsverksamheten inom för-
valtningen. Sedan hösten 2011 finns det också en 
kostpolicy. Den utgör ett viktigt verktyg för att styra 
och vägleda det långsiktiga arbetet, men är också 
betydelsefull i det dagliga arbetet för att kunna er-
bjuda likvärdiga måltider efter barns och elevers 
olika matbehov. En kostpolicy tydliggör även vilka 
krav och förväntningar som är realistiska att ställa 
på måltiderna.  
 
Läsuppmuntran i Alvesta kommun 
Under två månader på höstterminen 2011 deltog 
nästan alla klasser, från förskoleklass till årskurs 6, i 
en läsuppmuntransaktivitet. Syftet var att få fler 
elever att aktivt börja läsa, då det utgör är en viktig 
del för att uppnå bra skolresultat.  
 
 
 
 

  

Kunskaper och betyg - meritvärde 
för år 9 (Poäng)
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Ekonomi 
Nämndens totala bruttokostnader på ca 429 mnkr 
fördelas procentuellt på följande kostnadsslag: 
 

Andelar i % 2011 2010 2009
Personal 61 62 63
Köp av utb. /tjänster 18 17 16
Lokaler 12 12 12
Förbrukn. mtrl/livsm 8 7 7
Interna tjänster 1 2 1
Kapitalkostnader 1 1 1
 
Nämnden för barn och ungdom redovisar totalt en 
negativ avvikelse mot budget med 12,9 mkr inklusi-
ve överförda medel på 4,3 mkr. I resultatet finns 
också en omställningskostnad på 206 tkr. Progno-
ser under året har visat en större negativ avvikelse 
mot budget och den positiva skillnaden mellan pro-
gnoser och resultat i bokslutet kan tillskrivas kombi-
nationen av främst följande faktorer.  
-En effektivisering av skolskjutsverksamheten har 
genomförts under året och först vid årets slut när 
avstämning och slutfakturering från Länstrafiken var 
klar visades resultatet.  
-Vidare har den stora ekonomiska medvetenheten 
inom förvaltningens samtliga verksamheter och en 
allmän försiktighet vid prognosarbetet medfört för-
bättrat resultat i jämförelse med prognoser under 
året.  
 
Den verksamhet som står för den största delen av 
nämndens kostnader är grundskola/skolbarnomsorg 
med 50 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 2,2 mkr. Alla förskoleenheter visar ett bättre 
resultat än vad som tidigare antagits under årets 
prognoser. 

Barnantalen i förskolan fortsätter att ligga på en hög 
nivå, även om antalet inskrivna barn ser ut att plana 
ut, och under 2011 har nya avdelningar öppnats för 
att öka kapaciteten och effektivisera verksamheten.  
 
Grundskolan 
Grundskolan och skolbarnsomsorgen redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på 2,8 mkr. Även inom 
grundskolan uppvisar de olika enheterna genomgå-

ende bättre resultat än vad som tidigare har avise-
rats, vilket givetvis har bidragit till det positiva resul-
tatet.   
 
Köp av grundskoleutbildning, d v s nettokostnader 
för de elever som studerar på friskolor och i andra 
kommuners regi, redovisar ett negativt resultat med 
0,2 mkr. Nettokostnaderna uppgick under 2011 till  
15,1 mkr, vilket är en ökning från föregående år 
med 3,4 mkr. Nettobudgeten ökade från 11,4 mkr år 
2010 till 14,9 mkr år 2011 och motsvarade därmed 
drygt 8,8 % av den totala budgeten för grundskolan 
under 2011. 
 
I kommunen finns sedan några år två friskolor eta-
blerade, Byskolan Blenda och Friskolan Krono-
bergshed. Blenda har under 2011 haft ett genom-
snittligt antal elever på 25, Kronobergshed 67.   
 
Totalt har det genomsnittliga antalet elever, folkbok-
förda i Alvesta kommun, som studerat på friskolor 
eller i andra kommuners skolor under året uppgått 
till 186 elever, att jämföra med 158 elever under 
föregående år. Andelen elever som studerar i frisko-
lor eller andra kommuners skolor uppgår till knappt 
10 procent av det totala elevunderlaget i Alvesta 
kommun. 
 

 
Antalet elever i grundskolan fortsätter att minska, 
vilket ställer krav på kommunens skolor att anpassa 
organisationen efter detta. Av diagrammet ovan 
framgår att antalet elever i kommunens skolor mins-
kat med 450 elever från läsåret 2005-06 till 2010-11. 
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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 framöver kommer att bli fler 
elever i grundskolan. 
 
Särskolan 
Särskolan inklusive korttidsboendet redovisar en 
positiv avvikelse mot budget på 0,2 mkr. Vikarietill-
sättningen har under året varit fortsatt mycket re-
striktiv och trots att elevernas behov har ökat, kan 
verksamheten tack vare stor kostnadsmedvetenhet 
redovisa ett positivt resultat. Den totala särskole-
verksamheten visar en positiv avvikelse med 1 mkr. 
 
Musikskolan och fritidsgårdar 
Musikskolan och fritidsgårdsverksamheten tillsam-
mans redovisare att det håller sig i stort inom bud-
geterade medel.  
 
Centrala kostnader 
För gemensam verksamhet redovisas en positiv 
avvikelse mot budget på 0,9 mkr, vilket beror på:  
-kompensation för sänkning av personalomkostna-
der för äldre och yngre 
-minskning av anpassningsåtgärder  
-lägre kapitalkostnader  
-mindre kostnader för kompetensutveckling  
 
Individ- och familjeomsorg 
Verksamheten redovisar totalt en negativ avvikelse 
mot budget med 22,4 mkr. Utöver ordinarie verk-
samhet har ett projekt bedrivits under året. För att 
driva projektet har två miljoner kr avsatts, 1,4 mkr 
återstår. Under året har fler placeringar på institutio-
ner och i familjehem tillkommit i jämförelse med 
budgeterat antal. Bruttokostnaden för placeringar 
uppgick under året till 46,2 mkr mot budgeterade 
21,1 mkr.  
 
Boende för ensamkommande barn 
Verksamheten visar ett överskott på 1,7 mkr. Boen-
dena har varit fullbelagda under 2011 och har under 
stora delar av året även haft överinskrivningar.  
 
 
förskolan måste lösas till 2013 eftersom paviljong-
erna som idag rymmer barnen från Båtens förskola 
bara har tidsbegränsat byggnadslov.  
 
- Under 2012 kommer en skolutredning att göras, 
vilken ska ha ett 10-års perspektiv.  
Utredningen utgår från olika scenarier av organisa-
tion för skolverksamheten i Alvesta kommun. 
Scenarierna ska beskriva bland annat; kvalitet, 
personal och lokaler.   
 
- Minska placeringskostnaderna  
I november 2011 var utredningen om öppenvårdsin-
satser inom IFO barn och familj klar. Målsättningen 
är att minska placeringskostnader och skapa alter-
nativa åtgärder istället för placeringar.  
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

 

  
Förskoleverksamhet 2011 2010 2009
Förskola 1-5 år  
Inskrivna barn 884 896 898
Bruttokostnad/barn, kr/år 110 832 102 220 99 454
Nettokostnad/barn, kr/år 89 009 79 967 78 211
  
Tillsynstimmar/vecka 34 328 32 959 32 371
Bruttokostnad/tillsynstimme  54,89 53,44 53,06
Nettokostnad/tillsynstimme  
 
Antal barn i annan kommuns eller fristående förskola 
inklusive föräldrakooperativ (33 barn 2011) 

44,08

60

41,81 
 

53 

41,72

54

  
Familjedaghem 1-12 år*  
Inskrivna barn 44 44 46
Bruttokostnad/barn, kr/år 67 234 78 343 93 814
Nettokostnad/barn, kr/år 48 084 58 745 73 457
  
Tillsynstimmar/vecka 1 165 1 513 1 718
Bruttkostnad/tillsynstimme  48,82 43,82 48,32
Nettokostnad/tillsynstimme 34,92 32,86 37,83
 
 

 

Skolbarnomsorg 2011 2010 2009
Inskrivna barn 661 601 595
Bruttokostnad/barn, kr/år 29 230 31 574 30 481
Nettokostnad/barn, kr/år 25 067 26 996 25 805
  

Musikskolan 2011 2010 2009
Antal elever i musikskola 263 277 310
Bruttokostnad/elev i musikskola, kr/år 15 245 12 187 10 416
Nettokostnad/elev i musikskola, kr/år 12 771 10 025 8 442
  

Grundskola exkl SIV 2011 2010 2009
Antal elever 1-9 1 666 1 704 1 806
Antal elever i Förskoleklass 210 196 186
Bruttokostnad/elev i förskoleklass, kr/år 20 131 19 623 17 963
Bruttokostnad/elev, kr/år 81 665 75 476 73 534
Nettokostnad/elev, kr/år 75 824 69 913 68 575
Skolmåltidskostnad/elev, kr/år 5 975 5 469 5 168
Läromedelskostnad/elev, kr/år 2 173 1 756 1 934
Lokalkostnad/elev, kr/år 17 519 17 457 15 195
Lärarkostnad/elev, kr/år 
Antal lärare/100 elever 

35 073
8,2

32 684 
8,1 

32 116
7,6

Antal elever i annan kommuns skola eller friskola 185 158 120
Kostnad per elev, kr/år i annan kommuns skola eller friskola 86 607 82 458 86 102
 
Samtliga kostnader ovan är år exklusive påslag från fördelning av kommungemensamma kostnader. 
 
*2010 års verksamhetsmått är korrigerade. 
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Utredning, stöd och behandling 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommentarer till nyckeltalen 
 
Förskoleverksamhet 
Genomsnittligt antal inskrivna barn har minskat, medan antalet volymtimmar ökat i viss utsträckning, en anledning 
till det kan vara att varje barn är i förskoleverksamheten under längre tid. Nettokostnaden har ökat vilket bland 
annat beror på de nya förskolenheter som tagits i bruk under året, vilket medför ökade kostnader per barn och 
volymtimme beroende på uppstartskostnader. En annan orsak är också minskade intäkter. 
Skolbarnsomsorg 
Antalet inskrivna barn fortsätter att öka. Både brutto- och nettokostnad per barn minskar mot föregående år, vilket 
bland annat har sin förklaring i att elevunderlaget våren 2011 är högre än tidigare år.  
Musikskolan 
Trenden inom musikskolan har under de senaste åren varit att elevunderlaget har minskat. Kostnaden per elev 
ökar emellertid, delvis beroende på ökade omkostnader. I elevtalet ingår elever från Musikverkstan, då det är 
samma typ av undervisning som i Musikskolan. Noteras kan också att Musikskolans lärare numera även arbetar 
med Rockgymnasiet ”The Station”. 
Grundskola 
Genomsnittligt antal elever 1-9 minskar fortfarande, medan genomsnittligt antal elever i förskoleklass har ökat 
vilket kan indikera en ökning av antalet elever i grundskolan. 
Bruttokostnaden per elev i förskoleklass har ökat, vilket bland annat kan förklaras av förändrad och utökad klass-
organisation beroende på ökat elevantal. 
Brutto- och nettokostnaden per elev i år 1-9 har också ökat beroende på att antalet elever minskar medan kost-
naderna inte kan minskas i samma utsträckning. Lokalkostnad per elev ligger på ungefär samma nivå som före-
gående år.  
Utredning, stöd och behandling 
Bruttokostnader avseende placeringar på institutioner inbegriper även kostnader för placeringar där Migrations-
verket står för kostnaden.  Antal vårddygn har totalt sett ökat, vilket innebär högre kostnader för placeringar. En 
handlingsplan har tagits fram för att minska antalet externa placeringar och kostnaderna för dessa. Familjehems-
placerade barn per 31/12 2011 har ökat jämfört med 2010. Det beror på fler ensamkommande flyktingbarn som 
placerats hos anhöriga. 
 

Placeringskostnader i tkr 2011 2010 2009

Familjehem 6 568 4 839 4 281

Institution brutto 31 529 26 878 27 599

Stöd-/kontaktfamilj 2 343 1 924 2 129

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

150 142 132

Familjehemsplacerade barn den 
31/12 

40 26 28

-därav med stöd av LVU 15 10 11

Placeringar av barn på institution 
enl SoL 31/12 

20 22 17

Placeringar av barn på institution 
enl LVU 31/12 

6 8 6

Placeringar av barn på institution i 
egen regi 31/12 

30 28 25

Barn aktuella för vårdnads-, um-
gänges- och boendeutr 

10 10 13

Barn aktuella för sam- arbetssam-
tal 

40 41 50

Inledda utredningar vuxna 
Placeringsdygn barn familjehem 
Placeringsdygn barn på institution 
-därav placeringsdygn på institu-
tion i egen regi 

15
11 787
17 591

(10 431)
7 160

27
8 927

15 963
(9 552)

6 411

20
8 167

15 251
(10 015)

5 236
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Ansvar och uppgifter 
 
• Gymnasieutbildning/gymnasiesärskola 
• Vuxenutbildning/särvux/uppdragsutbildning 
• Bibliotek 
• Kultur 
• Föreningsstöd 
• Försörjningsstöd/flyktingmottagning 
• Arbetsmarknadsåtgärder 
• Integrationsarbete 
• Alkohol-, tobaks- och läkemedelshandläggning 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2011 2010 2009

Intäkter 60 000 65 095 53 540
Kostnader 207 235 204 345 194 080
Nettokostnader 147 235 139 250 140 540
Förändring i % 5,7 -0,9 --
Bruttoinvest 495 180 150
Kostnad kr/inv 7 785 7 405 7 490
 
Driftredovisning 2011 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 57 455 60 000 2 545
Kostnader 198 285 207 235 -8 950
Netto 140 830 147 235 -6 405
 
 
 
Sammanfattning av året 2011 
 
• Reformerad gymnasieskola  
• Nya utbildningar för vuxna 
• Skolbibliotek utvecklas på grundskolor 
• Boklån har ökat 
• Återinförande av kulturpris m m  
• Nya föreningar fick bidrag 2011 
• Kraftig kostnadsökning av ekonomiskt bistånd 
• Rekryteringsplats – arbete istället för bidrag 
• Samhällsorientering för nyanlända startar 
 
 
 
Reformerad gymnasieskola 
Hösten 2011 sjösattes den nya gymnasieskolan 
med de nationella programmen bygg- och anlägg-
ning, estetiska programmet (inriktning musik) for-
don- och transportprogrammet . Programmet natur-
bruk (inriktning djur) startades inte p g a  för få sö-
kande elever samt osäker framtida arbetsmarknad. 
Det individuella programmet IV och IVIK upphörde 
och ersattes av fem nya introduktionsprogram. De 
programmen vänder sig till elever som inte uppnått 
behörighet till nationella program i gymnasieskolan. 
 

 
 
 
Nya utbildningar för vuxna 
En ny industriutbildning med två grupper startades 
under året. Omvårdnadsutbildningen har avslutat 
två grupper och startat en ny under hösten. 
Statsbidrag för att bedriva en ny lärlingsutbildning 
för vuxna har beviljats med ca 30 utbildningsplatser 
under 2011. En majoritet av eleverna har redan 
anställning som väntar. Två yrkeshögskoleutbild-
ningar har också pågått under året. Ett målmedvetet 
arbete för att stärka varumärket ”Allbo Lärcenter” 
har skett under året. 
 
Skolbibliotek utvecklas på grundskolor 
Ny Skollag kräver tillgång till skolbibliotek för alla 
skolor. Grundskolor i kommunen har i samarbete 
med biblioteksansvariga inom FAL utökat bokbe-
ståndet för utlåning till elever genom installation av 
dataprogram som ger tillgång till hela folkbibliote-
kets medier. 
Boklån har ökat 
Lånen har ökat med 4,0 procent i kommunen och 
alla biblioteken redovisar en ökning. Återställandet 
av öppettiderna i Alvesta och Vislanda, samt lånta-
garnas benägenhet att reservera och förlänga sina 
lån via bibliotekets hemsida har bidragit till de posi-
tiva siffrorna 2011. Marknadsföringsprojekt ”Låna 
dig rik” och satsning på ett brett utbud av aktiviteter 
på biblioteken som vänder sig direkt till medborgar-
na har också bidragit. 
 
Återinförande av kulturpris m m 
Återinförande har skett av kulturstipendium, kultur-
pris, pris för särskild prestation och integrationspris. 
I samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 
i december delades utmärkelserna ut. 
 
Nya föreningar fick bidrag 
Totalt har stöd getts till 103 föreningar i kommunen. 
Den somaliska föreningen Somali Weyn, Somaliska 
kvinnoföreningen samt Mistelås Hembygdsförening 
är nya bidragsberättigade föreningar 2011. Totalt 
har 3,2 mkr betalats ut. 
 
Kraftig kostnadsökning av ekonomiskt bistånd 
Kostnaden totalt för försörjningsstöd har ökat från 
16 mkr år 2008, 250 hushåll, till 25 mkr och 400 
hushåll 2011. Arbetslöshet är den största orsaken 
till behovet av försörjningsstöd.  
 
Rekryteringsplats – arbete istället för bidrag  
Rekryteringsplats riktar sig till personer i alla åldrar 
med aktivt stöd till arbete istället för behov av för-
sörjningsstöd. En uppföljning gjordes i maj och goda 
resultat har uppnåtts. Drygt 100 personer har skri-
vits in och hälften av dem har inte behov av försörj-
ningsstöd i december 2011. 
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Samhällsinformation för nyanlända startar                                                                                             
Kommunernas har ansvar att genomföra samhälls-
information på modersmålet . En länsövergripande 
organisation för samhällsorientering på olika mo-
dersmål har utvecklats med Allbo lärcenter som 
huvudansvarig.                                                                                                                   
 
 
Ekonomi 
 
Resultatet för nämndens verksamhet mot bud-
get är -6,4. Avvikelserna är +2,6 mkr för förvalt-
ningskontoret, -0,1 för nämnd och bibliotek, -1,0 mkr 
för Allbo Lärcenter, -1,6 mkr köp av utbildning och 
 -6,3 mkr för försörjningsstöd inkl rekryteringsplats.  
 
Förvaltningskontoret har haft medel reserverade för 
att återbetala del av underskott som uppstod i sam-
band med 2009 års resultat. Dessa medel används 
för att täcka 2011 års underskott.  
 
Underskottet på Allbo Lärcenter beror på en ökning 
av antalet elever på introduktionsprogram, SFI, 
Gruv och Gyvux. En förstärkning av studie- och 
yrkesvägledning har skett. Start av nytt gymnasie-
program bygg och anläggning med få elever i 
årskurs 1 har gett höga initialkostnader. Färre elever 
än väntat började på fordon och transportutbildning-
en, vilket sänker inkomsten för externa elever.  
 
En större andel av de folkbokförda eleverna i år 9 
valde annan kommuns skola/friskola inför läsåret 
2011/12, än den andel som gjorde så läsåret innan. 
Köp av gymnasieutbildning har därmed kostat mer 
än budgeterat.  
 
Försörjningsstödet har kostat drygt 6 mkr mer än 
budgeterat. Rekryteringsplats har bidragit till att 
minska arbetslösheten bland ungdomar. Vid årets 
slut återstod 1,8 mkr av de ursprungliga projektmed-
len. Antalet ärenden har ökat per socialsekreterare 
och nämnden har förstärkt grundbemanningen 
under hösten. 
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Ordförande:  Helen Gustavsson 
Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson 
 

 

   

  
Ansvar och uppgifter 
Nämndens ansvarsområden är: 
Social omsorgsverksamhet 
• för äldre personer 
• för personer med funktionshinder fr o m 21 år 
• för personer med missbruk fr o m 21 år 
Kommunal hälso- och sjukvård 
• för personer boende i kommunala särskilda 

boenden samt deltagare i kommunal daglig 
verksamhet 

• för personer i alla 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. Insatserna är 
individuellt prövade. 
 
Förvaltningen är organiserad i 16 enheter och i en 
stabsfunktion. 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2011 2010 2009
Intäkter 60 000 65 095 53 540
Kostnader 207 235 204 345 194 080
Nettokostnader 147 235 139 250 140 540
Förändring i % 5,7 -0,9 --
Bruttoinvest 495 180 149
Kostnad kr/inv 7 785 7 410 7 490
 
Driftredovisning 2011 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 72 295 76 240 3 950
Kostnader 341 995 345 600 -3 605
Netto 269 700 269 360 345
 
Sammanfattning av året 2011 
• Brist på boendeplatser för äldre 
• Tillbyggnad av korttidsplatser på Asken  
• Jämförelser med andra kommuner  
• Pågående projekt   
• Nytt LSS-boende - Rådmannen 
• Bredband i särskilt boende 
• Internkontroll   
 
 
Brist på boendeplatser för äldre 
Det råder brist på platser i särskilt boende. I decem-
ber 2011 var det 39 personer som hade beslut som 
inte verkställts. 20 personer hade väntat över tre 
månader. Av ”Kommunens kvalitet i korthet” framgår 
att av de 130 jämförda kommunerna hade Alvesta 
den längsta väntetiden på en plats i särskilt boende. 
Medelvärdet för hur många dagar en person behö-

ver vänta i landet 52 dagar: i Alvesta kommun upp-
går väntetiden till hela 192 dagar.   
 
Bristen på platser i särskilt boende har även medfört 
en brist på korttidsplatser. Brist på korttidsplatser 
kan leda till kostnader för kommunen genom att 
utskrivningsklara patienter tvingas stanna på sjuk-
huset. Denna kostnad uppgick under året till 644tkr. 
 
Tillbyggnad av korttidsplatser på Asken 
Byggnationen påbörjades i Grimslövs äldreboende i 
november och kommer att resultera i elva korttids-
platser, gemenskapslokaler och rehab-lokaler. Till-
byggnaden kommer att sammanlänkas med nuva-
rande byggnad och vara klar sommaren 2012.  
 
 
Jämförelser med andra kommuner 
 
Öppna jämförelser,  vård och omsorg av äldre 
Alvesta kommun redovisar ett sämre resultat jämfört 
med tidigare års mätningar inom ett antal områden. 
Det gäller bland annat i frågan hur nöjda om-
sorgstagarna är med personalens bemötande.  
Inom hemtjänsten har andelen personer som upp-
gett att de är mycket nöjda med personalens bemö-
tande sjunkit från 86 procent till 78 procent. I särskilt 
boende var motsvarande sänkning från 80 procent 
till 75 procent.   
 
Även i kategorier såsom inflytande/delaktighet, 
trygghet samt möjlighet att komma ut i särskilda 
boendet uppvisar Alvesta kommun ett lägre resultat 
än föregående år.  
 
En av förutsättningarna för att det ska vara möjligt 
att bedriva en bra omsorg och vård är att det finns 
utbildad, kunnig och erfaren personal. Alvesta 
kommun redovisar ett lågt värde avseende persona-
lens utbildningsnivå och placerar sig på en 274:e 
plats bland Sveriges 290 kommuner när det gäller 
andelen personal med vård- och omsorgsutbildning 
på gymnasienivå.  
 
Kostnad per Brukare (KPB),   
Kostnad per brukare, KPB, är ett instrument som 
redovisar kostnaden för olika insatser kopplat till 
den enskilde brukaren. Detta möjliggör jämförelser 
vad gäller kostnadsnivåer kommuner emellan. Alve-
sta kommun är en av 84 kommuner som anslutit sig 
till KPB. Undersökningen visar att kostnaden för en 
beviljad hemtjänsttimme nationellt sett varierar mel-
lan 294 kr och 567 kr, 415 kr i Alvesta kommun.  
 
Vad gäller kostnaden för särskilt boende uppvisar 
Alvesta kommun en i jämförelse med andra kom-
muner låg kostnad på 1 288 kr per dygn. Bland de 
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jämförda kommunerna varierar den här kostnaden 
mellan 1 267 - 1 968 kronor.  
 
Kostnadsskillnader kommuner emellan beror ofta på 
strukturella faktorer som är svåra att påverka. Ex-
empel på sådana faktorer är åldersstruktur, yrkes-
bakgrund, andel utomnordiskt födda, civilstånd, 
könsfördelning och glesbygd.  
 
Pågående projekt 
Under år 2011 har förvaltningen deltagit i ett flertal 
projekt, varav ett urval presenteras här nedan.   
 
Projekt H.E.L: ”helheltsbegrepp på ohälsa” 
Huvudsyften med projektet är att säkerställa att 
medarbetarnas behov av kompetensutveckling 
tillgodoses samt att öka hälsa, välbefinnande och 
minska korttidssjukskrivningar. Sammanfattningsvis 
vill projektet stärka en känsla av sammanhang (KA-
SAM) hos personalen och därmed förbättra verk-
samhetens kvalitet för omsorgstagarna. Olika ut-
bildningsinsatser och aktiviteter har inletts under år 
et. I stort sett berörs alla anställda inom förvaltning-
en av projektet. 
 
En av satsningarna i projektet består av en utbild-
ning om psykiska funktionsnedsättningar. Vid två 
tillfällen under året arrangerades föreläsningar om 
salutogen vägledning som förespråkar att fokus 
inom omsorgsarbete, övriga aspekter av livet och 
arbetslivet bör vara faktorer som orsakar och vid-
makthåller hälsa.  Under hösten återfinns också 
kurser i mindfulness, livspussel samt föreläsningar 
om hälsa.  
 
Senior Alert  
Senior Alert innebär ett systematiskt arbete för att 
förbygga fall, undernäring och trycksår. Senior alert 
är ett kvalitetsregister som finns tillgängligt via web-
ben där varje person, 65 år eller äldre, registreras 
med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat 
inom områdena fall, undernäring, trycksår och mun-
hälsa. Alvesta kommun har under året deltagit i 
kvalitetsregistret genom en samverkan med Lands-
tinget Kronoberg och länets övriga åtta kommuner. 
 
Länets kommuner har i sitt avtal med Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, ett mål om att nå 
minst 50 procent riskbedömningar i februari 2012. 
Vid slutet av 2011 hade Alvesta kommun uppfyllt ett 
måltal på 57 procent.  
 
Mest sjuka äldre, ”Samordning för Linnea” 
Kronobergs kommuner har tillsammans med Lands-
tinget Kronoberg ingått i projektet ”Samordning för 
Linnea” som är ett av 19 projekt som tilldelats medel 
i regeringens satsning på de mest sjuka äldre. För 
att få det dagliga livet att fungera för Linnea krävs 
god planering och samordning. Samordningen ska 
byggas upp under åren 2010-2013 för att sedan 
vara ett permanent arbetssätt.  
 
Nationell värdegrund/lokala värdighetsgarantier 
Under året trädde två nya bestämmelser i social-
tjänstlagen i kraft. Den ena innebar införandet av en 

nationell värdegrund för äldreomsorgen och den 
andra är en bestämmelse som tydliggör den äldre 
personens ökade möjligheter till inflytande vid ge-
nomförandet av insatserna. 
 
Kommunerna kan välja att införa lokala värdighets-
garantier som ska vara baserade på den nationella 
värdegrunden. För att stimulera kommunerna att 
införa lokala värdighetsgarantier har regeringen 
infört en prestationsersättning. Nämnden för omsorg 
och hälsa har under året beviljats totalt 269 tkr.  
 
Projekt utökat anhörigstöd  
Projekt syftar till att utveckla stödet till att omfatta 
nya målgrupper och vara kommunövergripande.  
Ett flertal aktiviteter har anordnats bland annat den 
nationella anhörigdagen som firades på Högåsens 
serviceboende, dit anhörigvårdare i kommunen var 
inbjudna.  
 
Kunskap till praktik  
Projektet syftar bland annat till att implementera 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och annan aktu-
ell kunskap. Projektet har även strävat efter att väga 
samman vad forskningen säger med brukarnas 
erfarenhet och önskemål och de professionellas 
erfarenhet. Ett annat viktigt mål har varit att stärka 
brukarmedverkan. Under året har missbruksverk-
samheten haft kontakt med ungefär 40 personer 
som på olika sätt berörts av projektet.  
 
Nytt LSS-boende - Rådmannen 
Ett nytt boende för unga vuxna med lätta funktions-
hinder har skapats på Rådmannen.  
 
Bredband i särskilt boende 
Från och med sommaren 2011 har samtliga äldre-
boenden och servicebostäder i Alvesta kommun 
tillgång till bredband. Totalt har drygt 200 lägenheter 
utrustats med bredbandsuttag.  
 
Ekonomi 
Förvaltningen följer kontinuerligt utvecklingen och 
samordnar och driver verksamheten framåt utifrån 
bland annat kvalitetsstandarden ”Investors in Peop-
le”, IiP. En ekonomi i balans är en av de stora frå-
gorna och ett villkor för utveckling och kvalitet i 
verksamheten. 
 
Nämnden för omsorg och hälsa redovisar för 2011 
en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mkr. 
 
Nämnden har utöver driftbudgeten disponerat 4,3 
mkr i överförda medel. 1,8 mkr av dessa har under 
året använts till i huvudsak utbildningsinsatser.  
 
Äldreomsorgen visar en positiv avvikelse mot bud-
get medan omsorg för personer med funktionsned-
sättning och missbruk vuxna visar negativa resultat. 
En buffert på 2 mkr har varit utlagd i ramarna 2011. 
 
Bristen på boendeplatser har under året medfört att 
kostnaderna för utskrivningsklara har ökat kraftigt. 
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VERKSAMHETSBESKRIVNING/NYCKELTAL 
I nämndens verksamhetsplan beskrivs ambitionsnivån för verksamheten. För att åskådliggöra vad som ska göras 
och uppnås används fyra dimensioner som tillsammans bildar en helhet. Dessa är; individen i centrum, trygg och 
säker vardag, attraktiv arbetsgivare och långsiktigt goda förutsättningar. De två första dimensionerna rör verksam-
heterna 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 därför 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 resurshushållning. Nedan presenteras 
de olika dimensionernas respektive måluppfyllelse med en inledande analys kring resultatet. 
 
 
Inom ett flertal av de nyckeltal som sorterar under ”individen i centrum” och ”trygg och säker vardag” redovisas ett 
sämre resultat för 2011 än för 2010. Detta gäller bland annat hur delaktiga och trygga omsorgstagarna känner sig. 
En trolig orsak bakom det sämre resultatet är minskade resurser. Även andelen omsorgstagare som upplever ett 
gott bemötande har minskat. Förhoppningen är att denna utveckling kan vändas i och med förvaltningens H.E.L-
projekt där personalen utbildas inom bland annat bemötande. Avvikelserna har ökat markant för 2011 jämfört med 
2010. Troliga orsaker bakom detta är att personalen utbildats mer ingående i dokumentation och i hur man rappor-
terar avvikelser, något som ökat benägenheten att dokumentera när det sker en avvikelse.  Minskade resurser tros 
dock vara en bidragande faktor även i detta fall.  
Individen i centrum (process) Mål 2011 2011 2010 2009 
ÄO: Andel omsorgstagare som har en individuellt 
utformad personlig plan för beslutade insatser och 
som varit delaktig i att utforma och följa upp den  

Index lägst 70 % 79 % 80 % 59 % 

ÄO: Andel som upplever att man har inflytande och 
delaktiget i sitt vardagsliv 

Index lägst 70 % 59 % 62 % -- 

Utförd insatstid i relation till beviljad tid  ÄO; index 100 % 
----- 

OF; index lägst 90 
% 
 

100% 
----- 

90% 

100% 
----- 

90% 

100% 
----- 

90% 

Antal ej verkställda beslut överstigande tre månader 
(31/12) 

Fortsatt låg nivå 
 

20 35 15 

Andel personer som upplever att informationen är 
god  

ÄO lägst 80 % 
----- 

OF lägst 80 % 

89 % 
     ----   

--    

 82 % 
----- 

 92 % 

 75 % 
----- 

53 % 
Trygg och säker vardag (resultat) Mål 2011 2011 2010 2009 
Andel som känner sig trygga och säkra ÄO lägst 90 % 

----- 
OF lägst 65 % 

83 % 
----- 

-- 

84 % 
----- 

67 % 

-- 
----- 

78 % 
 

Andel omsorgstagare som upplever att sysselsätt-
ning och aktivitet motsvarar deras önskning och 
behov.  
 

ÄO lägst 80 % 
----- 

OF lägst 55 % 

51% 
----- 

-- 

53 % 
----- 

77 % 

48 % 
----- 

68 % 

Andel som upplever ett gott bemötande  
----- 
Andel av dem som har insatsen personlig assistans 
som upplever ett gott bemötande  
 

ÄO lägst 90 % 
----- 

OF lägst 65 % 

77 % 
----- 

-- 

83 % 
----- 

82 % 

82 % 
----- 

91 % 
 

Avvikelser , fel och brister 
• Lex Maria 
• Lex Sarah 
 

Nyckeltalet följs i 
förhållande till det 
åtgärdade antalet 

2 195 
2 
5 

1 646 
0 
4 
 

1 395 
2 
8 
 

Fallskador som leder till sjukhusvård, antal per 
1 000/inv, 80 – w år (öppna jämförelser)  

Högst 100 59 52 49 

ÄO = äldreomsorgen 
OF = omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
 
Kvalitétsnyckeltalen för äldreomsorgen kommer från nationella mätningen ”Öppna jämförelser” (Socialstyrelsen och SKL). För OF 
har Ensolutions nationella mätning ”Kompassen” använts. Resultatet för 2011 års mätning är för OF ännu inte fastställd. 
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Som framgångsfaktorer för en attraktiv arbetsgivare har nämnden definierat medarbetarnas hälsa, ledarskap, nöjda 
medarbetare samt kompetensutveckling. Förvaltningens sjukfrånvaro fortsätter att minska. Under år 2011 har med-
vetna satsningar genomförts för att minska förvaltningens sjukfrånvaro, främst inom ramen för H.E.L-projektet (läs 
mer på sidan 42). Det är troligt att effekterna av satsningarna får än mer genomslag under 2012 då de kompetens-
höjande och hälsobefrämjande insatserna påbörjats under 2011 för att nå sin fulla omfattning under 2012.  
Attraktiv arbetsgivare (medarbetare) Mål 2011 2011 2010 2009 
Sjukfrånvaro 
(Antal dagar per anställd och år) 
(max 22 dagar per anställd och år) 

Sjukfrånvaron ska 
vara på en bibe-
hållen låg nivå  

18,3 
 

20,4 22,5 

Ledarskapsindex -- 3,8 % -- 3,9 % 
Medarbetarindex -- 69 % -- 71 % 
Andel personal med en individuell kompetensut-
vecklingsplan  

Lägst 90 % 76 % -- 77 % 

 
 Nämnden för omsorg och hälsa redovisar för 2011 totalt en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mkr. Bristen på 
boendeplatser har under året medfört att kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade har ökat kraftigt. Tillbyggna-
den av korttidsplatser på Askens äldreboende kommer troligen leda till att denna kostnad minskar kommande år.  
Långsiktigt goda förutsättningar (ekonomi) Mål 2011 2011 2010 2009 
 
Andel personer i särskilt boende. Procentandel av 
kvinnor och män 80 – w år*   

Minskning i 
jämförelse med 
föregående år  

 
-- 

   
              15 % 

  
             15 % 

Andel som får hemtjänst i ordinärt boende. Procent-
andel av kvinnor och män 80 – w år* 

Ökning i jämfö-
relse med före-
gående år  

--  
19 % 

 

  
              19 % 

Antal personer med insatsen bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bo-
stad för vuxna  

Ökning i jämfö-
relse med före-
gående år  

31 28          28 

Brukartid. 
Beviljad tid i förhållande till utförd tid (produktivitets-
tal) 

ÄO index lägst 
75 % 

71 % 67 % 66 % 

SoL: Antal  
• Hemtjänstärende (31/10)  
• Korttidsvistelse (31/10)  
• Trygghetslarm (31/12) 
• Matdistribution (31/12) 
• Dagverksamhet  
• Placeringar missbruk vuxna (antal dygn) 
• Boendestöd psykiatri  
• HSL-ärenden  

 
Antalet beräk-

nas öka för 
samtliga, dock ej 

för placering 
missbruk vuxna 

och beslutad 
dagverksamhet 

 
450 
31 

370 
226 
45 

1 484 
43 

752 

 
459 

32 personer 
383 
244  

-- 
-- 
-- 
-- 

 

 
307 

36 personer 
379 
179 

-- 
-- 
-- 
-- 

LSS: Antal  
• Personer med LSS-timmar 
• Korttidsvistelse 
• Daglig verksamhet/sysselsättning 

               Ledsagning 

 
Antalet beräk-

nas öka 

 
129 
13 
49 
23 

 

 
113 

9 
42 
22 

 

 
119 

8 
41 
18 

 
ÄO: Kostnad särskilt boende, tkr per omsorgstagare 
/år* 

Kostnaden ryms 
inom budgetram 

-- 445 tkr 434 tkr 

ÄO: Kostnad ordinärt boende, tkr per omsorgstaga-
re/år* 

Kostnaden ryms 
inom budgetram 

-- 180 tkr 201 tkr 

ÄO: Kostnad per hemtjänsttimme* Kostnaden ryms 
inom budgetram 

-- 415 490 

ÄO: Kostnad per korttidsvistelse/dygn* 
 

Kostnaden ryms 
inom budgetram 

-- 1 998 2 067 

ÄO: Kostnad medicinskt färdigbehandlad, tkr. Kostnaden ryms 
inom budgetram 

644 73 185 

Kostnad personlig assistens 
- Brutto, tkr 
- Netto, tkr  

Kostnaden ryms 
inom budgetram 

 
48 678 
20 797 

 
43 350 
17 380 

 
44 495 
17 985 

Kostnad placering missbruk vuxna, tkr. Kostnaden ryms 
inom budgetram 

2 354 3 305 1 990 

Kostnad per LSS-timme*  Kostnaden ryms 
inom budgetram 

-- 420 206 

*) Eftersläpning av uppgiften ett år, hämtas ur Vad kostar verksamheten i din kommun resp Kostnad Per Brukare 
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Ansvar och uppgifter 
• Administration av enskilda vägar 
• Anläggningar, friluftsbad, cykelleder 
• Bokning av kommunens fritidslokaler 
• Fysisk planering 
• Gator, vägar, parker och grönområden 
• Gaturenhållning 
• Kart-, GIS- och mätningsverksamhet 
• Luftvårdsfrågor 
• Mark och exploatering, förvaltningsavtal 
• Miljöfrågor, energirådgivning 
• Miljöverkstan 
• Naturvårdsåtgärder 
• Standskyddsdispenser 
• Teknisk intern service 
• Trafik 
• Upplåtelse av torgplats, kolonilotter 
• Vatten och avlopp 
 
Därutöver tillkommer följande ärenden som utförs 
på uppdrag av kommunstyrelsen: 
• Övergripande miljöfrågor 
• Översiktlig fysisk planering 
 
 

Faktaruta 
Belopp i tkr 2011 2010 2009
Intäkter 142 235 136 565 136 065
Kostnader 192 555 190 545 192 980
Nettokostnader 50 320 53 980 56 915
Bruttoinvest 31 945 21 315 59 580
Kostnad kr/inv* 2 660 2 880 3 030
*18775 
 
Driftredovisning 2011 
Belopp i tkr Budget Redov. Avvik.
Intäkter 127 346 141 843 14 497
Kostnader 180 701 192 164 -11 463
Netto 53 355 50 321 3 034
  
 
 
Sammanfattning av året 2011 
• Nya detaljplaner   
• Försäljning och köp av mark   
• Ytbeläggning av gator    
• Om- och nyanläggningar av gator/vägar 
• Nya lekplatser 
• Nytt tågstopp i Moheda 
• Nya lekplatser i Torpsbruk och Högåsängen 
• Rivning och sanering vid Resecentrum 
• Många besökare trots renovering 
 
 

Nya detaljplaner 
Sex nya detaljplaner har antagits under året bl.a. en 
ny plan för bostäder i Hjortsberga. Drygt tjugo plan-
ärenden pågår och framtagandet av fördjupade 
översiktsplaner för Moheda och Vislanda fortsätter. 
Arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg till över-
siktsplanen för strandskydd fortsätter. Arbete med 
en trafikplan för Alvesta tätort och en övergripande 
VA utredning pågår för hela kommunen. 
 
Försäljning och köp av mark 
Markförvaltningen har deltagit i ca 25 köp och för-
säljningar varav ett 20-tal har avslutats. På Högås-
ängen finns femton villatomter varav fem tomter 
hittills är sålda. På Novisvägen och Torpabacken 
återstod vid årsskiftet tre osålda tomter. Före detta 
Tingshuset i Alvesta har under året avyttrats. Ett 
antal fastighetsregleringar av mark har skett i Vis-
landa i samband med ombyggnaden av Olvägens 
södra del.  
 
Kommunen har 1000 ha produktiv skogsmark med 
en årlig tillväxt på 4600 kubikmeter. Några försälj-
ningar eller köp av skogsfastigheter har inte skett 
under året. Skogsförvaltningen för kommunens 
fastigheter sköts av Skogssällskapets förvaltning 
AB. Gallring och övriga åtgärder görs enligt upprät-
tad skogsbruksplan. 

 
Ytbeläggning av gator 
Ytbeläggning av gator har utförts i tätorterna Alve-
sta, Moheda, Hjortsberga, Grimslöv och Vislanda 
med 42 100 kvadratmeter av totalt 1,1 miljon kva-
dratmeter i kommunen. Det ger en förnyelsetakt på 
drygt 26 år.  
Vintern var kall och med snö som låg kvar in i april 
vilket gjorde att kostnaderna för vinterväghållning 
och gatuunderhåll blev högre än normalt.  
 
Om- och nyanläggningar av gator/vägar 
Den gamla delen av Olvägen i Vislanda har byggts 
om till genomfartsgata. Ny cykelväg har skapats på 
Storgatan i Moheda med visst bidrag från Trafikver-
ket. Marknadsvägen i Moheda har byggts om i 
samband med att gatans VA-ledningar byttes ut. 
Toffelvägen i Moheda har förlängts österut och 
försetts med en vändplan. I Hjortsberga har en 
förlängning av Västregårdsvägen påbörjats för att 
skapa nya villatomter.  
 
Nya lekplatser  
Ny lekplats har anlagts i Alvesta vid Högåsängen 
och upprustning av befintlig lekplats på Fridhems-
vägen i Torpsbruk har skett. Rensning av Moheda-
ån har genomförts.  
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Rivning och sanering vid Resecentrum 
För att möjliggöra byggnationen av parkeringsplats 
vid Resecentrum har ett antal byggnader rivits och 
marken sanerats.  
 
Många besökare trots renovering   
Simhallen har varit stängd en extra månad på grund 
av renovering. Under stängningen renoverades 
totalt sex duschrum, två i bowlingen, två i sporthal-
len samt två i simhallen. I simhallen totalrenovera-
des även båda basturna. Det har även renoverats 
på Virdavallen, två omklädningsrum, tre duschrum 
och domarrummet har gjorts om på grund av fukt-
skador.  
 
Under året har det varit 140 000 besökare i Sim- o 
sporthallen varav 37 500 i simhallen och gymmet. 
Det är en ökning från 2010 då det var totalt 119 000 
besökare. Bowlinghallen hade 9 200 och Vislanda-
badet 6 200 besökare. Hanaslövs skidbacke har 
haft en bra säsong med öppet i 58 dagar och  
11 000 sålda liftkort.  
 
 
Ekonomi 
Nämnden för samhällsplanering redovisar en positiv 
avvikelse mot budget med 3,0 mkr. Under året har 
3,8 mkr av överförda medel lagts in i budget och allt 
har använts. Inom fysisk/teknisk planering har 0,4 
mkr använts för inköp av mätinstrument och primär-
karta och inom fritid har 3,4 mkr använts till främst 
renovering av omklädningsrum i simhall, bowling 
och ishall.  
 
Förvaltningskontoret har gått 2,0 mkr bättre än bud-
get, det beror på att budgeten innehållit visst ut-
rymme för satsningar. Under året har satsningar 
gjorts på gator med 1,0 mkr för ytbeläggning på 
grund av uppkommet behov efter vintern som varit 
och 1,0 mkr på fritidsverksamheten för renoveringar. 
Budgeten har inte flyttats till dessa verksamheter.  
 
Bygg och miljö har en positiv avvikelse på 0,7 som 
främst beror på högre intäkter för bygglovshantering 
och enskilda avlopp. Bostadsförbättringar har gett 
ett överskott mot budget på 0,3 mkr.  
 
Planeringsverksamheten har en positiv avvikelse på 
3,5 mkr. Det beror främst på vinster som verksam-
heten gjort på fastighetsförsäljningar bland annat 
försäljning av före detta Tingshuset. Under året har 
även kostnader för nedskrivningar av bokförda vär-
den på rivna fastigheter inom projektet Resecent-
rum tagits.    
 
Förvaltningsavtalet tillsammans med industrienhe-
ten och avställda lokaler har gått 0,1 mkr bättre än 
budget. Industriavtalet har under 2011 avslutats. 
Teknisk service har en positiv avvikelse på 0,6 mkr 
främst beroende på lägre lönekostnader i samband 
med personalvakanser men även på högre utdebite-
ring av utförda arbeten av budgeterat.    
 

Verksamheten för gator har en negativ avvikelse 
med 2,2 mkr i förhållande mot budget. Det beror på 
extra satsningar på gator med 1,0 mkr från förvalt-
ningskontoret där inte budget flyttats med och högre 
kostnader för vinterväghållning beroende på vintern 
2010/2011 och högre kapitalkostnader än budgete-
rat.  
 
Parken har en negativ avvikelse med 0,4 mkr främst 
beroende på högre naturvårdskostnader och att 
kostnaderna för rensning av Mohedaån tagits inom 
ordinarie driften.  
 
Fritidsverksamheten har en negativ avvikelse med 
1,7 mkr. Förvaltningskontoret har gjort extra sats-
ningar med 1,0 mkr under året där inte budget flyt-
tats med. Budgeten för dessa satsningar har 
överskridits men då övriga verksamheter visat på 
plus under året har inte satsningarna inom fritid 
bromsats trots ökade kostnader.   
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Vatten och avlopp (VA) 2011 
VA-ledningar 
Under året har överföringsledningar tryckavlopp på 
sträckan Hjortsberga-Forsa 750 m (även vatten 
lades om på sträckan) bytts ut. Relining har utförts 
på avloppsledningen Torpsbruk-Moheda 1050 m. 
Samma teknik har även utnyttjats i tätorterna på 
avloppsledningar Allbogatan 550 m och Ekevägen 
480 m. Traditionell omläggning har utförts på Mark-
nadsvägen vatten 70 m och dagvattenledningar 360 
m. Sanering av VA-serviser har under årets gjorts 
på Marknadsvägen, Ringvägen, Lekarydsvägen och 
f.d. SIV-byn i Alvesta. Vid järnvägstation i Alvesta 
har befintliga VA-serviser sanerats och anslutningen 
till den nya gångbron förberetts. 
 
Datoriserad driftstyrning och övervakning 
I södra kommundelen pågår datorisering och an-
slutning till Växjös driftövervakningssystem Cactus. 
Vattenverket och avloppsverket i Lönashult har 
anslutits. Många anläggningar i kommunen återstår 
fortfarande att modernisera och ansluta. Arbetet 
fortsätter närmast med att ansluta överförings-
ledningarnas pumpstationer och de större pump-
stationerna i Alvesta.  
 
Dricksvatten 
Kvaliteten på dricksvattnet i kommunen har under 
året varit bra. Inga otjänliga prover har rapporterats. 
Under lång tid har höga halter av järn varit ett pro-
blem i Lönashult. Lösning har varit en modifiering av 
processen i vattenverket. Under året har vattenver-
ket datoriserats och processen anpassats. Det som 
återstår att göra är renspolning av ledningsnätet. 
 
Avlopp 
Inga överskridande av gräns- och riktvärden för 
avloppsverken har skett under 2011. Glädjande är 
att nitrifikationen vid Alvesta avloppsverk fortsatte 
att var godkänd 62 % (riktvärde 60 %), trots sträng 
vinter som försvårar kväverening. Processen är svår 
att styra, men en nyckelfaktor tycks vara tillförseln 
av fosfor till biobädden.  
 
På avloppsreningsverken har igensättning av av-
loppsvatten i värmepumparna skapat problem. Ex-
perter har konsulterats och i Vislanda har därefter 
värmepumpanläggningen nyligen byggts om. Åtgär-
der kommer att behövas göras både i Alvesta och i 
Moheda. Stoppen och den stränga vintern har med-
fört ovanligt hög förbrukning av eldningsolja.  
 
Det långsiktiga arbetet med att certifiera slammet 
enligt Revaq för jordbruksanvändning har pågått 
under året. Förhoppningen är att målet ska nås 
under 2012. Det finns allt mer fett i avloppet, speci-
ellt i vissa avloppspumpstationer. Fettet har i något 
fall medfört avloppsstopp. Var fettet kommer ifrån är 
okänt, men troligen är det en effekt av förändrade 
matvanor hos abonnenterna.  

Nya områden 
Verksamhetsområdet har utvidgats med Lekaryd 
längs väg 736. Huvudledningar tryckavlopp 1720 m, 
avlopp 2060 m och vatten 1850 m inkl. två avlopps-
pumpstationer har byggts ut. Arbetet fortsätter nu 
med anslutningsledningar och serviser.  
VA-ledningar har börjat byggas för det nya bostads-
området vid Västregårdsvägen i Hjortsberga. För 
området kommer en ny avloppspumpstation att 
anläggas. 
 
Övrigt 
Läckor på vattenledningsnätet har under året fram-
gångsrikt lokaliserats i både Alvesta och Moheda 
med hjälp av Växjö kommun och deras avancerade 
utrustning. I Alvesta uppgår numera normal dygns-
förbrukning 1800 m3/d mot 2300 m3/d för några år 
sedan.  

 
Investeringar 
Investeringarna under 2011 uppgick till 9,3 mkr.  
 
Driftkostnader, tkr 
 

 2011 2010 2009 

Intäkter 31 041 30 831 31 692
Kostn. centr. adm. 1 404 1 382 1 075
Arbetsledn. deb. 1 660 1 859 1 342
Avloppsreningsverk 8 067 8 211 9 013
Spillvattenledning 2 548 2 165 2 142
Dagvattenledning 845 767 792
Vattenverk 3 968 4 479 5 173
Vattenledningar 3 477 2 874 3 303
Kapitalkostnader 8 920 8 565 7 285
Övrigt1 626 695 1 266
Kostnad 31 515 30 997 31 391
Täckningsgrad % 98,5 99,5 101,0
1 kostnad för köp av vatten ingår med 607 tkr för 2011, 585 
tkr 2010 och 429 tkr 2009.  
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Resultaträkning, tkr 
 

Tkr Not 2011 2010 
Verksamhetens intäk-
ter 1 31 041 30 831

Verksamhetens kost-
nader 2 -22 595 -22 432

Avskrivningar 3 -4 567 -4 515
Verksamhetens net-
tokostnad  3 879 3 884

Finansiella intäkter  0 0
Finansiella kostnader 4 -4 353 -4050
Årets resultat  -474 -166
 
Balansräkning, tkr 
 

Tkr Not 2011 2010 
Tillgångar   
Anläggningstillgångar 5  
Mark, byggnader, 
tekn.anl  70 736 64 531

Pågående investeringar  258 1 237
Maskiner, inventarier, 
bilar  790 0

Immateriella tillgångar  36 979 38 229
Finansiella anläggnings-
tillgångar  0 0

Summa anläggnings-
tillgångar  108 763 103 997

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar 6  2 320 2 575
Summa omsättnings-
tillgångar  2 320 2 575

Summa tillgångar  111 083 106 573
   
Eget kapital, avsätt-
ningar och skulder   

Eget kapital 7 -37 437
Därav årets resultat 8 -474 -166
Avsättningar  0 0
Långfristiga skulder 9 110 322 105 037
Kortfristiga skulder 10 798 1 099
Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

 111 083 106 573

 

Noter 
 

Tkr  2011 2010 
Not 1. Verksamhetens in-
täkter   

Anslutningsavgifter  32 0
Fast avgift VA  12 282 12 242
Rörlig avgift VA  18 465 18 270
Övriga VA-avgifter  14 47
Övriga intäkter  248 272
Summa  31 041 30 831
   
Not 2. Verksamhetens kost-
nader*   

Lön inkl sociala avgifter  3 579 4 086
Entreprenad och köp av 
verksamhet  2 599 3 453

Bränsle, energi och vatten  4 093 3 528
Inköp underhålls och förbruk-
ningmaterial  3 150 2 643

Hyra maskiner och bilar  3 799 3 268
Köp av tjänster  3 030 2 783
Övriga kostnader  2 345  2 671
Summa  22 595 22 432
   
*I verksamhetens kostnader 
ingår 40 % (40 %) av kostna-
der för FSP teknik samt 11 % 
(11 %) av totaltkostnaden för 
arbetsledning.    

  

   
Not 3. Avskrivningar   
Materiella anläggningstill-
gångar  År %

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

VA-ledningar  2 386 2 269
Byggnader, verk, brunnar  925 996
Immateriella tillgångar  1 250 1 250
Maskiner (vattenmätare)  0 0
Inventarier, fordon  6 0
Summa  4 567 4 515
   
Not 4. Finansiella kostna-
der   

Internränta, 4,3 % 11, 4,0 % 
10,  4 353 4 050

Summa   
   
Not 5. Anläggningstill-
gångar   

Ack anskaffningsvärde   
Fastighet för affärsverksam-
het  171 742 166 846

Immateriella tillgångar  40 000 40 000
Pågående investeringar  258 1 237
Maskiner  0 0
Inventarier  56 0
Bilar  0 0
Summa  212 056 208 083
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Tkr 

 
2011 2010 

  
Forts. Not 5. Anläggningstill-
gångar  
  
Ack avskrivningar  
Fastighet för affärsverksamhet 105 993 102 876
Immateriella tillgångar 1771 521
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Bilar 0 0
Summa 107 764 103 397
  
Årets avskrivningar  
Fastighet för affärsverksamhet 3 311 3 265
Immaterilla tillgångar 1 250 1 250
Maskiner 0 0
Inventarier 6 0
Bilar 0 0
Summa 4 567 4 515
  
Årets investeringar  
Fastighet för affärsverksamhet 8 299 3 826
Immateriella tillgångar 0 0
Maskiner 739 0
Inventarier 0 0
Bilar 0 0
Summa 9 038 3 826
  

Pågående investeringar  
Ack pågående  1 237 21
Årets avslutade 1 217 -1
Årets pågående 238 1 217
Summa 258 1 237
  
Utrangeringar 0 0
Försäljningar 0 0
  
Not 6. Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar 2 320 2 575
Summa 2 320 2 575
  
Not 7. Eget kapital  
Ingående eget kapital 437 603
Årets resultat -474 -166
Summa -37 437
  
Not 8. Årets resultat  
Årets resultat -474 -166
  
Not 9. Långfristiga skulder  
Anslutningsavgifter 2010-2011 1 559 1 039
Skuld anläggningstillgångar  108 763 103 998
Summa 110 322 105 037
  
Not 10. Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 799 2 138
Justering till Långfristiga skul-
der  -1 039

Summa 799 1 099
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Nämnden för myndighetsutövning 
Ordförande:  John-Erik Pettersson 
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 
• Ärenden kring Lagen om flyttning av fordon 
• Tillstånd enligt Alkohollagen och Tobakslagen 
• Uppgifter enligt Lotteriförordningen 
 
Sammanfattning av året 2011 
• Ny plan- och bygglag började gälla i maj 
• Nya verksamheter på gång 
• Projekt om kemikalier i lantbruket 
• Sanering av förorenade områden 
• Högvarv på enskilda avlopp 
• Kemikalieolyckor 
• Många livsmedelsinspektioner är genomförda. 
• Ett stort antal klagomål inom hälsoskydd 
• Skyddsjakt 
• Intresse för vindkraft är stort 
 
Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 
Antal beslut 2011 2010 2009
Miljö- och hälsoskydd 700 235 249
Bygglov & anmälan 450 457 350
Livsmedelskontroll 75 85 78
Bostadsanpassning 58 44 70
Ventilationskontroll 0 74 41
Strandskydd 27 16 6
Antal ärenden 2011 2010 2009
Miljö- och hälsoskydd, 
och livsmedel 1913 1858 1310

Bygglov, ventilation, 
bostadsanpassning 
och förhandsbesked 

545 641 613

 
Ny plan- och bygglag  
Lagen innebär kraftigt ökad administration under 
bygglovsprocessen samt fler platsbesök och 
samråd. Målsättning för 2011, att handlägga 
ärenden inom sex veckor, har inte uppfyllts på 
grund av de ökade kraven. 
 
Nya verksamheter på gång 
Alwex Recycling AB, ett nytt återvinningsföretag 
håller på att starta upp. De ska sköta sortering, 
bearbetning och lagring av avfall. Företaget har 
ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen. Tolv 
lantbrukare har påbörjat tillståndsprövning för en 
biogasproduktion i kommunen. Målet är att bygga 
en gemensam rötkammare för biogasproduktion och 
en biogasmack vid riksväg 25. Det är huvudsakligen 

gödsel som skall rötas. I båda tillstånds-
prövningarna är kommunen delaktig och kommer att 
ansvara för tillsynen. 
 
Projekt om kemikalier i lantbruket 
Projektet ”Kemikalier i lantbruket” har genomförts 
under året. Information gavs till totalt 129 
verksamheter, varav 100 svarade. Kontroller har 
gjorts, men inte så många som planerats. Överlag 
hanteras kemikalier på ett bra sätt i kommunen.  
 
Sanering av förorenade områden 
Saneringen av Sjöaparken har skett under hösten. 
Föroreningarna bestod främst av metaller och 
tungmetaller. Området är sanerat till kriterierna för 
mindre känslig/känslig markanvändning Största 
delen av området kommer att bli en parkering.  
Samtliga sågverk, utom Chemwood, har genomgått 
en miljöundersökning. På Vida i Vislanda fanns 
förhöjda värden av bl.a. dioxiner i grundvattnet.  
 
Högvarv på enskilda avlopp  
Under året har 246 enskilda avlopp inventerats på 
östra sidan av sjön Åsnen. Ca 63 % bedömdes 
undermåliga och kommer att behöva åtgärdas.  
 
Kemikalieolyckor 
Två större kemikalieolyckor skedde i slutet av året. 
En lastbil orsakade, utmed väg 25, att 200 l diesel 
rann ut. Detta hände nära dricksvattenledningen 
och dricksvattnet kunde bli förgiftat. En tank med 
2000 l diesel borrades sönder i Vislanda 1000 l stals 
och resten rann ut i marken.  
 
Många livsmedelsinspektioner är genomförda 
Drygt 100 livsmedelsinspektioner genomfördes 
under året. Sex nya anläggningar tillkom under året. 
 
Ett stort antal klagomål inom hälsoskydd 
Under året har det inkommit 45 nya klagomål inom 
hälsoskyddet, större delen av klagomålen gäller 
inomhusmiljö och sällskapsdjur. Under året har 
totalt 316 timmar lagts ner på klagomålen, vilket är 
det tredubbla mot vad som planerades.  
 
Skyddsjakt 
Inför 2012 har både arvode och ersättning sänkts 
kraftigt för skyddsjägare, eftersom ersättningen 
legat för högt i jämförelse med andra kommuner. 
Detta skapar utrymme för att anställa flera 
skyddsjägare och rekrytering har påbörjats. Ett antal 
klagomål, 27st, har lämnats under året om främst 
vildsvinen kring Alvesta, duvor, kajor och grävling.  
 
Intresse för vindkraft är stort 
Under året har ytterligare ett bolag lämnat en 
tillståndsansökan till länsstyrelsen, Sjöatorp 
Vindpark.  
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Alvesta Kommunföretag AB 
Ordförande:  Mats Johnsson 
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. 
 
Alvesta kommun  äger Kommunföretag till 100 pro-
cent och bolaget är i sin tur helägare av dotterbola-
gen i koncernen. 
 
Faktaruta, Alvesta Kommunföretag 

 
Belopp i tkr 2011 2010 2009
Nettoomsättning 0 292 0
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

-228 54 -13 136

Årets resultat -498 -12 717 -3 224
Balansomslutning 117 478 112 136 112 285
 
Faktaruta, Alvesta Kommunföretag, 
koncernen 

 
 
 

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Nettoomsättning 292 884 307 117 282 828
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

6 040 1 949 -2 845

Årets resultat 4 648 1 348 -3 408
Balansomslutning 1 132 059 1 143 251 1 145 866
Nettoinvestering  15 908 31 279
Antal anställda 107 109 109

 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning av året 2011 
• 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 

• För att minska bolagets lånebörda har ett 
ägartillskott erhållits på 45 mkr för att amortera 
lån. Bakgrunden till förändringen var den nya 
lagstiftningen om allmännyttiga bostadsföretag 
som begränsar möjligheter till betalningar från 
bostadsföretagen till ägaren 

• Flera samverkansprojekt med dotterbolagen, bl 
a styrelseutbildning, upphandling av ekonomisy-
stem genomfördes 

• Soliditeten i koncernen var vid årsskiftet 6,9 % 
(2,5 % år 2010) 

 
 
 
 

 

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Aktiekapital 100 100 100
Bundna reserver -- -- --
Fritt eget kapital 45 187 184 157

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Aktiekapital 100 100 100
Bundna reserver 123 123 479
Fritt eget kapital 78 086 27 938 15 526

51



 

AllboHus Fastighets AB 
Ordförande:  Mikael Johansson 
VD: Karl-Olov Rydå  

 
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 2011 2010 2009
Nettoomsättning  172 233  162 919 160 013
Resultat före boks-
lutsdisposi tioner 
och skatt 

  
 

4 093 

 
 

2 369 3 930
Årets resultat 4 040 3 223 3 509
Balansomslutning 750 893 742 013 756 529
Nettoinvestering 27 667 6 999 35 469
Antal anställda 73 75 76
Antal årsarbetare 69 71 70
Antal bostäder 1 869 1 892 1 903
 
 
Sammanfattning av året 2011 
• Nästan allt uthyrt 
• Integration 
• Ombyggnader och renoveringar 
• Stort framtida renoveringsbehov 
• Kommunala verksamhetslokaler 
• Organisation och personal 
 
Nästan allt uthyrt 
Under 2011 har uthyrningsläget varit mycket bra. 
Under långa perioder fanns i realiteten inga tomma 
lägenheter. Vid årsskiftet var 28 lägenheter lediga. 
Av dessa var dock 14 lägenheter vakanta p.g.a. 
ombyggnaden av kvarteret Trädet och en lägen-
hetsbrand.  
 
Även då det gäller uthyrning av lokaler har 2011 
varit ett bra år. Handeln uttrycker dock att man mär-
ker ett stort tryck från den snabba handelsutbygg-
naden i Växjö. AllboHus har därför medverkat som 
medfinansiär i ett projekt  som benämns ”Småsta-
dens charm”. Projektet erhåller även EU-
finansiering via Leader Linné. Tanken med projektet 
är att genom samordnade aktiviteter lyfta fram Alve-
sta som handelsplats och därigenom stärka han-
deln. 
 
 
 

Integration 
Migrationsverket hyr ca 100 lägenheter av AllboHus. 
Sedan 2010 bedriver AllboHus tillsammans med 
Alvesta kommun, Migrationsverket och ABF café-
verksamhet i Alvesta och Torpsbruk. ABF svarar för 
den egentliga driften av verksamheten, medan övri-
ga intressenter på olika sätt stödjer verksamheten. 
Syftet med verksamheten är att förbättra integratio-
nen.  
 
Ombyggnader och renoveringar 
Under året har AllboHus genomfört två större om-
byggnadsprojekt i Alvesta i det egna fastighetsbe-
ståndet. Dels har kontorslokaler för Trafikverket 
färdigställts i kvarteret Rådmannen, dels har gamla 
vårdcentralen byggts om till en sjuavdelnings för-
skola i kvarteret Läkaren.  
 
Den lokal Trafikverket hyr ligger i samma hus som 
AllboHus kontor på våning två. Befintliga kontorslo-
kaler på våning två har utökats med delar av Halls 
gamla järnlager som tidigare varit tomma. De befint-
liga lokalerna genomgick en total renovering. I det 
gamla järnlagret var takhöjden låg, varför taket höjts 
och byggts om till moderna kontorslokaler. Efter 
dessa ombyggnadsåtgärder disponerar Trafikverket 
nu moderna kontorslokaler om 660 kvadratmeter 
mitt i Alvesta centrum.           
 

 
Kv Läkaren – Lekbackens förskola 
 
Gamla vårdcentralen i kvarteret Läkaren köpte All-
boHus i samband med att bolaget byggde nya loka-
ler åt vårdcentralen i kvarteret Riksdagsmannen. 
Det har varit en utmaning att i samråd med Alvesta 
kommun omvandla den gamla vårdcentralen till en 
modern förskola. Frågeställningar som har varit 
viktiga att lösa har bland annat varit, att genom 
trafikseparering skapa en bra och säker trafikmiljö, 
att ge barnen en trivsam och stimulerande yttre 
miljö och att behålla småskalighetens fördelar sam-
tidigt som en större enhets förutsättningar för en 
rationellare drift tas tillvara. På förskolan kommer 
mellan 130 och 150 barn att ha sin ”arbetsplats”. 
Lokalerna har en yta om 1640 kvadratmeter och 
kallas ”Lekbacken”.  
 
 

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000
Reservfond 7 195 7 195 7 195
Fritt eget kapital 52 763 49 416 47 627
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AllboHus Fastighets AB 

 
Underhåll av fastigheterna har under året uppgått till 
25 (20) mkr och nettoinvesteringar 28 (7) mkr. 
Större underhålls- och investeringsprojekt har varit: 
• Tak- och fönsterbyte i kv Bryggaren i Alvesta. 
• Uppgradering av värmesystem  och passersy-

stem i flertal fastigheter. 
• Till- och ombyggnad kontor i kv Rådmannen.  
• Ombyggnad  av Lekbackens förskola. 
• Ombyggnad av förskola till lägenheter i Vislan-

da. 
• Löpande underhåll av lägenheter och lokaler 

samt anpassning av lokaler till nya hyresgäster. 
 
Stort framtida renoveringsbehov 
 AllboHus står liksom alla allmännyttiga bostadsbo-
lag inför en stor utmaning när det gäller renovering 
av de stora miljonprogramområdena. Under 2011 
har planeringen och förberedelserna för ombyggna-
den av kvarteret Trädet i centrala Alvesta påbörjats. 
Kvarteret består av 48 lägenheter och 7 lokaler. 
Bland annat har förhandlingar genomförts med 
Hyresgästföreningen och ett flertal möten arrange-
rats med hyresgästerna. Arbetena kommer att 
genomföras under 2012 och vara avslutade under 
hösten 
 
Försäljning och nybyggnation 
Under år 2011 såldes fastigheten Moheda 4:42 
(Rosen). Fastigheten består av 14 lägenheter och 2 
lokaler.  
 
Under året har styrelsen diskuterat möjligheten att 
bygga nya lägenheter. Diskussionerna har förts mot 
bakgrund av att antalet tomma lägenheter minskat 
kraftigt under de senaste två åren. Styrelsen har 
beslutat att AllboHus skall ta in anbud för uppföran-
de av 8 lägenheter i Vislanda, med option att bygga 
motsvarande hus också i Moheda och Alvesta. 
Anbud avseende dessa byggnationer kommer att 
tas in i början av 2012.     
 
Kommunala verksamhetslokaler 
Under 2011 tog kommunfullmäktige i Alvesta kom-
mun ett principbeslut om att AllboHus skall överta 
alla kommunens verksamhetsfastigheter inkl park-
avdelningens personal och att kommunen skall bli 
hyresgäst i dessa fastigheter. Sedan slutet av förra 
året pågår ett intensivt utredningsarbete för att se 
hur ett sådant övertagande skall kunna ske på ett 
acceptabelt sätt för såväl kommunen som för Allbo-
Hus.   
 
Organisation och personal 
AllboHus har under de senaste åren genomgått en 
omfattande organisationsförändring kallad Stegvis. 
Denna organisationsförändring är nu i huvudsak 
genomförd. De snabba förändringarna i organisatio-
nen har medfört vissa inkörningsproblem, men det 
förefaller nu som om den nya organisationen håller 
på att sätta sig och arbetet fungerar allt bättre. Även 
fortsättningsvis kommer justeringar av organisatio-
nen sannolikt att behöva genomföras för att anpas-
sas till förändrade förutsättningar.  
 
Sjukfrånvaron har ökat till 4,3 % (3,9 %) av den 
ordinarie arbetstiden, vilket är 12,1 (10,7) dagar per 

årsanställd. Andelen av den totala sjukfrånvaron 
som avser 60 dagar eller mer är 37,4 % (28,6 %). 
Hälsoundersökning erbjuds årligen anställda som är 
över 50 år, för de som är under 50 år gäller vart 
tredje år.  
 
Ekonomi 
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår 
till 4,1 (2,4) mkr, vilket är i överensstämmelse med 
förväntat resultat för året.  
Intäkterna har ökat med 9 mkr jämfört med 2010, 
dels på grund av hyreshöjningar 2011, dels som 
resultat av minskat antal outhyrda lägenheter samt 
fastighetsförsäljning. 
 
Finansiella kostnader uppgår till 24 (23) mkr. I be-
loppet ingår kostnad för borgensavgift med 2,6 (2,5) 
mkr. Ökade räntekostnader beror på ett högre rän-
teläge under året. Kommunal borgen finns för hela 
låneskulden. Genomsnittlig låneränta inkl borgens-
avgift är 4,0 (3,7) %.  
På grund av milt väder i slutet av året har kostna-
derna sammantaget minskat med 2- 3 mkr. Under-
hållet ökar från 20 till 25 mkr.  
 
Framtid 
• Under året kommer ombyggnaden av kvarteret 

Trädet att kräva stora insatser. Detta gäller så-
väl själva byggprocessen som hyresgästkontak-
terna. Efter renoveringen kommer AllboHus att 
ha en fastighet som står väl rustad för att svara 
mot den förväntade efterfrågan på mindre rela-
tivt billiga lägenheter i centralt läge. Ombyggna-
den avslutas under hösten 2012. 

• Planerad nybyggnad i första hand i Vislanda 
kommer innebära att AllboHus kan möta den ef-
terfrågan på moderna, handikappanpassade lä-
genheter som inte minst äldre villaägare efter-
frågar. Den planerade byggnationen beräknas 
bli färdigställd under hösten 2012. Är priserna 
rätt planerar AllboHus att fortsätta med nypro-
duktion i Alvesta och Moheda i direkt anslutning 
till att nybyggnaden i Vislanda är avslutad. 

• Konjunkturutvecklingen men även utvecklingen 
på de finansiella marknaderna är ytterst osäker 
och kommer att kräva en noggrann bevakning 
under 2012.  

• Ett kärvt ekonomiskt läge för många privatper-
soner kräver höjd beredskap inom det bostads-
sociala området.   

• AllboHus planerade övertagande av kommu-
nens fastigheter  och parkavdelningens perso-
nal, kommer att kräva stora arbetsinsatser under 
2012. 

• Implementeringen av ett nytt ekonomisystem 
kommer ta mycket resurser i anspråk. 

 
Nyckeltal 
 

 2011 2010 2009
Soliditet % 11,8 11,6 11,3
Avkastning på totalt 
kapital % 

3,8 3,4 3,6

Låneränta inkl bor-
gensavg. brutto % 

4,0 3,7 3,7

Underhåll kr/kvm 154 122 165
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Alvesta Energi AB 
Ordförande:  Anders Malmqvist 
VD: Gert Bengtsson 
 

 
 
 

   

Ansvar och uppgifter 
Alvesta Energi har till uppgift att bedriva 
samhällsnyttig verksamhet inom områdena energi 
och kommunikation. Alvesta Energi ska verka för, 
bidra till och utveckla en bättre livsmiljö för Alvesta 
kommuns invånare och företag. Verksamheten ska 
bedrivas på affärsmässiga 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).  
 
Faktaruta, Alvesta Energi koncernen 

 
Belopp i tkr 2011 2010 2009
Nettoomsättning 149 484 171 621 148 095
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

3 231 4 654 4 069

Årets resultat 2 573 4 354 3919
Balansomslutning 320 627 347 317 338 382
Nettoinvestering 4 846  
Antal anställda 21 22 23
 
Alvesta Energikoncernen ägs till 100 procent av det 
kommunala bolaget Alvesta Kommunföretag AB. 
 
Faktaruta, Alvesta Energi AB 
 

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Nettoomsättning 112 219 137 966 115 865
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

1 587 3 706 4 478

Årets resultat 1 296 3471 4538
Balansomslutning 241 901 272 313 263 004
Nettoinvestering 3 812 4 250 6 50
Antal anställda 0 0 0

 
 
Faktaruta, Alvesta Elnät AB 
 

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Nettoomsättning 40 196 39 245 36 692
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

845 534 -1 604

Årets resultat 688 578 -1 568
Balansomslutning 93 373 95 913 94 417
Nettoinvestering 1 034 1 235 3 184
Antal anställda  22 23

Sammanfattning av året 2011 
• Fortsatt stor del förnyelsebara bränslen 
• Över 1 500 fjärrvärmekunder 
• Smålandsfejden 2011 
• Avsiktsförklaring med Bixia 
• Haveri i kraftstationen 
• Förhandsregleringen 2012-2015 
• Intern kontroll 
 
Fortsatt stor del förnyelsebara biobränslen 
Värmeproduktionen vid de tre huvudanläggningarna 
Alvesta, Moheda och Vislanda har varit effektiva. 
Mer än 98 procent av fjärrvärmen har producerats 
med förnyelsebara bränslen och den sammanlagda 
värmeproduktionen uppgick till 162 GWh. 
 
Under året har utredningar påbörjats om egen 
elproduktion. Syftet har varit att undersöka 
möjligheterna att tillverka el vid fjärrvärmeverken. 
En sådan elproduktion skulle kunna innebära 
övergripande klimat- och affärsmässigt fördelar. 
 
Över 1 500 fjärrvärmekunder 
Under 2011 har fokus varit att följa planen med att 
ansluta kunder inom etablerade fjärrvärmeområden. 
Antalet fjärrvärmekunder fortsätter att växa i den 
takt som är beslutad och har nu ökat kundstocken 
till över 1 500 kunder.  
 
Smålandsfejden 2011 
Den 11 april 2011 startade Alvesta Energi 
tillsammans med samarbetspartnerna Mensa Linné, 
Företagarna i Småland, Destination Småland och 
Lions, tävlingen Smålandsfejden. Tävlingsgrenarna 
som pågick i fem veckor var klurighet, 
företagsamhet, flitighet, redbarhet och sparsamhet.  
Totalt deltog 15 lag och alla lagen gjorde en 
gedigen insats.  2011 års vinnare i Smålandsfejden 
och ”Årets småländska kommun” gick till Vetlanda. 
Det gröna sköna laget från Vimmerby gjorde även 
de en inspirerande insats och fick 
hedersomnämnandet ”100% smålänning”, vilket är 
ett pris som endast delas ut vid extraordinära 
insatser i tävlingen. 
 
Avsiktsförklaring med Bixia 
Den 21 december 2011 tecknade Alvesta Energi en 
avsiktsförklaring med Bixia AB, som är Sveriges 
fjärde största elhandelsbolag. Avsiktsförklaringen 
innebär att Alvestas elhandelsverksamhet blir en del 
av Bixia per den 1 mars 2012. Detta var ett steg i 
det beslut som har tagits att aktualisera frågan om 
att avyttra verksamheten elhandel. Genom 
samarbetet med Bixia kommer kunderna få ta del av 
ett större produktutbud samtidigt som Alvesta 

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000
Bundna reserver 4 591 4 163 3 229
Fritt eget kapital 30 885 29 993 27 280

54



Alvesta Energi 
 

 

 

Energi behåller och förstärker den lokala 
kundservicen.  
 
Haveri i kraftstationen 
Sommaren 2011 drabbades vattenkraftstationen i 
Ohs av ett haveri i en av generatorerna. Detta 
innebar extra kostnader för bolaget och ett 
stillestånd i produktionen. Trots haveriet har Ohs 
vattenkraftstation producerat 3,4 GWh, vilket gör att 
produktionen hamnar bland de tio bästa åren sedan 
1936.  
 
Förhandsregleringen för 2012 - 2015 
Våren 2011 lämnade Alvesta Elnät in ett förslag till 
Energimarknadsinspektionen på intäktsramen för 
perioden 2012-2015. Intäktsramen och 
förhandsregleringen är ett verktyg för att 
Energimarknadsinspektionen ska kunna granska att 
elnätsbolagen tar ut skäliga priser på sina 
nätabonnemang och nätpriser av kunderna.  
Beslutet från inspektionen kom i oktober och 
Alvesta Elnät erhöll inte den ansökta intäktsramen. I 
beslutet hade inspektionen ändrat förutsättningarna 
och inkluderat de opåverkbara kostnaderna som 
inte skulle påverka intäktsramen, vilket förmedlats 
före ansökan. Detta har medfört att Alvesta Elnät 
och flera andra elnätsbolag tillsammans med 
branschorganisationen Svensk Energi har 
överklagat beslutet. 
 
Intern kontroll 
Aktiebolagslagen reglerar styrelsens ansvar för 
organisation och förvaltning av bolagets angelägen-
heter. 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 
reglerna för riskhantering och riskkontroller görs. 
Den interna kontrollen i bolaget är en process som 
involverar styrelsen, bolagsledningen och persona-
len, vilket baseras på bolagets kontrollmiljö, riskbe-
dömning, kontrollaktiviteter, information och kom-
munikation 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 positivt 
resultat före bokslutsdipositioner på 1.6 Mkr, vilket 
är 3.3 Mkr lägre än budget. Denna avvikelse har ett 
haveri i Ohs kraftstation samt att kostnaderna för 
bränsle till fjärrvärme har ökat i större grad än 
intäkterna.  
 
Dotterbolaget Alvesta Elnät uppvisar ett positivt 
resultat före dispositioner på 0,8 Mkr, vilket är 0,5 
Mkr lägre än budget. Denna avvikelse har uppstått i 
samband med ett lägre aktiverat arbete, högre kon-
sultkonstnader än budgeterat samt inkuranskostna-
derna uppkommit i samband med inventeringen av 
lagret. 

 
Koncernens investeringar under 2011 har uppgått 
till 4.8 Mkr. 
 
Intressebolaget Bredband i Värend AB (BIVA) visar 
under 2011 ett positivt resultat före finansiella poster 
på 1.599 Mkr. 
 
Framtid 
Efter att kommunfullmäktige har tagit det definitiva 
beslutet om delägarskap i Bixia för 
elhandelskunderna, kommer Alvesta Energi att 
förbereda överlämnandet. Det kommer att medföra 
större administrativa förändringar, då Alvesta Energi 
måste byta kundsystem. Några av Bixias 
grundbultar är att ha stark lokal förankring samt att 
inköpen görs av närproducerad förnybar el, vilket 
uppstår när mindre aktörer samarbetar. Deras 
koncept är att bevara det lokala ägandet och de 
lokala kontoren samt att tillvara ta den förnybara el 
som produceras av lokalt. Sedan elmarknaden 
avreglerades har det skett en successiv 
konsolidering. Mycket tyder på att konsolideringen i 
branschen kommer att öka. För att möta denna 
utveckling och vara konkurrenskraftiga även i 
framtiden har Bixia en uttalad tillväxtstrategi som 
bygger på både organisk och strukturell tillväxt. 
Alvesta Energi ser positivt på att få vara en del av 
Bixia i framtiden.  
 
Framöver kommer Alvesta Energi att fortsätta med 
de underhållsinsatser på stamledningarna som 
påbörjades under 2011 och framöver fortsätter 
bolaget att fokusera på att ansluta nya kunder inom 
redan etablerade fjärrvärmeområden. 
 
Från 1 januari 2012 har Alvesta Elnät inte längre 
drift och underhåll av gatubelysning i Alvesta och 
Moheda efter den upphandlings som Alvesta 
kommun gjorde under hösten 2011.  
 
Åtgärderna för att ytterligare öka driftsäkerheten i 
elnätet fortsätter och fokus har varit inriktat på 
underhåll av Alvesta Elnäts anläggningar. Den 
fleråriga handlingsplanen för att säkerställa de 
kund- och myndighetskrav som finns inom framtida 
leveranssäkerhet följs. 
 
En renovering har påbörjats av lokalerna samt 
kontoren på Blädingevägen samt 
Mottagningsstationen vid Virdavallen. Denna 
renovering kommer att slutföras under första 
kvartalet 2012. 
 
I Bredband i Värend AB (BIVA) pågår en utredning 
angående ett regionalt bredbandsbolag med Växjö, 
Alvesta, Tingsryd och Lessebo. Utredningen görs 
för att hitta synergier i den redan ihop byggda 
infrastrukturen samt att främja den lokala respektive 
regionala utvecklingen. 
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Alvesta Renhållnings AB 
Ordförande:  Rune Gustavsson 
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. 

 
Bolaget ingår i en koncern med Alvesta Kommun-
företag AB som moderbolag. Moderbolaget ägs i sin 
helhet av Alvesta kommun. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Nettoomsättning    23 007 21 786 22 040
Resultat före bok-
slutsdispositioner 
och skatt 

 
 

1 680  

 
 

321 271
Årets resultat 896 251 268
Balansomslutning 24 332 23 766 23 814
Nettoinvestering 332 380 24
Antal anställda 16 16 16
Antal årsarbetare   
 
 
Sammanfattning av året 2011 
• Ökade avfallsmängder 
• Kampanj materialåtervinning 
• Kompostering av trädgårdsavfall 
• Fakturering och kontroll 
 
 
 

Ökade avfallsmängder 
De totala avfallsmängderna som bolaget hanterat 
under året är något högre än föregående år, till stor 
del beroende på ett antal ombyggnader i kommunen 
samt att kommunen har en positiv befolkningsut-
veckling och en god konjunktur. 
    
Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinnings-
centralerna är hög och den totala mängden hus-
hållsavfall har stigit något. 
 
Kampanj materialåtervinning 
Tillsammans med Avfall Sverige och närliggande 
kommuner har bolaget under året genomfört en 
informationskampanj för att lyfta fram materialåter-
vinning som en viktig del i avfallshanteringen. Infor-
mationen har gått ut på att visa att mycket av det 
avfall som lämnas till kommunen materialåtervinns 
och blir till nya produkter. Kampanjen har gått såväl 
nationellt som lokalt bl.a. i TV4. 
 
Kompostering av trädgårdsavfall 
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. 
 
Fakturering och kontroll 
Under 2010 tog bolaget i drift ett nytt verksamhets-
system för bl.a. debitering av avgifter. Datasystemet 
hanterar såväl renhållningsavgifter som vatten och 
avloppsavgifter. Vatten och avloppsavgifterna debi-
terar bolaget på uppdrag åt Alvesta kommun. Under 
2011 har vi börjat erbjuda våra privatkunder s.k. e-
faktura vilket i nuläget uppgår till ca 15% av totala 
antalet fakturor. 
    
Inom upphandlingsområdet och med stöd av LOU 
har bolaget bl.a. genomfört upphandling av contai-
nerbil, slamsugsbil och drivmedel 
    
Bolagets internkontroll har skett enligt framtagen 
internkontrollplan. Under 2011 kontrollerades bola-
gets verksamhetssystem och uppfyllelsen av ägardi-
rektiven. Internkontrollen visar att rutiner fungerar 
på ett bra och ändamålsenligt sätt. Redovisning har 
skett till styrelse. 
 
Ekonomi 
Renhållningsbolaget redovisar för år 2011 ett posi-
tivt resultat på 0,9 mkr efter bokslutsdispositioner 
och skatt. Resultatet ligger väl i nivå med ägardirek-
tivet. Några engångsposter på intäktssidan tillsam-
mans med vissa förskjutningar på kostnadssidan 
har bidraget till det goda resultatet. 
 

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Aktiekapital 500 500 500
Reservfond 100 100 100
Fritt eget kapital 3 407 2 658 2 481
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                                                   Alvesta Renhållnings AB 

 

Framtid 
Den slutliga täckningen av den nerlagda Aringsås-
deponin är färdigt Under 2011 har arbetet fortsatt 
med att ta hand om lakvattenhanteringen i en lokal 
lösning i nära anslutning till deponiområdet enligt 
med kontrollprogram. Under en inledning pågår 
försöksverksamhet med journalföring och provtag-
ning där pumpning till Alvesta kommuns reningsverk 
finns som backuplösning. En utredning om den 
framtida lakvattenhanteringen med förslag om vissa 
extra arbeten för att säkra driften har lämnats till 
Miljökontoret under hösten. Arbeten som behöver 
göras enligt denna utredning kommer att utföras 
under våren 2012. 
    
Bolaget har genom upphandling säkrat såväl be-
handlingskapacitet för insamlat avfall, farligt avfall 
och insamling av slam från enskilda avlopp under 
ett antal år framöver. 
    
Bolaget ser i det korta perspektivet inga större för-
ändringar i nuvarande verksamhet. Alvesta kommun 
har påbörjat ett arbete med en ny 5-årig avfallsplan 
för kommunen. Vilken påverkan denna kommer att 
få på bolagets verksamhet i ett längre perspektiv är 
svårt att i dagsläget uttala sig om. När planen är 
fastställd kommer den att vara ett bra underlag för 
bolagets verksamhetsplanering i ett längre perspek-
tiv. 
 
Bolagets bedömning är att det står väl rustat såväl 
ekonomiskt som personellt för att kunna hantera de 
förändringar som kan komma framöver för att fort-
satt upprätthålla en hög standard och god kvalitet 
på de tjänster som tillhandahålls av bolaget. 
 
 
 
Nyckeltal, ton 
 

 2011 2010 2009
Hushållsavfall till 
deponering 387 288 317

Hushållsavfall till 
energiutvinning 5330 5160 5144

Farligt avfall 87 84 73
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Alvesta Utveckling AB 
Ordförande:  Kajsa Sivertsson 
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. 

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

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Nettoomsättning 2 701 2 487 1 955
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 

+500 -2 692 -7 889

Årets resultat +487 -2 692 -7 889
Balansomslutning 25 938 26 704 30 993
Nettoinvestering 331 0 11 821
Antal anställda 0 0 0
Antal årsarbetare 0 0 0
 
Sammanfattning av året 2011 
• Normal fastighetsdrift 
• Tillbyggnad i Vislanda 
• Förslag om förvärv 
• Utveckling av kombiterminal 
 
Normal fastighetsdrift 
Detta år kan sammanfattas som ett av bolagets 
lugnare år så länge det funnits i kommunal ägo. 
Efter att rivningen av KLS (f d slakterifabrik) slutför-
des under 2010, och de därav uppkomna ekono-
miska problemen lösts genom ägartillskott har 2011 
präglats av ett visst lugn. De tre industrifastighe-
terna som bolaget äger är fullt uthyrda och har fun-
gerat utan problem både fastighetstekniskt och 
ekonomiskt. Detta är i sin tur förklaringen till att 
Alvesta Utveckling under 2011 kan redovisa ett gott 
resultat.  
 
Tillbyggnad i Vislanda 
Under hösten byggdes fastigheten Brånan 1:43 i 
Vislanda ut med ett skärmtak i enlighet med hyres-
gästens (Svets & Mekano)  önskan. Kostnaderna för 
denna tillbyggnad belastar hyresgästen med ett 
hyrestillägg som baseras på fem års avskrivningstid. 
 
Förslag om förvärv 
I övrigt har under 2011 bolaget kontaktats av två 
företag som erbjudit bolaget att köpa de fastigheter i 
vilka företagen bedriver verksamhet. I båda fallen 

har styrelsen efter övervägande beslutat avvisa 
dessa propåer. 
 
Utveckling av kombiterminal 
Under 2011 har också diskussioner inletts med 
Alvesta Intermodal AB som hanterar driften på den 
intermodala terminalen i Alvesta. Detta företag har 
pekat på behovet av att bygga ut terminalen med ett 
järnvägsspår som till stora delar skall vara täckt av 
tak. En sådan lösning skulle möjliggöra för termina-
len att hantera normala godsvagnar där det finns 
krav på att lasten skall lossas under tak. Eftersom 
en utbyggnad av terminalen av ovan beskriven 
karaktär kräver att man går in med terminalverk-
samheten på KLS-området, har Alvesta Utveckling 
hanterat frågan. Vid årsskiftet 2011/2012 har frågan 
kommit så långt att styrelsen beslutat att frågan 
skall detaljutredas och att ett underlag för upphand-
ling av den planerade utbyggnaden skall tas fram. 
 
 
Ekonomi 
Alvesta Utveckling AB redovisar en vinst på 0,5 mkr 
(-2,7 mkr 2010). År 2011 har till stora delar varit ett 
mellanår då verksamheten flutit på utan några större 
händelser.  
 
Under hösten/vintern har bolaget byggt till ett större 
skärmtak på fastigheten Brånan 1:43 i Vislanda för 
0,3 mkr som gav hyresgästen större lagringsmöjlig-
heter. 
Räntekostnaden har fördubblats gentemot före-
gående år och det beror på att det allmänna ränte-
läget har försämrats samt att kommunfullmäktige 
beslutade i september att bolaget ska betala en 
borgensavgift på 0,5 % på lånen. Fastighetslånen 
har omförhandlats under året och andelen lån som 
har rörlig ränta är 22 % ( 77 % år 2010).  
 
 
Framtid 
Den för bolaget viktigaste framtidsfrågan är även 
under 2012 hur KLS-området skall användas på ett 
för bolaget och samhället bra sätt. Den ovan be-
skrivna processen med en utbyggnad av den inter-
modala terminalen i Alvesta är ett huvudspår, vilket i 
sin tur skapar förutsättningar för att KLS-området 
kan komma att utgöra ett logistiskt nav i Alvesta. 
I övrigt skall bolaget fortsätta arbeta utifrån fast-
ställda ägardirektiv. 
 
Nyckeltal 
 

 2011 2010 2009
Soliditet % 4,1 2,2 7,7
Avkastning på totalt 
kapital % 

4,7 0 0

Låneränta fastigheter, 
brutto % 

3,0 
 

1,6 3,4

Belopp i tkr 2011 2010 2009
Aktiekapital 100 100 100
Reservfond 523 2 282 4 727
Fritt eget kapital 450 -1 759 -2 445
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Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande:  Berith Swalander, Växjö 
Vice ordförande: Svante Kjellén, Alvesta 

Räddningschef: Jörgen Waldén 
 

 

   

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

Övergripande mål 
• Stärka medborgarens förmåga att minska och 

förhindra olyckor 
• Effektivt och flexibelt resursutnyttjande före, 

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

betare som trivs 
• En välskött ekonomi 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2011 2010 2009

Nettoomsättning 66 896 58 528 61 027

Årets resultat -2 232 1 571 1 124

Balansomslutning 35 063 33 211 31 497

Nettoinvestering 5 777 9 924 8 374

Antal anställda, tv AB 58 59 57

Antal anställda, deltid RiB 154 148 150

Antal räddningsvärnsmän 29 28 29
 
 

 
Sammanfattning av året 2011 
• Förebyggande olycksinformation 
• Arbete för mångfald 
• Miljöarbete m m 
• Verksamhetsstatistik 
• Vision för brandskydd m m 
• Utvecklingsarbete i samverkan 
• Den interna organisationen 

 
Förebyggande olycksinformation                              
Förebyggande olycksinformation har ökat. Bland 
annat har förbundet träffat körskoleelever och talat 
om säker bilkörning och om hur trafikolyckor kan 
hindras. Information har lämnats på SFI om hur man 
förebygger brand och beter sig om den ändå inträf-
far. 
Arbete för mångfald                                                        
Mångfaldsarbetet har gett resultat och det är positivt 
att fler kvinnor kommit in i deltidsstyrkorna. 

 

Miljöarbete m m                                                           
Förbundet har jobbat aktivt med arbetsmiljön, ex-
empelvis genom en ombyggnad, som gör att kläder 
och utrustning tas om hand utanför själva brandsta-
tionen. Det hindrar att farliga rök- och sotpartiklar 
kommer in på stationen.  

Det är positivt att CAFS-bilarna nu tagits i bruk och 
fungerar tillfredsställande. 

Webbplatsen för Värends räddningstjänst vrtj.se har 
blivit mer informativ för användaren. 

Genomförda räddningsinsatser 

Typ/år 2011 2010 2009

Brand i byggnad 150 138 129

Brand ej i byggnad 176 154 162

Trafikolycka 189 196 201

Utsläpp av farligt ämne 26 24 20

Drunkning-/tillbud 6 10 11

Nödställd person 21 22 9

Nödställt djur 4 7 1

Stormskada 1 0 0

Översvämning av vattendrag 0 5 3

Annan vattenskada 8 6 5

Annan olycka 26 18 11

Automatlarm, ej brand/gas 535 502 453

Förmodad brand 56 61 45

Falsklarm brand 3 3 3

Förmodad räddning 13 8 10

Falsklarm räddning 3 2 0

I väntan på ambulans+sjukvård 28 31 13

Hjälp till ambulans 8 9 4

Hjälp till polis 4 2 1

Felindikering från automatlarm 1 0 1

Hiss ej nödläge 14 17 8

Annat uppdrag 37 38 26

Övrigt 10 

Totalt 1320 1 254 1 116
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Brandskyddskontroller 
Entreprenör Växjö sotningsdistrikt AB 

 
Behandlade ärenden och genomförda kurser 

 
 
Vision för brandskydd m m 
2011 var ett bra år för Värends Räddningstjänst. 
Många av de mål som förbundet formulerade har 
uppnåtts.  

Under 2011 har Värends Räddningstjänst arbetat 
aktivt med vår vision: Ett tryggt och olycksfritt sam-
hälle – för alla. 

En nationell strategi för ökat brandskydd är 
beslutad. Den nationella visionen för 
brandskyddsområdet som formulerats av 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) lyder: ”Ingen ska omkomma eller skadas 
allvarligt till följd av brand.”  Det är en utmaning för 
förbundet och medlemskommunerna som helhet att 
leva upp till den statliga inriktningen.  

Flera förbättrings- och utvecklingsarbeten har pågått 
inom utrycknings- och förebyggandeverksamheten. 
Försöksprojektet med FIP (första insatsperson) på 
våra stationer i Alvesta och Ingelstad är utvärderat 
med lyckat resultat. På stationerna i Moheda och 
Ingelstad har nya mindre brandbilar efter vissa 
problem med lastvikter nu levererats. Fordonen är 
utrustade med högtrycksskum som är en ganska ny 
typ av släcksystem. Fördelen är bland annat att 
vattenmängderna minskar med bibehållen 
släckeffekt, vilket innebär att ett mindre fordon kan 
användas. 

Utvecklingsarbete i samverkan 
Gemensamt utvecklingsarbete bland länets 
räddningstjänster sker inom flera områden, till 

exempel kommunikationssystemet RAKEL, 
kemikalieberedskap, suicidprevention samt stab och 
ledning. 
En för länet gemensam materielcontainer för ”stor 
skadeplats” utrustas av landstinget och 
räddningstjänsterna i samverkan. Den används vid i 
första hand stora kommunikationsolyckor, och 
kommer att vara operativ under första halvåret 
2012.  

Inom det förebyggande arbetet har förbundet 
förutom regelbundet tillsyns-, tillstånds- och 
remissarbete under året slutfört en tematillsyn på ett 
70-tal verksamheter inom vård- och omsorg.  

För barn i 6-årsverksamheten har vi sedan många 
år ett väl fungerande samarbete med 
skolorganisationen genom Bamses Brandskola. Vi 
samarbetar även med trafikskolorna och deltar 
under vissa utbildningsmoment inom 
trafiksäkerhetsområdet.  

Nu vill vi bredda oss och skapa relationer även 
bland ungdomar. Under året har områdesbrandmän 
för högstadieskolor utsetts och arbetet inletts i 
samverkan med kommunala förvaltningar och 
Polisen. Vissa aktiviteter har hunnit genomföras och 
syftet är att öka kunskapen och minska riskerna för 
anlagd brand. Ett viktigt och långsiktigt arbete. 

 

Den interna organisationen 
• Arbetsmiljön vid och efter bränder har kommit i 

fokus efter flera likartade cancerfall bland 
brandmän, även i Växjö. En grovtvättanläggning 
för nedsotad utrustning har därför skapats med 
ingång direkt utifrån.  

• Under året har vi fått till stånd en modernare 
hantering av arbetstider och schema för 
heltidsbrandmännen. Vi hade svårt att komma 
överens, men slutligen accepterade 
arbetsgivaren en lösning uppbyggd på ett lokalt 
avtal. 

• Kommunikations- och informationskompetens 
har tillfogats organisationen genom att medel för 
en ny heltidsbefattning tillskapades. 

• Verksamhetssystemet Daedalos är i drift. Nu 
återstår att införa systemet på deltidsstationerna. 
 

Ekonomi 

Året resulterade i ett underskott i förhållande till 
budget om ca 732 tkr. Främsta avvikelserna ligger 
inom övriga kostnader för verksamheterna: 
Kompetensutveckling 
• Fordon & räddningsmateriel, skyddsutrustning 
• Samband och ledningssystem dvs RAKEL och 

utlarmingssystem. 
• Räddningsinsatser samt Fys & hälsa 

 

Direktionen beslutade att avsätta 1,5 mkr för åtgär-
der med synnerliga skäl. Åtgärderna har genomförts 
till största del.  Totalt innebär året ett underskott om 
2,23 mkr. Vid årets slut har förbundet ett eget kapi-
tal om 4,7 mkr. 

 2011 2010 2009 

Växjö sotningsdistrikt  2 830 5 979 4 555

Alvesta sotningsdistrikt  1 716 1 062 935

 2011 2010 2009
Tillsyner LSO och LBE 206 140 183
Tillsyn, skriftliga redogörelser 52 48 43

Tillstånd explosiv vara 21 

Remisser mm 102 83 122
Allmänna yttranden 18 20 38
Bygg- och planärenden 43 71 48

Brandfarlig vara 77 38 83

Sotningsärenden 42 23 37

Antal utbildade personer  

Brandskyddsutbildning 1 219 2 717 3 501
Brandutb, Hem & fritid 320 351 644
Brandutb, SFI 482 389
Heta arbeten 479 273 298
Trafiksäkerhetsinfo. körskolor 3 159 3 633

Förare av farligt gods 124 109 189
Brandinformation 214 232 141
Bamses brandskola 848 907 830

Summa: 6 845 8 886 5 603

60



Driftsredovisning

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut
2011 2011 2011 2010 2009

Kommunstyrelse
        Intäkter 6,4 6,5 -0,1 7 6,7
        Kostnader 74,5 74,5 0,0 57 53,2
        Nettokostnader 68,1 68,0 0,1 50 46,5

1,8
Nämnden för barn och ungdom
        Intäkter 60,0 75,0 -14,9 70,4 65,2
        Kostnader 401,5 429,3 -27,8 397,0 387,9
        Nettokostnader 341,5 354,4 -12,9 326,6 322,7

4,5
Nämnden för arbete och lärande
        Intäkter 57,5 60,0 -2,5 65,1 53,6
        Kostnader 198,3 207,2 -9,0 204,3 194,1
        Nettokostnader 140,8 147,2 -6,4 139,2 140,5

-3,4
Nämnden för omsorg och hälsa
        Intäkter 72,3 76,2 -3,9 76,7 74,5
        Kostnader 342,0 345,6 -3,6 334,4 333,1
        Nettokostnader 269,7 269,4 0,3 257,7 258,6

1,8
Nämnden för samhällsplanering
        Intäkter 127,3 142,2 -14,9 136,5 136,1
        Kostnader 180,7 192,6 -11,9 190,5 193,0
        Nettokostnader 53,4 50,3 3,0 54,0 56,9

3,6
Nämnden för myndighetsutövn.
        Intäkter 0,0 0,0 0,0 0 0
        Kostnader 0,1 0,1 0,0 0,09 0,09
        Nettokostnader 0,1 0,1 0,0 0,09 0,09

SUMMA NÄMNDER
        Intäkter 323,5 359,9 -36,4 355,7 336,1
        Kostnader 1 197,0 1 249,3 -52,3 1 183,3 1 161,4
        Nettokostnader 873,5 889,4 -15,9 827,6 825,3

Gemensam finansiering
        Intäkter 946,3 970,0 -23,7 951,0 906,1
        Kostnader 58,2 66,1 -7,9 60,4 49,5
        Nettokostnader -888,1 -903,9 15,8 -890,6 -856,6

TOTALT
        Intäkter 1 269,8 1 329,9 -60,1 1 306,7 1 242,0
        Kostnader 1 255,3 1 315,4 -60,1 1 243,7 1 210,8
        Nettokostnader -14,5 -14,5 0,0 -63,0 -31,2
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Investeringsredovisning
(mkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut

2011 2011 2011 2010 2009

Kommunstyrelse
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Utgifter 0,8 0,5 0,3 0,3 0,4
        Netto 0,8 0,5 0,3 0,3 0,4

Nämnden för barn och ungdom
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Utgifter 2,7 2,0 0,7 1,4 2,4
        Netto 2,7 2,0 0,7 1,4 2,4

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

Nämnden för omsorg och hälsa
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Utgifter 2,1 2,2 -0,1 1,8 3,1
        Netto 2,1 2,2 -0,1 1,8 3,1

Nämnden för samhällsplanering
        Inkomster 0,0 2,3 -2,3 2,3 4,4
        Utgifter 89,5 34,2 55,3 23,6 58,0
        Netto 89,5 31,9 57,6 21,3 53,6

SUMMA VERKSAMHET
        Inkomster 0,0 2,3 -2,3 2,3 4,4
        Utgifter 97,6 39,4 58,2 27,3 69,4
        Netto 97,6 37,1 60,5 25,0 65,0

Gemensam finansiering
        Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALT
        Inkomster 0,0 2,3 (.1) -2,3 2,3 4,4 (.1)

        Utgifter 97,6 39,4 (.2) 58,2 27,3 69,4 (.2)

        Netto 97,6 37,1 60,5 25,0 65,0

1)

Varav investeringsbidrag 1,5 1,1 0,9

Varav anslutningsavgift VA 0,6 1,0 0,0

Varav försäljning 0,2 0,2 3,5

Total 2,3 2,3 4,4
2)
Varav bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,1 0,0
Varav avser exploatering 0,2 0,3 0,0
Varav avser vidareutbetalning av bidrag till Rfss 0,1 0,0 0,0
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Redovisningsprinciper 
 
 

  

Anslutningsavgifter  
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp bokförs 
som långfristig skuld och periodiseras över 
nyttjandeperioden 
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaff-
ningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgift 
minus eventuella investeringsinkomster. 
Investeringar som aktiveras som anläggnings-
tillgång har ett anskaffningsvärde på 20 tkr eller mer 
och med en nyttjandeperiod på minst 3 år. 
Inventarier med avskrivningstid på tre år och som är 
äldre än 10 år har utrangerats.  
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsätt- 
ningstillgång. Värdering har skett till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen. Beräkning har gjorts utifrån förväntat 
försäljningspris per kvm. 
 
Avskrivningar 
Nominell avskrivningsmetod används, med lika 
stora avskrivningsbelopp varje år räknat efter an-
skaffningsvärdet. Avskrivning bokförs månaden 
efter det att investeringen är avslutad. För större 
investeringsprojekt tillämpas komponentavskrivning. 
Normal nyttjandeperiod i år (avskrivningstid) per typ 
av tillgång: 
 
Markreserv -- 
Verksamhetsfgh 50, 33, 20 
Fgh f affärsvht 33, 25, 20 
Publika fgh 33, 20 
Fgh f annan vht 33, 25, 20 
Övriga fgh 33, 25 
Maskiner 10 
Inventarier 10, 5, 3 
Fordon 10, 5 
 
Pågående anläggningstillgångar skrivs ej av. För 
immateriella anläggningstillgångar tillämpas en 
avskrivning på 32 år (Anslutning Bergaåsen). Från 
år 2011 bokförs investeringsutgifter för licenser som 
immateriell anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet 
är 50 tkr eller mer. Avskrivningstid sätts till 
nyttjandeperioden. 
 
Bidrag statlig infrastruktur 
Upplösning av bidrag sker under 25 år 
 
Fordringar 
Fordringar äldre än ett år skrivs av. Kostnaden be-
lastar berörd verksamhet. 
 
Investeringsbidrag 
Investeringsbidrag bokförs som långfristig skuld och 
periodiseras över nyttjandeperioden 
 
Omställningsfond 
Värdet på kommunens omställningsfond var 0,8 milj 
2011-12-31 men påverkar inte resultatet för 2011. 

Kassaflödesrapport 
Kassaflödesrapporten är upprättad enligt indirekt 
metod där rörelsekapitalförändringen i sin helhet 
hänförts till löpande verksamhet. 
 
Leasing 
Hyresavtal av väsentligt värde redovisas uppdelade 
efter förfallotid och nuvärdesberäknas. Övrig leasing 
avser avtal av obetydligt värde samt avtal på 3 år 
eller kortare tid och dessa redovisas ej. 
 
Lånekostnader  
Lånekostnaderna för 2011 belastar årets resultat. 
Därmed har inga lånekostnader räknats in i till-
gångars anskaffningsvärde under perioden. 
 
Personalkostnader  
Årets förändring av skuld för semester, övertid och 
fyllnadstid redovisas under verksamhetens kost-
nader i resultaträkningen för 2011. Timlön för 
december bokförs enligt kontantmetoden. 
 
Pensionsskuld 
Pensionskostnader redovisas fr.o.m. 1998 enligt 
den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade 
före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 
medan den del av pensioner som intjänats fr.o.m. 
1998 och som inte kostnadsförts via försäkring eller 
individuell del, redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Pensionsskulden enligt ansvars-
förbindelsen är beräknad av företaget Skandia enligt 
metoden RIPS07.  Effekten av den sänkta dis-
konteringsräntan är särredovisad i not 15 och not 6 
men ej klassificerad som en jämförelsestörande 
post i resultaträkningen eftersom beloppet som 
påverkar avsättningen inte är väsentligt.  
 
Pensionsmedelsplacering 
Innehav av aktier och räntepapper i kommunens 
”pensionsfond”, vilken klassificeras som anlägg-
ningstillgång, värderas enligt portföljmetoden i form 
av blandmodell till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde för hela innehavet. Återförd 
nedskrivning av värdepapper klassificeras som 
finansiell intäkt i resultaträkningen. Reavinster 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 
2011 års kommunalskatt. 
 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta Kommun omfattar de bolag som 
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen 
för 2011 ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta 
Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag AB. 
Kommunens andel (20 %) av Värends Räddnings-
tjänstförbund har också tagits med i 
sammanställningen. 
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Redovisningsprinciper 
 
 

  

Den sammanställda redovisningen utgör ett 
sammandrag av kommunens och dotterföretagens 
resultat- och balansräkningar. Interna mellan-
havanden mellan de i koncernen ingående enhet-
erna har i allt väsentligt eliminerats. Att efter 
elimineringen föra samman kommunens och dotter-
företagens räkenskaper till en redovisningsenhet 
kallas konsolidering. 
Alvesta kommuns redovisningsprinciper är vägled-
ande. Några väsentliga avvikelser mot bolagens 
redovisningsprinciper har inte identifierats. 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetod-
en. Det innebär att kommunen vid anskaffnings-
tillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen 
har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital räknas 
in i koncernens eget kapital.  
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som 
finns i bolagen har i den sammanställda 
redovisningen lagts till eget kapital respektive skuld 
för latent skatt i enlighet med kommunal 
redovisningslag. 
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Resultaträkning

Koncern
2011 2010 2010

Verksamhetens intäkter 1 504,1 507,3 323,1 314,9
Verksamhetens kostnader 2 -1 283,9 -1 230,2 -1 181,1 -1 108,9
Avskrivningar 8 -63,1 -62,9 -28,3 -28,2
Verksamhetens nettokostnad -842,9 -785,8 -886,3 -822,2
Skatteintäkter 3 691,6 679,5 691,6 679,5
Generella statsbidrag och utjämning 4 209,2 204,0 209,2 204,0
Finansiella intäkter 5 12,9 16,9 14,9 19,8
    Jämförelsestörande post* -- -- --
Finansiella kostnader 6 -48,5 -38,9 -14,9 -18,2
Årets resultat 7 22,3 75,7 14,5 62,9
Avgår realisationsvinster 0,0 -10,1 -10,7
Avgår uppskrivning 0,0 0,0 -0,3
Tillförs nedskrivning aktier 0,0 2,9 0,0
Årets resultat enligt balanskravet 22,3 75,7 7,3 51,9

Not
Kommun 

2011
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Kassaflödesanalys
Not Koncern Kommun

 Mkr 2011 2010 2011 2010
 Löpande verksamhet
 Årets resultat 7 22,3 75,7 14,5 62,9
 Justering för ej likvidpåverkande poster 54,8 43,7 23,5 8,0
 -varav avskrivningar 63,1 62,9 28,3 28,2
 -varav reavinst m.AT -5,1 0 -5,1 -0,7
 -varav reaförlust m.AT 2,1 0 2,1 0,0
-varav värdeminsknig värdepapper 0,2 0 2,9 0,0
 -varav uppskrivning värdepapper 
kapitalförvaltn. 0 -0,3 0,0 -0,3

-varav resultat intresseförening -0,8

 -varav statlig infrastrukturbidrag -5,7 -19,2 -5,7 -19,2

- varav upplösning infrastrukturbidrag 1 1,0 0,0

 -varav direktbokning mot EK 0 0,3 0,0 0,0

 Ökning/minskning av förråd 12 -1 0,7 0,1 1,7
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 13 -23,6 -30,5 -46,4 -15,5
 Ökning/minskning av kortfr. skulder 19 -29,4 0,1 -5,8 0,9
 Ökning/minskning av pensionsskuld 15 -0,3 -2,7 -0,3 -2,0
 Ökning/minskning övr. avsättningar 17 8,5 16,8 5,7 19,2
 I. Verksamhetsnetto 31,3 103,8 -8,7 75,2

 Investeringar
 Inköp materiella tillgångar* 9 -78,1 -42,6 -38,6 -26,9
 Investeringsbidrag materiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
 Försäljning materiella tillgångar 9 9,5 1,8 5,8 1,0
 Inköp immateriella tillgångar* -0,5 0,0 -0,5 0,0
 Inköp finansiella tillgångar 10 -65,1 -14,8 -65,1 -27,5
 Försäljning finansiella tillgångar 10 15,5 0,0 15,4 13,3
 II. Investeringsnetto -118,7 -55,6 -83,0 -40,1

Finansiering
Minskning långfristig fordran 0,4 0,0 0,4 0,0
 Långfristig upplåning 87,0 0,0 85,0 0,0
 Amortering 18 -85,3 -58,2 -45,0 -45,0
Ökning långfristig fordran 10 -7,0 -2,9 -7,3 -3,0
Ökning långfristig skuld 45,0 0,0 2,0 2,1
 III. Finansieringsnetto 40,1 -61,1 35,1 -45,9

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur
Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 11 -19,2 -0,1 -19,2 -0,1
 -19,2 -0,1 -19,2 -0,1
 Förändring likvida medel 14 -66,5 -13,0 -75,8 -10,9
*)

Inköp anläggningstillgångar enl. investeringsredov. 39,4 27,3

Avser exploatering -0,2 -0,3

Avser vidareutbetalning bidrag till Rfss -0,1 0,0

Avser bidrag statlig infrastruktur 0,0 -0,1
Inköp anläggningstillgångar enl 
kassaflödesrapport 39,1 26,9
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Balansräkning

Koncern Kommun
 Mkr Not 2011 2010 2011 2010
 Tillgångar
 Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar 8 37,5 38,2 37,5 38,2
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 9 1 443,1 1 429,6 459,4 448,5
 Maskiner och inventarier 9 49,8 50,9 24,0 26,2
 Finansiella anläggningstillgångar 10 221,2 211,6 258,7 205,0

   Därav pensionsplaceringar (196,2) (192,8) (196,2) (192,8)
Bidrag statlig infrastruktur 11 23,9 19,2 23,9 19,2
 Summa anläggningstillgångar 1 775,5 1 749,5 803,5 737,1

 Omsättningstillgångar
 Förråd m.m. 12 11,8 10,8 5,9 6,0
 Fordringar 13 179,9 157,0 141,4 95,0

 Kortfristiga placeringar -- -- -- --
 Kassa och bank 14 53,7 120,3 16,0 91,8
 Summa omsättningstillgångar 245,4 288,1 163,3 192,8

 Summa tillgångar 2 020,9 2 037,6 966,8 929,9
    
 Eget kapital, avsättningar och skulder
 Eget kapital 7 567,4 545,1 555,9 541,4

   Därav årets resultat (22,3) (76,0) (14,5) (62,9)
 Avsättningar för pensioner 15 10,7 8,1 3,3 3,6
 Andra avsättningar 17 17,5 30,8 5,5 19,1
 Långfristiga skulder 18 1 143,1 1 140,9 200,1 158,1
 Kortfristiga skulder 19 282,2 312,7 202,0 207,7

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 020,9 2 037,6 966,8 929,9

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2011 2010 2011 2010
- Pensionsskuld 15 389,9 344,6 389,9 344,6
   Därav visstidförordnanden 15 (4,4) (4,8) (4,4) (4,8)
- Löneskatt för pensionsförpliktelser 15 94,6 83,6 94,6 83,6
- Borgensåtaganden: 16 28,1 24,3 970,5 1 006,6
    Därav kommunala företag 16 (25,0) (21,0) ((967,5) (1 003,4)
    Därav del av bostadslån egna hem 16 (0,2) (0,3) (0,2) (0,2)
    Därav föreningar o organisationer 16 (2,9) (3,0) (2,9) (3,0)
- Operationell leasing 247,5 266,9 246,8 219,7
    Därav datorer, kopiatorer (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
    Därav fordon (0,7) (0,6) (0,0) (0,0)
    Därav hyror med förfallotid inom 1 år (33,9) (35,9) (33,9) (29,9)
    Därav hyror med förfallotid 1-5 år (99,3) (99,1) (99,3) (84,4)
    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år (113,6) (131,3) (113,6) (105,4)
  Summa 760,1 719,4 1 701,8 1 654,5

Soliditet Not 2011 2010 2011 2010
- inklusive pensionsskuld före 1998 6,2 1,5 7,4 12,2

- exklusive pensionsskuld före 1998 29,6 23,4 57,5 58,2
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Noter

Koncern Kommun
2011 2010 2011 2010

Not 1. Verksamhetens intäkter
Statsbidrag 126,1 124,3 126,1 124,3

Hyror, arrenden 132,1 126,1 80,9 80,3

Försäljningsintäkter 4,7 4,0 27,4 25,9

Taxor, avgifter, ersättningar 200,6 218,1 71,6 71,1

Reavinster 5,1 0,7 5,1 0,7

Övriga intäkter 35,5 34,0 12,0 12,6

Summa 504,1 507,2 323,1 314,9

Not 2. Verksamhetens kostnader
Hyror 15,3 12,6 112,6 109,3

Lönekostnader inkl soc.avg 684,8 645,5 614,7 579,1

Pensionskostnader 42,1 36,9 41,1 36,4

Bidrag 87,1 79,3 89,7 82,0

Entreprenad och köp av verksamhet 226,8 174,6 190,0 174,4

Övriga kostnader 226,4 280,6 133,0 127,7

Aktuell skatt 1,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjuten skatt 0,4 0,0 0,0 0,0

Summa 1 283,9 1 229,5 1 181,1 1 108,9

Not 3. Skatteintäkter
Kommunalskatt prel 675,2 670,4 675,2 670,4

Korr slutavräkning 2009 0,0 0,5 0,0 0,5

Prognos slutavräkning 2010 0,0 8,6 0,0 8,6

Korr slutavräkning 2010 2,7 0,0 2,7 0,0

Prognos slutavräkning 2011 13,7 0,0 13,7 0,0

Summa 691,6 679,5 691,6 679,5

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 158,2 147,8 158,2 147,8

Konjunkturstöd 0,0 18,3 0,0 18,3

Regleringsbidrag 19,2 4,8 19,2 4,8

Regleringsavgift -0,1 0,0 -0,1 0,0

Kostnadsutjämning, bidrag 1,6 0,0 1,6 0,0

Kostnadsutjämning, avgift 0,0 -2,1 0,0 -2,1

LSS-utjämning, bidrag 0,0 5,2 0,0 5,2

LSS-utjämning, avgift -0,8 -0,8 0,0

Kommunal fastighetsavgift prel 29,9 24,9 29,9 24,9

Prognos slutavräkning 2010 0,0 5,3 0,0 5,3

Avslutning 2009 -4,9 -4,9 0,0

Korr prognos 2009 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Prognos slutavräkning 2011 6,2 6,2 0,0
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Koncern Kommun
2011 2010 2011 2010

Korr prognos 2010 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Summa 209,2 204,0 209,2 204,0

Not 5. Finansiella intäkter
Räntor utlämnade lån 0,2 0,0 0,2 0,0

Ränta likvida medel 1,0 0,9 0,9 0,8

Dröjsmålsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktieutdelning 2,5 1,8 2,5 1,8

Reavinster 5,0 10,0 5,0 10,0

Ränta räntepapper 2,1 2,5 2,1 2,5

Borgensavgifter 0,0 0,0 4,2 4,0

Uppskrivning aktier 0,0 0,3 0,0 0,3

Övriga finansiella intäkter 2,1 1,4 0,0 0,4

Summa 12,9 16,9 14,9 19,8

Not 6. Finansiella kostnader
Räntekostnader för lån 39,5 38,2 5,5 5,3
Aktieägartillskott 0,0 0,0 0,5 10,4
Dröjsmålsräntor 0,0 0,0 0,0 0,0
Avgifter till banker m m 0,2 0,2 0,3 0,3
Reaförluster 5,5 1,0 5,5 1,0
Ränta på pensionsavsättningar 0,2 0,0 0,3 0,1
(varav effekt av sänkta RIPS-räntor) (0,1)   -- (0,1) --
Nedskrivning aktier 2,9 0,0 2,9 0,0
Övriga finansiella kostnader 0,2 -0,6 0,0 1,1
Summa 48,5 38,8 14,9 18,2

Not 7. Årets resultat
Ingående eget kapital 545,1 469,1 541,4 478,5
Direktbokning mot eget kapital 45,0 0,3 0,0 0,0
Årets förändring 22,3 75,7 14,5 62,9
Utgående eget kapital 612,4 545,1 555,9 541,4

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 40,0 40,0 40,0 40,0
Inköp/förvärv 0,5 0,0 0,5 0,0
Utgående anskaffningsvärde 40,5 40,0 40,5 40,0
Ingående avskrivningar -1,8 -0,5 -1,8 -0,5
Årets avskrivningar -1,2 -1,3 -1,2 -1,3
Utgående ack avskrivningar -3,0 -1,8 -3,0 -1,8
Utgående planenligt restvärde 37,5 38,2 37,5 38,2

Not 9. Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn. anl
Mark
Ingående anskaffningsvärde 1 335,4 1 328,0 28,2 28,0
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 24,8 3,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 4,5 5,4 0,8 0,5
Försäljning/utrangering -1,6 -1,0 -0,3 -0,3
Utgående ack anskaffningsvärden 1 363,1 1 335,4 28,7 28,2
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Koncern Kommun
2011 2010 2011 2010

Ingående avskrivningar -307,6 -276,2 -0,4 -0,4
Årets avskrivningar -31,2 -31,4 0,0 0,0
Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -338,8 -307,6 -0,4 -0,4
Ingående ack nedskrivningar 0,4 0,6 -4,0 -4,0
Årets nedskrivningar 0,0 -0,2 0,0 0,0
Utgående ack nedskrivningar 0,4 0,4 -4,0 -4,0
Utgående planenligt restvärde 1 024,7 1 028,2 24,3 23,8

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde 499,6 485,4 499,6 485,4
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 2,3 7,2 2,3 7,2
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering -3,2 0,0 -3,2 0,0
Omklassificering 2,3 7,0 2,3 7,0
Utgående ack anskaffningsvärden 501,0 499,6 501,0 499,6
Ingående avskrivningar -200,8 -187,7 -200,8 -187,7
Årets avskrivningar -13,3 -13,1 -13,3 -13,1
Försäljning/Utrangering 1,6 0,0 1,6 0,0
Utgående ack avskrivningar -212,5 -200,8 -212,5 -200,8
Ingående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6
Utgående planenligt restvärde 278,9 289,2 278,9 289,2
Fastighet för affärsverksamhet
Ingående anskaffningsvärde 175,5 171,7 175,5 171,7
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 12,6 3,8 12,6 3,8
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 1,2 0,0 1,2 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden 189,3 175,5 189,3 175,5
Ingående avskrivningar -106,2 -102,8 -106,2 -102,8
Årets avskrivningar -3,4 -3,4 -3,4 -3,4
Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -109,6 -106,2 -109,6 -106,2
Utgående planenligt restvärde 79,7 69,3 79,7 69,3
Publika fastigheter
Ingående anskaffningsvärde 117,2 110,6 117,2 110,6
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 1,7 5,6 1,7 5,6
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 0,0 1,0 0,0 1,0
Omklassificering till omsättningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden 118,9 117,2 118,9 117,2
Ingående avskrivningar -64,2 -61,5 -64,2 -61,5
Årets avskrivningar -2,8 -2,7 -2,8 -2,7
 Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -67,0 -64,2 -67,0 -64,2
Utgående planenligt restvärde 51,9 53,0 51,9 53,0
Industrifastigheter
Ingående anskaffningsvärde 4,7 4,8 4,7 4,8
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Koncern Kommun
2011 2010 2011 2010

Justering värde 0,0 0,0 0,0 -0,1
Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering -2,8 0,0 -2,8 0,0
Omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 1,9 4,8 1,9 4,7
Ingående avskrivningar -2,0 -2,1 -2,0 -2,1
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,1
Årets avskrivningar -0,1 0,0 -0,1 0,0
Försäljning/utrangering 2,0 0,0 2,0 0,0
Utgårende ack avskrivningar -0,1 -2,1 -0,1 -2,0
Utgående planenligt restvärde 1,8 2,7 1,8 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 -0,3 0,0 -0,3 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden -38,9 -38,6 3,1 3,4
Ingående avskrivningar 14,7 12,2 -0,7 -0,6
Återf avskr utrangering 2,5 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,1 2,5 -0,1 -0,1
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,1 0,0
Utgående ack avskrivningar 17,3 14,7 -0,7 -0,7
Utgående planenligt restvärde -21,6 -23,9 2,4 2,7
Pågående investeringar
Ingående pågående investeringar 11,0 10,9 7,8 9,9
Justering värde -24,8 -3,0 0,0 0,0
Omklassificering -3,5 -8,0 -3,5 -8,0
-varav till omsättningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets investeringar 44,9 11,1 16,1 5,9
Utgående pågående investeringar 27,6 11,0 20,4 7,8
Delsumma 1 443,0 1 429,5 459,4 448,5

Summa ingående anskaffningsvärde 2 104,8 2 072,8 836,4 813,8
Summa justerat värde -24,8 -3,0 0,0 -0,1
Summa inköp/förvärv 66,0 33,1 33,5 23,0
Summa investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa försäljning/utrangering -7,9 -1,0 -6,6 -0,3
Summa omklassificering 24,8 3,0 0,0 0,0
Summa utgående ack anskaffningsvärde 2 162,9 2 104,9 863,3 836,4
Summa ingående avskrivningar -666,1 -618,1 -374,3 -355,1
Summa justerat värde 0,0 0,0 0,0 0,1
Summa årets avskrivningar -50,7 -48,1 -19,7 -19,3
Summa försäljning/utrangering 6,1 0,0 3,7 0,0
Summa utgående ack avskrivningar -710,7 -666,2 -390,3 -374,3
Summa ingående nedskrivningar -9,2 -9,0 -13,6 -13,6
Summa årets nedskrivningar 0,0 -0,2 0,0 0,0
Summa utgående ack nedskrivningar -9,2 -9,2 -13,6 -13,6
Delsumma 1 443,0 1 429,5 459,4 448,5

Maskiner och inventarier
Maskiner
Ingående anskaffningsvärde 85,3 84,7 12,6 13,5
Justerat bokf värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 7,2 3,2 0,7 0,0
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2011 2010 2011 2010

Försäljning/utrangering -2,3 -2,6 -0,1 -0,9
Utgående ack anskaffningsvärden 90,2 85,3 13,2 12,6
Ingående avskrivningar -58,2 -54,3 -10,2 -10,6
Årets avskrivningar -6,2 -6,5 -0,4 -0,5
Försäljning/utrangering 2,8 2,6 0,1 0,9
Utgående ack avskrivningar -61,6 -58,2 -10,5 -10,2
Utgående planenligt restvärde 28,6 27,1 2,7 2,4
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 139,3 136,6 139,3 136,6
Justerat bokf värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 4,4 3,8 4,4 3,9
Försäljning/utrangering -1,7 -1,1 -1,7 -1,2
Utgående ack anskaffningsvärden 142,0 139,3 142,0 139,3
Ingående avskrivningar -115,9 -110,1 -115,9 -110,2
Årets avskrivningar -6,8 -6,9 -6,8 -6,9
Försäljning/utrangering 1,7 1,1 1,7 1,2
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -121,0 -115,9 -121,0 -115,9
Utgående planenligt restvärde 21,0 23,4 21,0 23,4
Bilar
Ingående anskaffningsvärde 7,2 9,5 7,2 9,6
Justerat bokf värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering -1,1 -2,3 -1,1 -2,4
Utgående ack anskaffningsvärden 6,1 7,2 6,1 7,2
Ingående avskrivningar -6,8 -9,0 -6,8 -9,0
Årets avskrivningar -0,1 -0,2 -0,1 -0,2
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 1,1 2,4 1,1 2,4
Utgående ack avskrivningar -5,8 -6,8 -5,8 -6,8
Utgående planenligt restvärde 0,3 0,4 0,3 0,4
Delsumma 49,9 50,9 24,0 26,2

Summa ingående anskaffningsvärde 231,8 230,8 159,1 159,7
Summa justerat värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa inköp/förvärv 11,6 7,0 5,1 3,9
Summa investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa försäljning/utrangering -5,1 -6,0 -2,9 -4,5
Summa omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa utgående ack anskaffningsvärde 238,3 231,8 161,3 159,1
Summa ingående avskrivningar -180,9 -173,4 -132,9 -129,8
Summa justerat värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa årets avskrivningar -13,1 -13,6 -7,3 -7,6
Summa försäljning/utrangering 5,6 6,1 2,9 4,5
Summa utgående ack avskrivningar -188,4 -180,9 -137,3 -132,9
Summa ingående nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa utgående ack nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Delsumma 49,9 50,9 24,0 26,2

Summa Materiella Anläggningstillgångar 1 492,9 1 480,4 483,4 474,7

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
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-Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 45,1 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 1,4 0,2 1,4 0,2
-Övriga 0,9 1,1 0,0 0,1
Andelar 14,0 13,0 5,8 6,8
Delsumma 16,5 14,5 53,5 8,3
Utlämnade lån 11,3 4,2 11,9 3,9
Avgår kortfristig del 0,0 0,0 0,0 0,0
Delsumma 11,3 4,2 11,9 3,9
Placerade pensionsmedel 196,2 192,8 196,2 192,8
Värdereglering aktier -2,9 0,0 -2,9 0,0
Delsumma 193,3 192,8 193,3 192,8
Summa 221,1 211,5 258,7 205,0

Not 11. Bidrag statlig infrastruktur
Tågstopp Södra Stambanan (TSS)
Ingående värde 6,3 6,3 6,3 6,3
Årets avsättning 4,9 0,0 4,9 0,0
Årets upplösning -0,4 0,0 -0,4 0,0
Utgående värde 10,8 6,3 10,8 6,3
Resecentrum (TUSS)
ingående värde 5,5 5,5 5,5 5,5
Årets upplösning -0,2 0,0 -0,2 0,0
Utgående värde 5,3 5,5 5,3 5,5
Pågatåg Nordost
Ingående värde 7,4 7,4 7,4 7,4
Årets upplösning -0,3 0,0 -0,3 0,0
Utgående värde 7,1 7,4 7,1 7,4
Mötesspår Räppe
Ingående värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avsättning 0,7 0,0 0,7 0,0
Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,7 0,0 0,7 0,0
Summa bidrag statlig infrastruktur 23,9 19,2 23,9 19,2

Not 12. Förråd mm
Förråd 11,8 11,5 0,0 0,0
Exploatering
Ingående anskaffningsvärde 17,9 17,3 17,9 17,3
Omklassificerat från anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedlagda kostnader 0,5 0,6 0,5 0,6
Utgående ack anskaffningsvärde 18,4 17,9 18,4 17,9
Ingående nedskrivningar -2,4 -2,2 -2,4 -2,2
Årets nedskrivningar 0,0 -0,2 0,0 -0,2
Utgående ack nedskrivningar -2,4 -2,4 -2,4 -2,4
Ingående avslut tomter -9,5 -7,4 -9,5 -7,4
Årets sålda tomter -0,6 -2,1 -0,6 -2,1
Utgående ack värde -10,1 -9,5 -10,1 -9,5
Summa Exploatering 5,9 6,0 5,9 6,0

Not 13. Fordringar
Debiterade avgifter 28,1 33,2 17,8 10,2
Moms 1,1 1,1 1,1 1,0
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Upplupna intäkter 36,4 43,9 35,3 42,6
Förutbetalda kostnader 48,9 47,1 42,0 31,5
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 24,9 8,6
Upplupen fastighetsavgift 0,0 0,0 11,4 0,0
Övriga fordringar 65,4 31,7 8,8 1,0
Summa 179,9 157,0 141,4 95,0

Not 14. Kassa och Bank
Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0
Banker 53,7 120,3 16,0 91,8
Summa 53,7 120,3 16,0 91,8

Not 15. Avsättning för pensioner
Avsättning inkl löneskatt:
Ingående avsättning 3,6 5,6 3,6 5,6
Pensionsutbetalningar -0,6 -2,2 -0,6 -2,2
Nyintjänad pension 0 0 0 0
Arbetstagare som pensionerats 0 0,2 0 0,2
Ränte-och basbeloppsuppräkningar 0,3 0,1 0,3 0,1
Förändring av löneskatt 0 0 0 0
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0
Övrigt 7,4 -0,1 0 -0,1
Utgående avsättning (inkl löneskatt) 10,7 3,6 3,3 3,6
Förpliktelsen minskad genom försäkring 3,1 21,2 3,1 21,2
Överskottsmedel i försäkringen 0,2 0,5 0,2 0,5
Aktualiseringsgrad 97 96 97 96
Ansvarsförbindelser:
Pensionsskuld 389,9 344,6 389,9 344,6
(varav visstidsförordnande, 2 personer) (-4,4) (-4,8) (-4,4) (-4,8)
(varav effekt av sänkt diskonterinsränta) (27,8) -- (27,8) --
Skuld löneskatt 94,6 83,6 94,6 83,6
Summa 484,5 428,2 484,5 428,2
P-medlens användning
Finansiella placeringar, bokfört värde 196,2 192,8 196,2 192,8
Återlån 288,3 235,4 288,3 235,4
Summa 484,5 428,2 484,5 428,2

Not 16. Borgensåtagande*
Del av bostadslån 0,2 0,3 0,2 0,2
Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 70,0 109,0
AllboHus Fastighets AB 0,0 0,0 613,4 613,4
Alvesta Renhållnings AB 0,0 0,0 1,5 2,0
Alvesta Energi AB 0,0 0,0 165,0 165,0
Alvesta Elnät AB 0,0 0,0 69,0 69,0
Alvesta Utveckling AB 0,0 0,0 23,6 24,0
BIVA Bredband i Värend AB 25,0 21,0 25,0 21,0
Föreningar/organisationer 2,9 3,0 2,9 3,0
Summa 28,1 24,3 970,5 1 006,6
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Not 17. Andra avsättningar
Skatt obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0
Uppskjuten skatt 10,1 9,7 0,0 0,0
Övriga avsättningar 7,4 2,0 0,0 0,0
Avsättning bidrag statlig infrastruktur
Tågstopp Södra Stambanan (TSS) 6,2 6,3 6,2 6,3
Årets avsättning 4,9 4,9
Årets utbetalning -11,1 -0,1 -11,1 -0,1
Utgående värde 0,0 6,2 0,0 6,2
Resecentrum (TUSS) 5,5 5,5 5,5 5,5
Årets utbetalning -5,5 0,0 -5,5 0,0
Utgående värde 0,0 5,5 0,0 5,5
Pågatåg Nordost 7,4 7,4 7,4 7,4
Årets utbetalning -2,6 0,0 -2,6 0,0
Utgående värde 4,8 7,4 4,8 7,4
Mötesspår Räppe 0,0 0,0 0,0
Årets avsättning 0,7 0,7 0,0
Årets utbetalning 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,7 0,7 0,0
Summa bidrag statlig infrastruktur 5,5 19,1 5,5 19,1
Summa 23,0 30,8 5,5 19,1

Not 18. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 1 141,0 1 197,0 156,0 201,0
Skuld anslutningsavgift 0,0 2,1 2,6 2,1
Skuld investeringsinkomst 0,0 0,0 1,5 0,0
Nyupplåning under året 157,0 2,1 60,0 0,0
Årets amorteringar -154,9 -60,3 -20,0 -45,0
Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 1 143,1 1 140,9 200,1 158,1

Kreditgivare
Kommuninvest 973,1 891,0 176,0 111,0
Nordea 24,0 49,0 0,0 25,0
Swedbank 64,0 64,0 20,0 20,0
DEXIA 0,0 30,0 - 0,0
Handelsbanken 35,0 12,0 - 0,0
Stadshypotek 42,4 65,4 - 0,0
SEB 0,0 27,0 - 0,0
Växjö kommun 0,5 0,4 - 0,0
Summa 1 139,0 1 138,8 196,0 156,0

*Alvesta kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett ev ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, del i förhållande till storleken på medlemskommunernas resp insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Alvesta kommuns
ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelse till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 192 838 132 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 1 185 398 129 kronor.
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Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 2,6 1,1 2,6 1,1
Periodisering 0,0 0,0 0,0
Återstående antal år (vägt snitt) 33,0 33,0 33,0 33,0
Anslutningsavgifter 1,5 1,5 1,0
Periodisering 0,0 0,0 0,0
Återstående antal år (vägt snitt) 33,0 33,0 33,0 33,0
Summa 4,1 0,0 4,1 2,1
Summa långfristiga skulder 1 143,1 1 138,8 200,1 158,1

Not 19. Kortfristiga skulder
Moms 1,6 1,8 1,6 1,8
Personalskatter 9,2 8,8 9,2 8,8
Arbetsgivaravgifter 11,3 8,6 11,3 8,7
Semesterlöneskuld månadsanställda 45,7 45,5 34,4 33,2
Semesterlöneskuld timanställda 0,0 0,0 0,5 0,5
Okompenserad övertid 0,0 0,0 0,0 0,0
Ferielöneskuld 0,0 0,0 7,1 6,6
Uppehållslöneskuld 0,0 0,0 0,3 0,7
Leverantörsskuld 82,8 96,3 72,9 63,3
Skatt 0,0 0,0 5,4 4,3
Upplupna kostnader 29,3 24,8 17,5 14,5
Förutbetalda intäkter 17,7 25,4 7,6 10,0
Upplupen pensionskostnad 20,5 19,6 20,5 19,6
Förutbetald skatteintäkt 0,0 26,6 0,0 22,3
Kortfristig del av långfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 64,1 59,6 13,7 13,3
Summa 282,2 317,0 202,0 207,6
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Tilläggsupplysningar
(MKR)

Alvesta Kommun Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartillsko
tt

Koncernbidr
ag

A.Kommun ftg AB 100% 0,16 0,40 0,06 10,00 -45 500,00

Allbohus 100% 4,31 45,49 2,60 1,49 0,33

Auab 100% 0,18 0,07 0,19

Arab 100% 0,88 1,94 0,08 0,12

A. Energi 100% 1,00 8,46 0,70 0,46 2,70

A. Elnät 100% 0,95 1,27 0,30 0,09 0,49

Värends Rdtj Förbund 20% 0,08 2,83 0,01 0,11

Förvaltningsavtalet 100% 1,32 63,38 23,50 0,09 0,24

Industrienheten 100% 0,00 0,05

Summa: 8,87 123,48 27,50 0,00 2,46 14,00 -45 500,00 0,00

A.Kommun Företag AB Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägar-    
tillskott

Koncern-    
bidrag

Alvesta Kommun 100% 0,16 0,40 10,00 0,06 45 500,00

Allbohus 100% 940,00

Auab 100% 50,00

Arab 100% 200,00

A. Energi 100% 1 700,00

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Industrienheten 100%

Summa: 0,00 0,16 0,00 0,40 10,00 0,06 45 500,00 2 890,00

Allbohus Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartillsko
tt

Koncernbidr
ag

Alvesta Kommun 100% 45,49 4,31 2,60 0,33 1,49

A.Kommun Ftg AB 100% -940,00

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,01 0,06 0,02

Förvaltningsavtalet 100% 9,14 0,41 0,25 0,52

Industrienheten 100% 0,03 0,01

Summa: 54,67 4,79 0,00 2,60 0,58 2,02 0,00 -940,00

Auab Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartillsko
tt

Koncernbidr
ag

Alvesta Kommun 100% 0,07 0,18 0,19

A.Kommun Ftg AB 100% -50,00

Allbohus 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Industrienheten 100%

Summa: 0,07 0,18 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 -50,00
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Tilläggsupplysningar
Arab Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder

Aktieägartillsko
tt

Koncernbidr
ag

Alvesta Kommun 100% 1,94 0,88 0,12 0,08

A.Kommun Ftg AB 100% -200,00

Allbohus 100%

Auab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,00

Förvaltningsavtalet 100% 1,77 0,10 0,07

Industrienheten 100% 0,01

Summa: 3,72 0,98 0,00 0,00 0,19 0,08 0,00 -200,00

A. Energi Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartillsko
tt

Koncernbidr
ag

Alvesta Kommun 100% 8,46 1,00 0,70 2,70 0,46

A.Kommun Ftg AB 100% -1 700,00

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,00 0,00 0,00

Förvaltningsavtalet 100% 8,63 0,79

Industrienheten 100% 0,02

Summa: 17,11 1,00 0,00 0,70 3,49 0,46 0,00 -1 700,00

A. Elnät Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartillsko
tt

Koncernbidr
ag

Alvesta Kommun 100% 1,27 0,95 0,30 0,49 0,09

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,00

Förvaltningsavtalet 100% 0,01

Industrienheten 100%

Summa: 1,27 0,95 0,00 0,30 0,49 0,09 0,00 0,00

Värends Rdtj Förbund Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartillsko
tt

Koncernbidr
ag

Alvesta Kommun 20% 2,83 0,08 0,11 0,01

A.Kommun Ftg AB 20%

Allbohus 20% 0,06 0,01 0,02

Auab 20%

Arab 20% 0,00

A. Energi 20% 0,00 0,00 0,00

A. Elnät 20% 0,00

Förvaltningsavtalet 20% 0,01 0,10 0,02

Industrienheten 20%

Summa: 2,91 0,20 0,00 0,00 0,16 0,01 0,00 0,00
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Tilläggsupplysningar
Förvaltningsavtalet Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder

Aktieägartillsko
tt

Koncernbidr
ag

Alvesta Kommun 100% 63,38 1,32 23,50 0,24 0,09

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100% 0,41 9,14 0,52 0,25

Auab 100%

Arab 100% 0,10 1,77 0,07

A. Energi 100% 8,63 0,79

A. Elnät 100% 0,01

Värends Rdtj 20% 0,10 0,01 0,02

Industrienheten 100%

Summa: 63,99 20,87 0,00 23,50 0,76 1,21 0,00 0,00

Industrienheten Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartillsko
tt

Koncernbidr
ag

Alvesta Kommun 100% 0,05 0,00

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100% 0,01 0,03

Auab 100%

Arab 100% 0,01

A. Energi 100% 0,02

A. Elnät 100%

Värends Rdtj 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SUMMA: 152,68 152,68 27,50 27,50 18,12 18,12 0,00 0,00

79



 
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 be-
talningstidpunkt, t.ex. pensionsskuld för anställda. 
 
Balansräkning 
Kapitalanvändning 
Anläggningstillgångar 
Fordringar och förråd 
Likvida medel 
Kapitalanskaffning 
Eget kapital  
Skulder 
 
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder i balans-
räkningen. 
 
Kapitalkostnader 
Består av två olika delar: avskrivning och intern-
ränta. 
 
Kassaflödesrapport 
Inbetalningar 
- Utbetalningar 
= Förändring av likvida medel 
 
Resultaträkningen visar hur förändringen av det 
egna kapitalet under året uppkommit. Det egna 
kapitalets förändring kan även utläsas av balans-
räkningen. Balansräkningen visar den ekonomiska 
ställningen och hur den förändrats under året. 
Tillgångarna visar hur kommunen har använt sitt 
kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) 
respektive hur kapitalet har anskaffats (lång- och 
kortfristiga skulder samt eget kapital). Kassaflödes-
rapporten visar hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har påverkat rörelsekapitalet 
(likviditeten). 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristiga lån och skulder som kan hänföras till den 
löpande verksamheten och som ska betalas tillbaka 
inom ett år. 

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

Kommunstyrelse, ansvar 1

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2 011

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
stab c01,3421 200 5 432 47 5 100 -153 331 178
ekonomi c02 958 6 611 883 6 112 -75 499 424
personal c03 144 6 434 208 6 178 64 256 321
administration/IT c04 3 985 11 973 4 021 11 389 36 585 621
marknad och utveckling c05 0 3 677 51 4 234 51 -558 -507
personalvård, feriearbete c06/62 0 550 9 558 9 -8 1
nämnd o styrelseverksamhet c11 0 3 241 26 3 344 26 -103 -77
stöd till politiska partier c12 0 867 0 1 099 0 -233 -233
revision c13 0 1 004 0 1 004 0 0 0
överförmyndaren m m c14 400 3 175 416 3 003 16 172 188
turism c23 60 425 189 585 129 -160 -30
räddningstjänstförbund c28 13 968 0 13 951 0 18 18
beredskap c29 615 1 050 622 1 031 7 19 26
länstrafiken/färdtjänst c51,722 0 15 850 0 16 010 0 -160 -160
Överförda medel 200 0 903 0 -703 -703
Summa 6 362 74 456 6 472 74 500 110 -44 67
Nettokostnad 68 094 68 027

Nämnden för barn och ungdom, ansvar 6

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2 011

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd och styrelseverksamhet c11 0 1 585 0 811 0 774 774
fritidsgårdar c33 116 5 155 487 5 599 -371 -443 -72
musikskola c37 582 3 992 651 4 009 -69 -17 51
gemensam verksamhet totalt c40/44 700 24 358 1 569 24 503 -869 -145 724
     varav barn med särskilt behov c 4061/2 0 3 102 57 3 278 -57 -176 -119
förskoleverksamhet totalt c41 20 174 106 922 22 549 107 876 -2 375 -954 1 422
     varav barn med särskilt behov c416 450 4 579 1 292 5 009 -842 -430 412
skolbarnsomsorg c42 146 12 299 337 12 379 -191 -80 111
grundskola totalt c43 12 039 177 879 14 438 178 297 -2 399 -417 1 982
     varav barn med särskilt behov c4362 420 8 733 1 527 9 082 -1 107 -349 758
     varav flyktingundervisning c4334/1 2 934 2 964 4 706 3 564 -1 772 -600 1 172
     varav i annans verksamhet c437 881 15 772 915 16 022 -34 -250 -216
särskolan totalt c45 0 24 733 163 24 076 -163 657 820
     varav i egen regi 0 22 314 156 21 845 -156 469 625
     varav i annans verksamhet c457 0 2 419 7 2 231 -7 188 195
gemensam verksamhet IFO c50/51/56/58/59 350 3 396 623 6 108 -273 -2 712 -2 439
barn och ungdomsvård c57 7 437 20 778 12 480 45 760 -5 043 -24 982 -19 939
ensamkommande flyktingbarn c63 18 487 16 113 21 671 17 691 -3 184 -1 578 1 605
Överförda medel 4 275 2 214 0 2 061 2 061
summa 60 031 401 485 74 967 429 320 -14 936 -27 836 -12 900
nettokostnad 341 454 354 353

Nämnden för arbete och lärande, ansvar 5

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2 011

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd o styrelseverksamhet c115 0 552 0 597 0 -45 -45
förvaltningskontor a510 114 10 984 151 8 441 37 2 543 2 579
     varav kulturvht/föreningsstöd a5461, 5468 14 5 878 11 5 373 -3 505 502
Rekryteringsplats a51X c623 889 4 934 889 -4 934 -4 045
bibliotek a546X 608 9 203 553 9 301 -55 -98 -153
allbo lärcenter a551-554 40 019 63 761 39 364 64 059 -656 -298 -954
    varav gem adm a551X 293 8 546 710 9 002 417 -456 -39
    varav framtidsgrunden a552X 6 722 21 914 6 778 21 988 56 -74 -18
    varav YHMIS a553X 16 751 14 547 16 791 13 907 40 640 680
    varav TUIA a554X 16 253 18 753 15 085 19 163 -1 168 -409 -1 577
köp av utbildning/vht a511 2 431 73 128 2 319 74 654 -112 -1 527 -1 638
utredningar o ekonomiskt bistånd a5501 13 396 35 609 16 724 45 249 3 328 -9 640 -6 312
    varav ekonomiskt bistånd övriga c581 1 100 23 017 935 27 529 -165 -4 512 -4 677
    varav ekonomiskt bistånd flyktingar c611 11 896 11 503 15 211 16 252 3 315 -4 749 -1 434
    varav övrigt c622-623 400 1 089 578 1 468 178 -379 -201
Överförda medel 889 5 047 -889 5 047 4 158
Summa 57 457 198 283 59 999 207 235 2 542 -8 952 -6 410
Nettokostnad 140 826 147 236

Nämnden för omsorg och hälsa, ansvar 7

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2 011

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
Nämnd a71/C114 0 657 1 754 -1 -97 -96
Förvaltningskontor a71 61 7 313 249 7 071 188 242 430
Äldreomsorg totalt a77 39 610 235 641 40 856 235 887 1 246 -246 999
     varav löner b5-56 0 177 873 0 175 721 0 2 152 2 152
     varav medicinskt färdigbehandlade akt 751 0 50 0 483 0 -433 -433
Omsorg för pers. med funktionsneds. a76 32 522 90 027 34 543 94 418 2 021 -4 391 -2 369
     varav löner b5-56 0 71 754 0 72 537 0 -783 -783
Missbruk vuxna a7502 100 4 549 592 5 662 492 -1 113 -621
     varav placeringar 100 1 700 0 2 354 -100 -654 -754
Budgeterad buffert 0 2 000 0 0 0 2 000 2 000
Överförda medel 1 806 0 1 806 0 0 0
Summa 72 293 341 993 76 241 345 599 3 946 -3 606 343
Nettokostnad 269 700 269 357
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Nämnden för samhällsplanering, ansvar 3

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2 011

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
nämnd c116 0 611 17 568 17 43 61

förvaltningskontor
c201,

27 ej bm 969 5 478 782 3 256 -188 2 222 2 035
bygg & miljökontor c27 2 948 6 505 4 275 7 133 1 327 -628 699
bostadsförbättring c218 0 1 750 1 437 0 313 313
färdtjänst c55,72 0 0 17 94 17 -94 -77
fysisk/teknisk planering c214-217,219 2 515 9 571 8 244 11 819 5 729 -2 248 3 481
förvaltningsavtalet c22,71 62 800 61 742 64 599 63 449 1 799 -1 707 92
teknisk administration/servicefunkt. c211-213 20 065 22 625 21 542 23 458 1 477 -833 643
gator o vägar, beslysning, avfallshant. c24,75 0 14 924 362 17 486 362 -2 562 -2 200
parkförvaltning c25,62 3 987 9 479 6 110 11 987 2 123 -2 508 -385
fritidsverksamhet, idrotts- o fritidsanl. c31,32,23 4 012 14 121 4 770 16 553 758 -2 432 -1 673
vattenförsörjning, avlopp, Va-avgift c73,74,76 30 050 30 096 31 515 31 515 1 465 -1 419 46
Överförda medel 3 800 3 800 0 0 0
Summa 127 346 180 701 142 233 192 554 14 887 -11 852 3 035
Nettokostnad 53 355 50 321

Nämnden för myndighetsfrågor, ansvar 8

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2 011

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
Nämnd c117 0 123 0 108 0 15 15
Nettokostnad 123 0 108 0 15 15

Gemensam finansiering, ansvar 9

Verksamhet budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2 011

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
kommunalskatt c8110 678 605 691 613 13 008 13 008
kommunal fastighetsavgift c8111 30 475 31 055 580 580
kommunalekonomisk utjämning c812,813 175 585 178 121 2 536 2 536
finansiella intäkter        c821, 822, 824  b383 9 100 14 597 5 497 5 497
finansiella kostnader                    c823, 824, b783 11 900 14 076 -2 176 -2 176
KP-avgift b2934 29 280 30 407 1 127 1 127
pensionskostnad c832 36 140 40 886 -4 746 -4 746
löneskatt c833 8 760 9 557 -797 -797
internränta b8425 23 250 21 374 -1 876 -1 876
anslag strategiska åtgärder c851 1 442 2 830 1 617 2 830 -175 2 655
avskrivning osäkra fordringar c852 43 43 0 43
Summa 946 295 58 242 970 040 66 136 23 745 -7 894 15 851
Nettokostnad 888 053 -903 904

Sammandrag

Nämnd/styrelse budget budget bokslut bokslut avvik. avvik. avvik.
2011 2011 2011 2011 2011 2011 2 011

(tkr) kod intäkt kostnad intäkt kostnad intäkt kostnad netto
Kommunstyrelse 11-16 6 362 74 456 6 472 74 500 110 -44 67
Nämnd för barn och ungdom 6 60 031 401 485 74 967 429 320 14 936 -27 835 -12 900
Nämnd för arbete och lärande 5 57 457 198 283 59 999 207 235 2 542 -8 952 -6 410
Nämnd för omsorg och hälsa 7 72 293 341 993 76 241 345 599 3 948 -3 606 343
Nämnd för samhällsplanering 3 127 346 180 701 142 233 192 554 14 887 -11 852 3 035
Nämnd för myndighetsfrågor 8 0 123 0 108 0 15 15
S.a verksamheter 323 489 1 197 041 359 912 1 249 315 36 423 -52 274 -15 851
Gemensam finansiering 946 295 58 242 970 040 66 136 23 745 -7 894 15 851
Total 1 269 784 1 255 283 1 329 952 1 315 451 60 168 -60 168 0

14 501

14 501       
Verksamhetens intäkter
Totala intäkter enligt driftredovisning 1 329 906
  - varav skatteintäkter 691 613
  - varav kommunalekonomisk utjämning 209 176
  - varav externa finansiella intäkter 15 373
  - varav internränta 21 374
  - varav KP-avgift 30 407
  - varav övriga interna intäkter 38 822
Verksamhetens intäkter 323 141

Verksamhetens kostnader
Totala kostnader enligt driftredovisning 1 315 403
  - varav avskrivningar 28 294
  - varav externa finansiella kostnader 15 323
  - varav internränta 21 374
  - varav KP-avgift 30 407
  - varav övriga interna kostnader 38 822
Verksamhetens kostnader 1 181 183

int kostn netto
ansvar 1 6 472 74 500 68 027
ansvar 3 142 233 192 554 50 321
ansvar 5 59 999 207 235 147 236
ansvar 6 74 967 429 320 354 353
ansvar 7 76 241 345 599 269 357
ansvar 8 0 108 108
ansvar 9 970 040 66 136 -903 904

1 329 952 1 315 451 -14 501
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Budgetavstämning - Investering 

Kommunstyrelsen, ansvar 1 

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0010 inventarier kommunledningkontoret 500 0 126 374 374
0030 datautrustning kommunledn kontoret 300 0 354 -54 -54

summa 800 0 480 320 320
netto

Nämnden för barn och ungdom, ansvar 6

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0600 inventarier förvaltningskontor 0 277 0 41 0 236 236
0601 BSB 0 0 0 0 0 0 0
0602 inventarier musikskolan 0 240 0 229 0 11 11
0603 inventarier förskola 0 1 334 0 1 279 0 55 55
0605 inventarier grundskola 0 719 0 428 0 291 291
0606 investering ifo 0 0 0 0 0 0 0
0610 inventarier fritidsgårdar 0 0 0 25 0 -25 -25
0620 informationsteknik 0 0 0 0 0 0 0
0621 IT adm datautrustning 0 170 0 0 0 170 170
0640 inventarier särskola 0 0 0 0 0 0 0

summa 0 2 740 0 2 000 0 740 740
netto 2 000



Nämnden för abete och lärande, ansvar 5

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0541 inventarier förvaltningskontor 2 500 0 90 0 2 410 2 410
0542 inventarier kultur 0 0 0 0 0 0
0547 tillgänglighet bibliotek 0 0 0 0 0 0
0548 inventarier bibliotek 0 0 197 0 -197 -197
0549 konstinköp 0 0 0 0 0 0
0565 inventarier gymnasieskolan 0 0 186 0 -186 -186
0567 inventarier fordonsprogram 0 0 0 0 0 0
0571 inventarier IFO 0 0 21 0 -21 -21

summa 2 500 0 494 0 2 006 2 006
netto 494

Nämnden för omsorg och hälsa, ansvar 7

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0700 Inventarer administration 30 0 34 0 -4 -4
0713 inventarier OF 275 0 296 0 -21 -21
0715 inventarier ÄO 350 0 371 0 -21 -21
0716 Kommunikationsutrustnaing 200 0 200 0 0 0
0721 hjälpmedel 1 000 0 1 021 0 -21 -21
0730 trygghetslarm 245 0 275 0 -30 -30
0760 ombyggnation lokaler 0 0 0 0 0 0

summa 2 100 0 2 197 0 -97 -97
netto 0 2 197



Nämnden för samhällsplanering, ansvar 3

Projekt Budget Bokslut Avvikelse
(tkr) inkomst utgift inkomst utgift inkomst utgift netto
0310 inventarier förvaltningskontor 0 0 0 0 0 0 0
1010 förvärv av mark 0 4 700 0 728 0 3 972 3 972
1040 staket vid järnvägar 0 200 0 0 0 200 200
1050 Industrienheten 0 100 0 0 0 100 100
1060 Alvesta resecenter 0 7 721 0 3 247 0 4 474 4 474
1062 nya villatomter Novisväg 0 0 186 100 186 -100 86
1064 nya villatomter högåsängen 0 0 0 0 0 0 0
1090 försäljning av mark 0 0 0 0 0 0 0
1100 anläggn. arb. o detaljplaner 0 3 050 0 0 0 3 050 3 050
1150 Björnstorp 0 200 0 134 0 66 66
1150 varav exploatering 0 0 0 134 0 -134 134
1192 eu-bidrag kombiterminal 0 0 397 0 526 -129 398
1193 kombiterminal 0 5 160 1 130 4 257 1 130 903 2 033
1196 kombiterminal 2 0 1 600 0 0 0 1 600 1 600
1197 följdinv lokaltågst moheda 0 950 0 96 0 854 854
1253 Förskola Vislanda 0 0 0 34 0 -34 -34
1255 ombygg Stenlysckesk Musikskolan 0 0 0 680 0 -680 -680
1256 grimsgården 0 1 200 0 18 0 1 182 1 182
1259 övrigt förvaltningsavtalet 0 11 753 0 736 0 11 017 11 017
1391 diverse upprustning 0 400 0 324 0 76 76
1410 energisparåtgärder simhallen 0 278 0 25 0 253 253
1434 skateboardramp 0 1 000 0 536 0 464 464
1435 simhall 0 10 000 0 692 0 9 308 9 308
1470 ombyggnad Virdavallen 0 592 0 168 0 424 424
1810 sjöparken 0 0 0 0 0 0 0
3010 ny gata lillsjögatan 0 500 0 0 0 500 500
3020 Olvägen Vislanda 0 4 332 0 5 867 0 -1 535 -1 535
3050 Spåningslandavägen 0 10 000 0 0 0 10 000 10 000
3060 Ågårdsvägen 0 0 0 3 0 -3 -3
3150 trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0 0 0 20 0 -20 -20
3210 Åredavägen 0 600 0 0 0 600 600
3220 Högåsängen gata 0 422 0 20 0 402 402
3220 varav exploatering 0 0 10 0
3240 GC väg storgatan Moheda 0 625 0 871 0 -246 -246
3250 Vändplan Toffelvägen Moheda 0 500 0 500 0 0 0
3260 Marknadsvägen Moheda 0 500 0 600 0 -100 -100
3280 Västregårdsv gata Hjortsberga 0 600 0 200 0 400 400
3310 utbyte armaturer äldre belysning 0 503 0 552 0 -49 -49
3570 lekplats Högåsängen 0 225 0 77 0 148 148
3570 varav exploatering 0 0 0 38 0 -38 -38
3571 lekplats Torpsbruk 0 100 0 62 0 38 38
4010 Servisledningar 0 0 0 1 0 -1 -1
4020 Spaltsilar Alvesta reningsverk 0 600 0 0 0 600 600
4030 överföringsledning Lidnäs Torpsbruk 0 500 0 0 0 500 500
4032 omläggn va-ledning Påvelsgård 0 550 0 0 0 550 550
4033 huvudledning Björnstorp 0 0 0 9 0 -9 -9
4036 Va-ledn Spåningslanda-Lekaryd 0 5 575 0 6 470 0 -895 -895
4037 Marknadsvägen Moheda dagvatten 0 650 0 653 0 -3 -3
4040 omläggning äldre Va- ledn 0 2 300 0 2 077 0 223 223
4050 releining  Grimslöv Vislanda 0 345 0 6 0 339 339
4060 Sanering VA Torpsbruk 0 600 0 0 0 600 600
4080 säkerhetshöj åtg vattenverk 0 1 100 0 0 0 1 100 1 100
4090 Vislanda byte centrifug 0 650 0 0 0 650 650
4100 Omläggning tryckavlopp 0 0 0 372 0 -372 -372
4110 Ombyggnad grovavskiljare Torne 0 600 0 15 0 585 585
4120 Omläggning vatten Odlingsväg 0 0 0 0 0 0 0
4130 Kaptensträd Moheda Va-ledn 0 265 0 270 0 -5 -5
4160 KLS nydagvattenledn 0 200 0 -22 0 222 222
4170 Releining spillvatten Moheda/Torpsbruk 0 1 200 0 1 202 0 -2 -2
4200 omlä tryckledn Hjortsberga 0 1 565 0 1 565 0 0 0
4230 Västregårdsv Hjortsberga 0 450 0 218 0 232 232
4260 Åredaväg utbyggnad dagvatten 0 300 0 0 0 300 300
4400 övervak.system pumpstation 0 945 0 739 0 206 206
4450 Moheda avloppsverk ombyggn 0 2 300 0 0 0 2 300 2 300
4470 utbygg slamplatta Vislanda 0 640 0 0 0 640 640
4480 utbygg slamplatta Moheda 0 340 0 0 0 340 340
4990 anslutningsavgift va 0 0 551 0 551 0 551

summa 0 89 486 2 264 34 123 * 2 393 55 234 57 627
netto 89 486 31 859 *

Total summa verksamheter 0 97 626 2 264 39 295 * 2 393 58 203 60 596
Netto 37 031 * 60 595
Varav exploatering  182 tkr 
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