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Alvesta under fem år 
 
 
       

  2014 2013 2012 2011 2010 
 ALVESTA KOMMUN      
 Antal invånare 31 dec 19 503 19 280 19 034 18 917 18 802 
     Årlig förändring 223 246 117 115 45 
       
 Kommunens skattesats  21:81 21:81 21:81 22:11 22:11 
       
 Ekonomiskt resultat, mkr 2 21 82 14 63 
 (= förändring av eget kapital)      
 Resultat per invånare, kr 83 1 078 4 319 766 3 343 
       
 Nettokostnadernas andel av skatt 

och generella bidrag, procent 
101,2 100,7 102,4 98,4 93,1 

       
 Likvida medel, mkr 21 -12 22 16 92 
       
 Investeringar, mkr 121 41 52 37 27 
       
 Soliditet %, inkl pensionsskuld före 98 17 17 18 7 12 
 Soliditet %, exkl pensionsskuld före 98 67 76 75 58 58 
       
 Låneskuld, mkr 107 22 0 196 156 
       
 Pensionsskuld/avsättning, mkr 394 413 394 388 343 
 Skatteskuld för  -”-, mkr 96 100 96 94 83 
       
 Tillgångar och skulder      
 - anläggningstillgångar, kr/inv 32 390 28 840 25 700 42 470 39 200 
 - omsättningstillgångar, kr/inv 18 880 16 310 19 290 8 630 10 250 
 - långfristiga skulder, kr/inv* 31 280 28 090 25 790 35 900 30 870 
 - kortfristiga skulder, kr/inv 10 590 9 300 10 740 10 670 11 050 
       
 ALLBOHUS FASTIGHETS AB      
 Ekonomiskt resultat, mkr 4 6 5 4 3 
 Soliditet % 10 9 9 12 12 
 ALVESTA ENERGI AB, 

KONCERNEN 
     

 Ekonomiskt resultat, mkr 9 7 8 3 5 
 Soliditet % 17 15 14 12 11 
 ALVESTA RENHÅLLNINGS AB      
 Ekonomiskt resultat, mkr 2,1 1,5 1,2 0,9 0,3 
 Soliditet % 26 21 18 16 15 
 ALVESTA UTVECKLING AB      
 Ekonomiskt resultat, mkr 0,1 0,2 0,4 0,5 -2,7 
 Soliditet % 11 11 10 4 2 
       
*)  Inklusive pensionsskuld/avsättning 
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Kommunstyrelsen ordförande  
 
 

 

År 2014 ska nu sammanfattas och redovisas. Jag 
kan konstatera att det varit ett händelserikt år, inte 
minst ur ett politiskt perspektiv. Fyra val har 
genomförts och i kommunalvalet innebar 
valresultatet att det blev maktskifte. 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet 
tog över rodret 1 november 2014 och styr nu i 
minoritet.  

Jag vill uppmärksamma Mats Johnsson som valde 
att avsluta sin kommunpolitiska gärning under året. 
Jag och Mats är politiska motståndare men jag har 
stor respekt för Mats och hans engagemang i den 
lokala politiken. Så tack Mats! 

Under året har det avslutats en hel del projekt och 
jag nämner några av dem här nedan:  

Virda bad- och sportcenter invigdes den 25 oktober 
efter många års planering. Nu har Alvesta en 
anläggning med 6 banor som har tävlingsstatus 
samt en ny höj- och sänkbar varmvattenbassäng. 
Vidare finns en fantasifull och färgrik vattenlekplats 
för barnen och ett nytt gym med utsikt över badet. 

Fornvägen i Alvesta färdigställdes och tomter på 
Spåningslandaområdet släpptes för försäljning. 
Intresset för området är stort och i början av februari 
2015 har i princip hälften av tomterna sålts.  

 

 

Glädjande är att befolkningen ökar för femte året i 
rad. År 2014 blev ett rekordår vad gäller 
befolkningsökning, hela 223 personer fler var vi vid 
årsskiftet. Om utvecklingen håller i sig kommer vi att 
vara över 20 000 invånare år 2017. Detta ligger i 
linje med vad vi ser framöver vilket också ställer 
krav på att intensifiera bostadsbyggandet och 
planarbetet.   

Samtidigt finns det givetvis utmaningar. År 2014 
visar ett litet plusresultat men vi har stora underskott 
i våra verksamheter. Detta måste hanteras och det 
kommer att bli ett tufft jobb. 

Jag tror på Alvesta kommun och alla dess 
möjligheter. Vi har ett fantastiskt gott klimat i 
politiken. Detta ger goda förutsättningar för att 
närma oss framtiden som en stark och positiv 
kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ribacke 
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 kommuns 
organisation framgår av organisationsschemat som 
återfinns sist i Årsredovisningen. Vidare framgår 
kommunens organisation i avsnittet Ekonomiska 
mål och resultat.   
 
Alvesta kommun och de kommunägda bolagens 
resultat var för 2014 17 mkr (38 mkr 2013).  
 
Utfallet för kommunen var 1,6 mkr (20,8 mkr 2013).  
Exklusive jämförelsestörande engångsposter var 
resultatet 1,6 mkr för 2014 och 4,2 mkr för 2013. 
  
Resultaten för dotterbolagen var positiva för 
samtliga fyra bolag. 
 
Viktiga händelser 
 
Alvestas befolkning fortsätter öka 
Befolkningen har ökat med 223 personer. Det är 
femte året i rad som kommunen ökar sin befolkning. 
Ökningen beror på inflyttning. 
 
Antal barn i förskola och skola ökar 
Antalet barn i förskolan och skolan fortsätter att öka. 
Från sommaren 2013 har antalet barn/elever ökat 
med ca 300. Elevantalet är nu i nivå med det antal 
som fanns under läsår 2006/2007. Enligt de 
befolkningsprognoser och indikationer som finns 
kommer antalet elever troligen att öka även 
fortsättningsvis. Elevtalsökningen inom skolan gör 
att behovet av lokaler är stort. Flera om- och 
tillbyggnader är beslutade.   
 
Kraftsamling Alvesta 
Alvesta kommun har under 2014 haft en stor 
befolkningsökning som påverkar i princip samtliga 
kommunala verksamheter. Inledningsvis har arbetet 
inriktats på att ta fram en beskrivning av nuläget och 
pågående aktiviteter samt kartlägga möjligheter för 
hur kommunen ska arbeta vidare med de 
möjligheter som befolkningsökningen ger.  
 
Tomtförsäljning i Alvesta 
Första etappen i Spåningslanda med 19 byggklara 
tomter är nu klara för försäljning. Lördagen den 20 
september bjöd Alvesta kommun in tomtintressenter 
och allmänhet för förhandsvisning av det nya 
bostadsområdet i Spåningslanda i Alvesta. Ett 
femtiotal personer deltog denna dag, som även 
hade vädret på sin sida.  
 
Första köpeavtalet undertecknades på årets sista 
arbetsdag. Fler avtal förväntas skrivas i början på år 
2015.  
 

 
Korvgrillning vid Spåningslanda för allmänheten 
 
Nyöppnat industriområde 
Under året har ett nytt industriområde, Orrakullen, 
tagits i bruk. Först på plats är en biogasanläggning 
som ägs gemensamt av ett antal lokala lantbrukare. 
Platsen är strax utanför Alvesta utmed väg 25 och 
är en utmärkt plats för innovativa och framtids-
inriktade verksamheter.  
 
Invigning av Virda bad- och sportcenter 
Lördagen den 25 oktober invigdes Virda bad- och 
sportcenter. Anläggningen har 6 banor med 
tävlingsstatus samt en ny höj- och sänkbar 
varmvattenbassäng. Vidare finns en fantasifull och 
färgrik vattenlekplats för barnen och ett nytt gym 
med utsikt över badet. 
 
Laddstolpar till el- och hybridbilar 
Under 2014 har Alvesta kommun börjat sätta upp 
laddstolpar för el- och hybridbilar. Förutom i 
centralorten Alvesta finns i dagsläget möjlighet att 
ladda bilen även i tätorten Moheda. Dessutom 
planeras laddstolpar in som en naturlig del av 
infrastrukturen i alla kommande områden i 
kommunen. 
  
Street basket sommaren 2014 
Under tre veckor av sommarlovet arrangerades en 
sommaraktivitet för barn och ungdomar i form av 
street basket. Det var ett samverkansprojekt mellan 
Leader Linné, Allbohus och Alvesta kommun. Syftet 
var att ge barn och ungdomar en meningsfull 
sysselsättning och skapa gemenskap. Totalt deltog 
ett 60-tal barn och ungdomar. Projektet var mycket 
uppskattat. 
 
Pris till omsorgsförvaltningen för arbete 
med äldres munhälsa 
På Alertdagen i Växjö den 5 mars fick 
omsorgsförvaltningen i Alvesta kommun ta emot 
stora Alertpriset för bästa förbättringsarbete inom 
Senior Alert. Omsorgsförvaltningen tilldelades priset 
för sitt arbete med munhälsa hos äldre.  
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Allmänt om kommunen    
 
Alvesta kommun ligger strategiskt mitt i Sydsverige. 
Järnvägens utbyggnad i slutet av 1800-talet gyn-
nade bildandet av tätorter utmed de nya järnvägs-
linjerna och tillväxt av industrier och andra företag.  
   
Till ytan kan kommunen ses som ett ”Sverige i 
miniatyr” – 8 mil lång i nord-sydlig riktning och 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 19 500 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 

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 
2012 19 034 +117 +1 233 
2013 19 280 +246 +1 269 
2014 19 503 +223 +2 713 
 
Vid årsskiftet 2014/15 var antalet invånare i Alvesta 
kommun 19 503, en ökning med 223 personer jäm-
fört med närmast föregående årsskifte. Under de 
senaste tio åren har en minskning av befolkningen 
skett fram till 2009, därefter har befolkningen ökat. 

  
 
Under år 2014 föddes 240 barn (215 barn år 2013). 
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 med en 
större nettoinflyttning från utlandet.  
 
Höga andelar i befolkningen återfinns i ålders-
gruppen 50-64 år. Denna grupp närmar sig pens-
ionsåldern och kommer under 2000-talets andra och 
tredje decennier att öka antalet äldre kommuninvå-
nare med behov av olika stödinsatser.  
 

 
 
Befolkningsökningen under 2014 beror i huvudsak 
på ett positivt flyttningsnetto (+158). Flyttningsnettot 
mot utlandet är +372, mot länet -40 och mot riket i 
övrigt -174. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Positiva signaler i näringslivet 
År 2014 har generellt sett varit ett positivt år för 
näringslivet i Alvesta kommun. Antalet företag har 
ökat och i länet är det endast Växjö som har en 
större ökning jämfört med året innan. 
 
Skogsindustrin har återhämtat sig något och den 
största aktören Vida visade ett positivt resultat för 
året. 
 
Ännu en etablering utmed riksväg 25 har kommit till 
under året, Alvesta biogas har startat på Orrakullen. 
 
Tillverkningsindustrin och byggnadsbranschen 
dominerar men både företagstjänster och 
besöksnäring växer om än från små nivåer. Handeln 
i Alvesta tätort hade det fortsatt tufft under året. 
 

 
 
Förbättrad arbetsmarknad  
Under 2014 fortsatte arbetslösheten att minska i 
Kronobergs län. Samtidigt ökade antalet lediga 
platser och antalet nyinskrivna arbetslösa minskade. 
 
För femtonde månaden i rad minskar antalet 
inskrivna arbetslösa i länet, även om 
minskningstakten har bromsat in något under den 
senare delen av 2014. Mot slutet av december var 
drygt 8 030 personer inskrivna som arbetslösa 
bland länets arbetsförmedlingar. På ett år har 
antalet inskrivna arbetslösa minskat med drygt 530 
personer, eller motsvarande 6,2 procent. 
Arbetslösheten i länet var i slutet av december 8,6 
procent, jämfört med 9,1 procent för ett år sedan. 
Ungdomsarbetslösheten i länet minskade med 6,6 
procent under året. 
 
Arbetsmarknaden i Kronobergs län har stadigt 
förbättrats under 2014. Det sker dock inga stora 
förändringar och förbättringen går relativt långsamt. 
 
För Alvestas del har arbetslösheten minskat med 
1,2 procent till 9,1 procent vilket var den största 
minskningen i länet. Ungdomsarbetslösheten i 
kommunen har gått ner med 18,2 procent mellan 
december 2013 och december 2014. 

 
 

 
 
 
Den senaste inkomsttaxeringen under förra året 
avseende inkomståret 2013 visar att Alvesta hade 
en utveckling av skatteunderlaget med 2,15 procent 
(3,12 år 2012) Riksgenomsnittet var 3,36 procent 
(4,00 år 2012). 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Ekonomiska mål och resultat 
 
Sammanfattning 
 
 
Årets resultat, mkr 

 
2014 

 
2013 

 
2012 

    
Alvesta kommun 1,6 20,8 82,2 
    Exkl jämförelsestörande poster  4,2 -18,6 
AllboHus Fastighets AB 1,0 8,5 4,8 
Alvesta Energi AB 4,4 4,1 5,5 
Alvesta Elnät AB 2,1 3,8 2,0 
Alvesta Renhållnings AB 1,2 0,8 0,7 
Alvesta Utveckling AB 0,1 0,2 0,3 
Värends Räddnings-
tjänstförbund*  -2,0 1,9 1,4 

Kommunkoncern inkl 
elemineringar 17,4 38,2** 23,1 

    Exkl jämförelsestörande poster  21,6 -3,4 
    

 
 
Alvesta kommun redovisar ett resultat på 1,6 mkr. 
Resultatet är inte påverkat av några 
jämförelsestörande poster. Resultat enligt 
balanskravsavstämning är 0 mkr.  
 
Det genomsnittliga resultatet exklusive jämförelse-
störande poster de senaste tre åren har varit -4,3 
mkr. 101,2 procent av skatteintäkter och kommuna-
lekonomisk utjämning användes 2014 till att 
finansiera verksamheterna.  
 
Verksamhetens genomsnittliga förbrukning av skatt 
och kommunalekonomisk utjämning de senaste tre 
åren har varit 101,4 procent. Soliditeten (långsiktig 
betalningsförmåga) inklusive totala pensions-
åtaganden är oförändrad på 17 procent. 
Kommunens likviditet var vid årsskiftet på 21,2 mkr 
(-12,3 mkr 2013).   
 
Kommunkoncernens resultat blev +17,4 mkr.  

*Avser förbundet som helhet 
**Ej justerad enligt nya redovisnings- och värderingsprinciper 2014 (K3).   
Resultaten för bolagen år 2013 är omräknade på grund av K3.  
Samtliga resultat är efter dispositioner och skatt 
 

 
 
 
 

Kommunen, resultaträkning (mkr)  
  

Budget 
2014 

Bokslut Avvikelse Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 2014 2012 

Verksamhetens intäkter 326,9 267,5 -59,4 273,4 414,6 
  varav jämförelsestörande poster* 

   
16,6 101,2 

 
Verksamhetens kostnader -1 263,6 -1 251,1 -12,5 -1 202,3 -1 239,6 
  varav jämförelsestörande poster* 

 
  

 
-9,9 

 
Avskrivningar -18,0 -19,4 -1,4 -19,5 -28,4 
      
Verksamhetens nettokostnad -954,7 -1 003,0 -48,3 -948,4 -853,4 
  varav jämförelsestörande poster* 

    
-91,2 

 
Skatteintäkter 730,7 732,0 1,3 718,7 698,6 

Generella statsbidrag och utjämning 231,0 258,9 27,9 239,9 223,6 
 
Finansiella intäkter 7,0 15,3 8,1 11,3 24,3 
  varav jämförelsestörande poster* 

    
9,5 

 
Finansiella kostnader -4,0 -1,6 2,6 -0,7 -10,9 
      
Årets resultat 10,0 1,6 8,4 20,8 82,2 
 
Jämförelsestörande poster ingår med tot. 

   
16,6            100,8 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Ekonomiska engagemang  
Alvesta kommuns verksamhet bedrivs i nämnder, 
bolag och kommunalförbund.  
 
Nämnder 
Kommunen består av nämnderna: 
Utbildningsnämnden, Nämnden för individ- och 
familjeomsorg, omsorgsnämnden, nämnden för 
samhällsplanering, nämnden för myndighets-
utövning och krisledningsnämnd.  
 
Bolag 
Kommunen är helägare till Kommunföretag som i 
sin tur är helägare till fyra dotterbolag, AllboHus 
fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta 
Renhållnings AB och Alvesta Utveckling AB. Ett av 
dotterbolagen, Alvesta Energi är moderbolag till 
Alvesta Elnät som i sin tur är ägare till Bredband i 
Värend AB. Mer information om dessa bolag finns 
under Nämnds- och bolagsberättelser. 
 
Kommunalförbund  
Värends räddningstjänstförbund är ett 
kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i 
Alvesta kommun och Växjö kommun. Kommunens 
ägarandel är ca 20 procent.  
 
Övriga intressen 
Huseby bruk AB är ett kommunalt bolag, som ägs 
av Alvesta kommun och Växjö kommun. Alvesta 
kommun äger 70 procent av bolaget och Växjö 
kommun äger 30 procent. Huseby Bruk AB bedriver 
besöksverksamhet på Huseby bruk.  
 
Därutöver finns intressen bland annat i Smaland 
Airport, Kommunassurans syd försäkrings AB och 
Regionförbundet södra Småland.  
 
Sammanställd redovisning 
Då räkenskaperna för kommunen och de 
kommunägda bolagen förs samman på koncern-
nivå elimineras interna mellanhavanden mellan de i 
koncernen ingående enheterna. Här ingår 
Kommunföretag med dess dotterbolag samt 
Värends räddningstjänstförbund. 
 
För att tydligt visa på vilka intäkter och kostnader, 
fordringar och skulder samt ägartillskott och 
koncernbidrag, som eliminerats finns en särskild 
sida med tilläggsupplysningar, se avsnitt 
Tilläggsupplysningar.   
 
Kommunens resultat 
Resultatet uppgick till 1,6 mkr. Resultatet består, i 
förhållande till budgeterat 10 mkr, av ett minus hos 
nämnderna på totalt 41 och ett plus för gemensam 
finansiering med 32 mkr. Resultatet för gemensam 
finansiering består av 28 mkr i plus vad gäller 
skatter och statsbidrag samt 11 mkr plus i 
finansnetto. Pensioner har givit ett minus på 7 mkr.   
 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens intäkter uppgår till 267,5 mkr. Tas 
hänsyn till jämförelsestörande poster var 
motsvarande siffra 257,0 mkr för 2013. Det innebär 

en ökning med 10,5 mkr jämfört med 2013. Den 
stora ökningen beror på ökade statsbidrag för 
flyktingar.  
 
Verksamhetens kostnader har ökat med 48,8 mkr 
jämfört med 2013 och uppgår till 1 251,1 mkr. Året 
innan minskade verksamhetens kostnader med 27,4 
till följd av att förvaltningsavtalet upphörde.  
 
Personalkostnaderna har ökat med 19,7 mkr och 
uppgick till 684,4. Ökningen föregående år var 9,7 
mkr. Parkverksamhetens övergång under 2012 till 
Allbohus medverkade till att ökningen av 
personalkostnaderna blev mindre för år 2013.  
 
Avskrivningar 
Årets avskrivningar uppgår till 19,4 mkr (19,5 mkr).  
 
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad, exklusive en jämfö-
relsestörande post, har ökat med 3,9 procent eller 
38,1 mkr jämfört med 2013. Ökningen under 2012 
var 2,1 procent.  
 
Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 
Skatter och bidrag har ökat totalt med 32,3 mkr, en 
ökning med 3,4 procent jämfört med 2013. 
Förändringen året innan var 36 mkr, vilket var en 
uppräkning med 3,9 procent. 
 
Skatteintäkterna uppgick till 732,0 mkr, vilket är en 
förbättring med 13,3 mkr jämfört med året innan. 
Årets intäkter inkluderar en negativ rättning av förra 
årets prognos på slutavräkning för 2013 med 2,0 
mkr och en preliminär positiv slutavräkning för 2014 
med 0,1 mkr, sammantaget minus 1,9 mkr. 
Procentuellt har skatteintäkterna ökat med 1,9 
procent mellan 2013 och 2014. Generella 
statsbidrag och utjämning har stigit med 19,0 mkr 
och uppgår till 258,9 mkr. Ökningen består i 
huvudsak av förbättring av statligt 
inkomstutjämningsbidrag och bidrag från 
kostnadsutjämningen. 
 
Befolkningen ökade mellan 1/11 2012 och 1/11 
2013 med 278 personer. Det innebar att 
kommunens intäkter ökade med 14 mkr 2014. Varje 
ny invånare som är folkbokförd i kommunen 
genererar i snitt 50 tkr per år. Mellan 1/11 2013 och 
1/11 2014 ökade befolkningen med 240 invånare.  
 
Finansnetto 
Finansnettot är positivt med 13,7 mkr. De finansiella 
intäkterna är 15,3 mkr. De finansiella kostnaderna 
är 1,6 mkr.  
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Avvikelser mot budget, nettokostnader, mkr 
 
 
Förvaltning 

 
Budget 

 
Bokslut 

Av-
vikelse 

Kommunledning 95,8 95,3 0,5 

Utbildning 440,0 471,3 -31,3 

Individ o familj 84,5 81,5 3,0 

Omsorg  274,9 287,5  -12,6 

Samhällsplanering 44,0 44,2 -0,2 

Myndighetsutövning 0,1 0,1 0,0 

Gemensam finansiering -943,0  -968,2 32,2 

Total kommunen, 
resultat 

10,0 1,6 8,4 

De största avvikelserna i utfall mot budget 2014 är: 
 
-Utbildningsnämnden visar totalt en negativ 
avvikelse gentemot budget med -31,3 mkr.  
 
De största avvikelserna gentemot budget återfinns 
inom verksamheterna: gymnasieskola, grundskola 
och gemensam verksamhet. Dessa tre 
verksamheter genererar totalt en negativ avvikelse 
på ca -33,6 mkr. Övriga delar har sammantaget en 
positiv avvikelse på 2,3 mkr. Orsaken är att fler 
elever än budgeterat har tillkommit under året. 
 
-Nämnden för individ- och familjeomsorg 
redovisar en positiv avvikelse mot budget på 3,0 
mkr.  

Största avvikelsen mot budget finns inom 
mottagningen av nyanlända beroende på det 
ökande antalet av dessa, vilket ger mer bidrag.  

Även arbetsmarknadsenheten har ett överskott och 
detta beror främst på att anställningarna krävt lägre 
medfinansiering av kommunen.  

En negativ avvikelse finns inom barn och familj. Det 
beror på ett antal dyrare placeringar och att färre 
placeringskostnader har kunnat återsökas. 
Missbruksplaceringarna har ökat och medfört högre 
kostnader.   

-Omsorgsnämnden redovisar en negativ 
avvikelse för 2014 på 12,6 mkr.  
 
Äldreomsorgen inklusive psykiatrin redovisar en 
negativ avvikelse mot budget på 2,4 mkr. Detta 
beror bland annat på att kostnader för externa 
placeringar inom psykiatrin översteg budget med 
2,3 mkr. Funktionsstöd redovisar en negativ 
avvikelse mot budget på 10,1 mkr. Den består 

främst av den besparing verksamheten fick under 
2014 med 8,5 mkr som inte kunnat genomföras. 
Övriga avvikelser beror på högre lönekostnader på 
grund av fler brukare och lägre intäkter från 
försäkringskassan inom personlig assistans än 
budgeterat. Det har tillkommit ärenden där 
förvaltningen inte fått full ersättning från 
försäkringskassan och när ärenden har avslutats 
gör regler för anställningsförhållanden att 
personalkapaciteten inte kunnat anpassas lika 
snabbt som intäkterna har förändrats. 
 
-Nämnden för samhällsplanering redovisar en 
negativ avvikelse mot budget med 1,1 mkr. 
Minusresultatet består av minus 1,0 mkr från VA-
verksamheten. Av övriga verksamheter visar gata, 
bygg och miljö och plansidan minus medan 
förvaltningsavtal och avställda lokaler visar plus.     

VA-kollektivet redovisar ett negativt resultat på 1,0 
mkr som balanseras vidare. Under året har mer 
kostnader lagts på ledningar än budgeterat medan 
kostnaderna för verken varit lägre. Intäkterna har 
varit högre än budgeterat. 

-Blocket gemensam finansiering visar ett 
resultat som är 32 mkr bättre än budget.  
Överskottet beror i huvudsak på högre 
kommunalekonomisk utjämning 27 mkr samt bättre 
finansiella intäkter med 8 mkr. Pensionskostnaderna 
har under året varit 7 mkr högre än budget.  
 
Investeringar 
Enligt investeringsredovisningen har kommunen 
under året investerat för 121,0 mkr (41,2 mkr 2013). 
Investeringsinkomsterna uppgår till 1,8 mkr (1,8 mkr 
2013). Inkomsterna hänför sig bl a till bidrag från 
Regionförbundet södra Småland och anslutnings-
avgifter till VA.  
 

 
 

 
Årets större investeringsobjekt 

 
Mkr 

Simhall 56,5 
VA investeringar 9,1 
Spåningslandavägen  21,6 
Inköp av mark  12,7 
 
En stor andel av investeringsbudgeten för 2014 har 
förbrukats, knappt 90 %. De projekt som inte 
genomförts är främst inom VA-verksamheten.  
Totalt har utgiften för projektet simhallen till och med 
år 2014 varit 84,3 mkr.   
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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 1,6 
Justeringar  
  avgår reavinster  -1,8 
  tillkommande reaförluster   
  återföring/uppskrivning aktier 

   +0,1 
0,0 

Mått på ekonomi i balans -0,1 
 
Balanskravsresultatet för 2014 blev 0 mkr (+20 mkr 
2013). Kommunen resultat har klarat balanskravet. 
Kommunen har inget tidigare  resultat som behöver 
återställas.  
 
God ekonomisk hushållning   
Utifrån den redovisning som gjorts i avsnittet 
måluppfyllelse konstateras att verksamheterna har 
god måluppfyllelse då merparten av fokusområdena 
bedöms som uppfyllda. Men nämnderna har inte en 
ekonomi i balans. Nämnderna uppvisar ett 
sammantaget underskott på 41 mkr men tack vare 
gemensam finansiering klaras balanskravet. 
Kommunen visar ett positiv resultat men klarar inte 
överskottmålet. Personalmålet som kommunen har 
bedöms vara uppfyllt.    
 
Sammantaget är bedömningen att kravet på god 
ekonomisk hushållning i huvudsak uppfylls. Alvesta 
kommun kommer fortsätta arbeta för ökad 
måluppfyllelse och intensifiera målarbetet. Största 
utmaningen framöver är att stärka den ekonomiska 
ställningen för att möjliggöra en fortsatt långsiktigt 
hållbar utveckling.  
 
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: Ekonomiskt överskottsmål 
Verksamhetens nettokostnad får inte 
överstiga 99,3 procent av skatter och 
kommunalekonomisk utjämning 2014 
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 2014 fastställt att verksamheterna får ta i 
anspråk max 99,3 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 101,2 procent. Målet om högst 
99,3 procent blev inte uppfyllt. 
 

 
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 2014 ökat 3,9 procent medan de 
gemensamma intäkterna steg 3,4 procent. Det är 
utvecklingen av förhållandet mellan intäkter och 
kostnader som är viktigt för den ekonomiska 
utvecklingen. Kostnaderna har under 2014 ökat mer 
än intäkterna. Det blir viktigt att bryta denna trend 
under 2015 för att stärka kommunens ekonomiska 
ställning.  

 
 
Årets nettoinvesteringsbudget var efter tilläggs-
budgeten 135,2 mkr enligt beslut av 
kommunfullmäktige. Utfallet blev 121,0 mkr.  
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Årets avskrivningar på 19,4 mkr och resultatet på 
1,6 mkr ger ett stort finansieringsunderskott när det 
jämförs med årets investeringar. I relation till 
nettoinvesteringar var självfinansieringsgraden drygt 
17 procent (57% 2013). Det är en historiskt låg siffra 
som förklaras genom den stora satsning kommunen 
gjort på ny simhall och nytt bostadsområde.  
 
Likviditet 

 
 
Kommunens likviditet är på en positiv nivå och var 
vid årsskiftet +21 mkr (-12 mkr år 2012). 
Nyupplåning har gjorts under året med 85 mkr. 
Dessa har använts till investeringar under året 
främst ny simhall och nytt bostadsområde. 
Koncernens likviditet var vid årsskiftet 94,8 mkr. 
 
Eget kapital 
Det positiva driftresultatet ökar det egna kapitalet så 
att det vid årsskiftet var 660,4 mkr. Tas hänsyn till 
pensionsskulden, som till större delen ligger utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse, ökar 
det egna kapitalet till 171 mkr från 145 mkr 2013.   
 
Årets resultat har lite inverkan på soliditeten. Det är 
främst årets stora investeringar som påverkar. 
Beräkningen inklusive pensionsskuld visar att 
soliditeten ligger kvar på 17 procent. Exklusive 
pensionsskuld, som ligger utanför balansräkningen, 
minskade soliditeten från 76 till 67 procent. Det 
beror som nämnts ovan på årets stora investeringar.  
 
Skatteunderlag 
Drygt 79 procent av kommunens intäkter kommer 
från skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning. Skatten utgör 58 procent och resterande 
21 procent är generella bidrag från staten och 
bidrag från andra kommuner i utjämningssystem för 
strukturella opåverkbara kostnader. 
 
Avgörande för hur stora de allmänna intäkterna blir 
är först och främst antalet invånare i kommunen och 
sysselsättning på riksnivå med antal arbetade 
timmar och löner som kan beskattas. Den 
genomsnittliga intäkten från skatt och utjämning är 
cirka 50 tkr per invånare och år. 
 
 

Kommunalskatt 
 
 2015 2014 2013 
Alvesta 33,02 33,02 32,46 
     Kommun 21,42 21,81 21,81 
     Landsting 11,60 11,21 10,65 
 
Länet 

 
32,34 

 
32,35 

 
31,79 

     Kommun 20,74 21,14 21,14 
     Landsting 11,60 11,21 10,65 
 
Riket 

 
31,99 

 
31,86 

 
31,73 

     Kommun 20,70 20,65 20,61 
     Landsting 11,29 11,20 11,11 
 
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 33,02 procent från 2015, vilket är 0,68 
procentenheter högre än genomsnittet i Kronobergs 
län och 1,03 procentenheter högre än rikssnittet. 
Den högsta kommunalskatten i riket är 34,70 
procent och den lägsta 29,19 procent. 
 
För 2015 höjer 86 kommuner den kommunala 
skattesatsen. Tre kommuner sänker skatten. Den 
genomsnittliga kommunalskatten ökar från 31,86 till 
31,99 procent.  
 
Av de 86 kommuner som höjer den totala 
kommunalskatten är det 64 kommuner i 4 landsting 
som endast höjer den landstingskommunala 
skatten, 13 kommuner höjer endast den 
primärkommunala skatten och 9 kommer höjer både 
den lanstingskommunala och primärkommunala 
skatten. Det totala kommunala skatteunderlaget i 
landet har ökat med 3,4 procent mellan 
taxeringsåren 2013 och 2014 (mellan taxeringsåren 
2012 och 2013 var ökningen 4 procent). Bland 
kommunerna har ökningen av skatteunderlaget varit 
störst i Sundbyberg med 5,6 procent och lägst 
Dorotea som har minskat med 1,1 procent. 
 
Finanspolicy 
Kommunens finanspolicy behandlar mål med kom-
munens finanshantering, upplåning, utlåning, kom-
munal borgen, riskhantering m.m. Sex typer av 
risker är definierade och riktlinjer för hantering av 
riskerna anges. Ränterisk i skuldförvaltning hante-
ras genom att lån och ränteförfall sprids över 1 – 5 
år. 
 
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 2014 var målet 0 procent på grund 
av det låga ränteläget och statslåneräntan (1,62 – 
3,0). Utfallet blev en ränteintäkt på 0,7 mkr vilket 
klarar räntemålet under ett år då likviditeten vid 
årsskiftet var 21 mkr. Målet blev således uppfyllt. 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Den genomsnittliga låneräntan för kommunens tre 
lån var 1,72 procent under 2014 (2,27 % under 
helåret 2013 för ett lån). Genomsnittlig bindningstid 
på lånen är 1,3 år (1,8 år 2013).  
 
Lån 1, 22 mkr förfaller år 2015 
Lån 2, 35 mkr förfaller år 2016 
Lån 3, 50 mkr förfaller år 2016 
 
Prognossäkerhet 
Skillnaden mellan prognosen mot budget per 
oktober och resultatet utgör +8,9 mkr. Av den totala 
bruttokostnaden, 1 359 mkr motsvarar avvikelsen 
mellan prognosen i oktober och utfallet för helåret 
en felmarginal på lite drygt 0,7 procent.  
Prognossäkerheten kan betraktas som god totalt 
sett för kommunen trots att utbildningsnämnden 
förbättrade sitt resultat i relation till prognosen i 
oktober med 4,8 mkr och IFO förbättrat med 5,4 
mkr. Det är enbart omsorgsnämnden som får ett 
sämre utfall än prognosen i oktober.   
 
 
 
Förvaltning 

 
Prognos 
Okt  

 
 
Bokslut 

 
Av-
vikelse 

Kommunledning -0,3 +0,5 0,8 

Utbildning -36,1 -31,3 4,8 

Individ och familj -2,4   3,0 5,4 

Omsorg  -10,0  -12,6 -2,6 

Samhällsplanering -0,5 -0,1 0,4 

Myndighetsutövning 0,0 0,0 0,0 

Gemensam 
finansiering 

32,0 32,1 0,1 

Totalt kommunen -17,3 -8,4 8,9 
Avvikelse mot nettobudget per helår och skillnad 
mellan verkligt resultat i relation till prognos i 
oktober. 
 
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 36,9 
1 % i löneförändring 6,6 
100 kommuninvånare 5,0 
1 % i prisförändring 5,8 
10 heltidstjänster 4,0 
1 % av kommunalekon. utjämning 2,6 
1 % i avgiftsförändring 0,7 
10 Mkr i lån 0,1 
 

 
 
Pensioner 
Kostnaden för avtalspensioner och tillhörande löne-
skatt var 63 mkr under 2014, vilket är en ökning 
med 7 mkr jämfört med föregående år. Nyintjänad 
pension kostnadsförs och betalas ut från kommunen 
varje år. Pension intjänad före 1998 är skuldförd, 
men ligger utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse och är tillsammans med 
skatteskuld 490 mkr. Skulden minskade under året 
med 24 mkr beroende på förändrad 
diskonteringsränta. Under 2014 betalades 23,7 mkr 
ut i pensioner för den gamla skulden jämfört med 
22,8 mkr för 2013.  
 
År 2000 bildade kommunen en egen pensionsfond. 
Det innebär en långsiktig fondering/kapital-
förvaltning för att lindra effekter av kraftigt ökande 
utbetalningar för framtida pensioner. Särskilda 
föreskrifter för pensionsplaceringar och principer för 
en pensionsfond med extern förvaltning fastställdes.  
 
År 2006 utökades fonden med inriktningen att 
långsiktigt optimera kapitalets tillväxt med hälften 
placerat i aktier och andra hälften i räntepapper, så 
att kommunens utbetalningar för pension kan 
matchas på ett bättre sätt. Kapitalet förvaltas av tre 
olika förvaltningsbolag. Målet är en avkastning på 
realt lägst 3 procent per år (konsumentprisindex, 
KPI; plus 3 procent). 
 
Under 2014 har marknadsvärdet ökat med 36 mkr 
från 243 till 279 mkr, vilket ger en avkastning på 14 
procent. Bokfört värde har ökat med 4 mkr.  
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Målet för året om lägst 2,7 procent avkastning har 
därmed uppnåtts (3 % plus KPI:s ökning, vilket var 
en minskning med 0,3 % under 2014). 
 
Skuld och ansvarsförbindelser Mkr 
Avsättning till pensioner o likn. förpliktelser 10,4 
Ansvarsförbindelser inkl löneskatt   489,5 
Summa 499,9 
Pensionsmedlens användning  
Finansiell placering, bokfört värde 218,5 
   värdenedskrivning -0,0 
   bokfört värde 218,5 
   (finansiell placering, marknadsvärde) 278,5 
Återlånade medel 221,4   
Summa 499,9 

 
Marknadsvärdet på pensionsfonden täcker 56 
procent av skulden för pensioner. För resterande 
skuld har kommunen således återlånat medel. År 
2013 var den täckningsgraden 47 procent. 
 
Innehållet i pensionsfonden är med bokförda värden 
den 31 december 2014:  
 
Innehav pensionsfond Mkr 
Svenska räntepapper 114,6 
Sv aktier/aktierelaterade instrument 34,3 
Utländska aktier/aktierelaterade instrument 69,4 
Likvidkonto      0,2 
Summa   218,5 

 
 
Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden har minskat och 
uppgick vid utgången av 2014 till 1 216 mkr (1 236 
mkr 2013). Minskningen med knappt 21 mkr beror 
på ett lägre behov från bolagen.  
  
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 genom ägande och förvaltning och 
uthyrning av verksamhetslokaler (skolor, daghem, 
vårdbostäder etc) till kommunens förvaltningar. 
Även produktion och distribution av fjärrvärme samt 
försäljning och distribution av el sker i bolagsform. 
Investeringar och förvärv inom dessa områden har 
till stor del finansierats genom lån med kommunal 
borgen som säkerhet. 
 
Samtliga kommunala servicehus/ålderdomshem, 
förutom ett, ägs av Allbohus AB. Motsvarande 
förhållande gäller för kommunens skolor, förskolor 
m.fl. verksamhetsfastigheter. 43 procent (370 mkr) 
av borgen för bostadsbolagets lån avser dessa 
boenden och verksamhetslokaler, som är kommunal 
kärnverksamhet.  

De sju kommunägda bolagen som har kommunal 
borgen har sammantaget en god ekonomi. 99,6 
procent av kommunens borgensförbindelser avser 
dessa sju företag. Borgen för AllboHus AB, 867 mkr, 
utgör 71 procent. Bolagets ekonomi är stabil.  
 
Som medlem i Kommuninvest AB omfattas Alvesta 
kommun av en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld enligt särskilt avtal med Kommuninvest.  
 
Kommunens borgensåtaganden avser närmare 100 
procent borgen till helägda bolag. Åtagandet medför 
sammanfattningsvis en begränsad risk. 
 
Intern kontroll 
Gällande reglemente för intern kontroll beslutades 
av kommunfullmäktige år 2008 (§71/08). Det syftar 
till att säkerställa att nämnder och styrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Av 
reglementet framgår bland annat ansvarsfördelning 
och organisation av intern kontroll. 
 
Intern kontroll nämnder 2014 
Intern kontroll kan beskrivas som en process vilken 
involverar såväl politiker som tjänstemän. I 
samband med årsredovisning sker utvärdering och 
rapportering av intern kontroll. Utifrån vad som 
framkommit av genomförd kommunövergripande 
intern kontroll och av nämndernas 
uppföljningsrapporter bedöms den interna kontrollen 
fungera tillfredsställande. I de fall avvikelser 
konstaterats förutsätts att åtgärder vidtagits eller 
kommer vidtas. Respektive nämnd ansvarar för att 
åtgärder genomförs för att avhjälpa konstaterade 
avvikelser.  
 
Intern kontroll bolag 2014 
Den interna kontrollen i bolagen är en process som 
involverar styrelse, bolagsledning och personal. 
Kommunens insyn i bolagens internkontroll 
motiveras av den uppsiktsplikt som kommunen har 
enligt kommunallagen samt med anledning av 
borgensåtaganden och utlåning av finansiella 
medel. I samband med årsredovisningen 
rapporterar bolagen och räddningstjänstförbundet 
exempel på kontrollområden som varit aktuella 
under året samt sammanfattar resultatet av 
genomförda kontroller. Utifrån rapporterna om intern 
kontroll bedöms den interna kontrollen fungera 
tillfredsställande i de kommunala bolagen och 
räddningstjänstförbundet. Om avvikelser eller brister 
framkommit i samband med uppföljningen och 
kontrollen förväntas bolagen/förbundet ha vidtagit 
eller komma vidta åtgärder.  
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Ekonomisk ställning 
Kommunens ekonomiska ställning har påverkats av 
ett flertal faktorer. En hög investeringstakt under 
2014 belastar soliditeten. Årets avkastning på 
pensionskapitalet har stärkt täckningsgraden av 
pensionsskulden. Soliditeten inklusive 
pensionsavsättningar är oförändrad vilket är en 
styrka med tanke på de stora investeringar som 
gjorts. Kommunens borgensförbindeler har minskat 
vilket är positivt. Det ekonomiska resultatet är 
positivt men lägre än önskvärt. Sammantaget är 
bedömningen att kommunens ekonomiska ställning 
i stort är oförändrad i förhållande till 2013.   
 
Utvärdering har gjorts med hjälp av att antal 
strategiska nyckeltal avseende kommunens 
ekonomiska ställning.  Solditeten visar hur stor del 
av balansräkningens tillgångar som finansierats 
med eget kapital. Soliditeten uppgick vid årsskiftet 
till 67 procent. Det är en minsking från 2013 med 9 
procent. Den kraftiga minskningen beror på att 
tillgångarna ökat med 55 procent medan det egna 
kapitalet är i stort sett oförändrat. Ökningen i 
tillgångar förklaras främst genom nybyggnationen 
av simhallen.  
 
Soliditeten inklusive den del av 
pensionsförpliktelsen som redovisas som 
ansvarsförbindelse uppgår till 17 % (17 % även 
2013). Ansvarförbindelsen har minskat mellan år 
2013 till 2014 men tillgångarna har ökat vilket gör att 
förhållandet blir oförändrat.   
  

 
Kommunens pensionsförpliktelser till anställda och 
före detta anställda beräknas vid årsskiftet uppgå till 
sammanlagt 489 mkr. Detta är en minskning med 
24 mkr sedan föregående årsskifte. Marknadsvärdet 
på pensionsfonden täcker 56 procent av skulden för 
pensioner. För resterande skuld har kommunen 
således återlånat medel. Kommunens 
täckningsgrad avseende pensionsskulden fortsätter 
att öka, vilket stärker kommunens ekonomiska 
ställning.  

 
 
Eget kapital visar hur stor förmögenhet kommunen 
har. Kommunens kapital har ökat de senaste fem 
åren.  

 
 
Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för 
kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja 
betalningsförpliktelser för låntagarens räkning om 
denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. Sista 
året har borgensförbindelserna minskat något. 
Under 2012 ökade de kraftigt till följd av den 
försäljning av verksamhetslokaler som skedde 
mellan kommunen till Allbohus.  
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Låneskuld per invånare för kommunkoncernen 
jämfört med närliggande kommuner visar att Alvesta 
kommun ligger i mitten av kommunerna med sina 
60-69 tkr enligt beräkning av Kommuninvest.  
 

Låneskuld tkr/invånare  
 Markaryd 0-20 

Älmhult 40-49 
Ljungby 40-49 
Tingsryd 50-59 
Alvesta 60-69 
Växjö 80- 
Lessebo 80- 

 
 
Det ekonomiska resultatet som förändring av eget 
kapital har försämrats från 2013. 2013 års resultat 
var påverkat av jämförelsestörandepost med 16,6 
mkr.  

 
 

Kommunens investeringar under 2014 var på en 
historiskt hög nivå. Det beror på investeringar i ny 
simhallen och ett nytt bostadsområde.   
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Förvaltningsberättelse 

  
    
Måluppfyllelse 
 
Mål och resultat 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2014 
beslutat att knyta samman mål och resultat i såväl 
verksamhet som ekonomi med tre övergripande mål 
för ekonomi, verksamhet och arbetsgi-
vare/medarbetare. För verksamheten har fullmäk-
tige beslutat om sex stycken fokusområden. För 
respektive område finns resultatmått.  
 
I huvudsak används resultatmått som är framtagna 
och sammanställda för att de ska kunna jämföras 
med övriga kommuner i landet. Genom Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) deltar Alvesta kom-
mun tillsammans med 225 andra kommuner i ett 
riksomfattande nätverk, kommunernas kvalitet i 
korthet (KKiK). Syftet är att förbättra resultatstyr-
ningen av verksamheten, utifrån ett medborgarper-
spektiv. Totalt inom projektet finns ett 40-tal mått 
inom områdena; tillgänglighet, trygghet, delaktighet 
och information, effektivitet och kommunen som 
samhällsutvecklare. Se bilaga för redovisning av 
resultat för Alvesta år 2014. 
 
Vid bedömning och avstämning av kommunens 
resultat och måluppfyllelse inom respektive område, 
är resultatmåtten som beslutats av fullmäktige vik-
tiga indikatorer eller tecken på resultat. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en 
sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  Bland annat är nämndsberät-
telserna ett viktigt underlag vid bedömningen. 

 
 
God ekonomisk hushållning  
Kommunen ska enligt kommunallagen bedöma om 
lagens krav på god ekonomisk hushållning uppfylls.  
En god ekonomisk hushållning innebär för Alvesta 
kommun att målen inom samtliga tre områden - 
ekonomi, verksamhet och arbetsgivare/medarbetare 
- ska uppfyllas.  
 
Bedömd måluppfyllelse för 2014  
• Det ekonomiska överskottsmålet uppfylls inte.  
• Verksamhetsmålet är i huvudsak uppfyllt då 

fyra av sex områden uppfylls.  
• Det personalpolitiska målet uppfylls.  
 
Sammantaget är bedömningen att kravet på god 
ekonomisk hushållning i huvudsak uppfylls. Alvesta 
kommun kommer fortsätta arbeta för ökad målupp-
fyllelse och intensifiera målarbetet. Största utma-
ningen framöver är att stärka den ekonomiska ställ-
ningen för att möjliggöra en fortsatt långsiktigt håll-
bar utveckling inom samtliga målområden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Målområde 
 

Mål 
 

Måluppfyllelse 

Ekonomi  Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,3 pro-
cent av skatter och kommunalekonomisk utjämning 2014. 

  

Verksamhet  Alvesta kommun ska vara attraktiv   

 - Bra skolor/goda ungdomsmiljöer    
 - Attraktivt boende/ökad inflyttning   
 - God infrastruktur   
 - Starkt näringsliv   
 - Ett rikt kulturliv   
 - God social omsorg och vård   

Arbetsgivare/ 
medarbetare 

 Attraktiv arbetsgivare/medarbetare   

 
 
   
  Teckenförklaring 
   Grönt Målet är uppfyllt 
  Gult Målet är delvis uppfyllt 
  Rött Målet är inte uppfyllt 
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Förvaltningsberättelse 

  
    
Kommunfullmäktiges ekonomiska överskottsmål 
1. Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99,3 procent av skatter och kommunal-
ekonomisk utjämning 2014 
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 101,2 procent.  
Målet om högst 99,3 procent blev inte uppfyllt. 
 
Resultat och händelser 
Verksamhetens nettokostnad har under 2014 ökat 
3,9 procent medan de gemensamma intäkterna steg 
3,2 procent. Det är utvecklingen av förhållandet 
mellan intäkter och kostnader som är viktigt för den 
ekonomiska utvecklingen. Kostnaderna har under 
2014 ökat mer än intäkterna. Det blir viktigt att bryta 
denna trend under 2015 för att stärka kommunens 
ekonomiska ställning.  

 
Kommunens resultat för 2014 är positivt (1,6 mkr) 
och balanskravsresultatet är 0 mkr, men kommunen 
förbrukar mer än 99,3 procent av skatter och kom-
munalekonomisk utjämning.  
 
 
Måluppfyllelse  
Målet är inte uppfyllt.

 
 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 

2. Alvesta kommun ska vara attraktiv 

Bra skolor/goda ungdomsmiljöer 

Resultatmått Måluppfyllelse 2014 
Hur många får förskoleplats när de önskar? 
Ranking i jämförelse med de kommuner som ingår i 
KKiK. 
Bibehålla resultatet från 2012, 84%. Riket 72%. 

Efter att resultatet förbättrades 2013 till 86% sjönk 
resultatet till 43% 2014. Målet på 84% uppfylldes inte 
för detta resultatmått. 
 

Hur många av eleverna i årskurs 3 klarar de nationella 
proven i svenska och matematik? 
Ranking av Sveriges kommuner KKiK 
Förbättra resultatet från 2012, 71%. Riket 69%. 

Resultatet 2014 var 62. Utfallet 2013 var 63. Målet med 
att förbättra värdet 71 för detta resultatmått uppfylldes 
inte, men hänsyn kan tas till att resultatet var i stort 
likvärdigt 2013. 

Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande 
till övriga kommuner? 
Mått: kostnad per betygspoäng (meritvärde), kpb delat 
med niornas medelbetyg (meritvärde) KKiK 
Förbättra resultatet från 2012, 334 kr. Riket 353 kr. 

Kostnaden per betygspoäng blev 344 kr både 2014 och 
2013. Målsättningen om att inte öka från 334 kr för 
resultatmåttet klarades inte. 
 

  
Resultat och händelser inom fokusområdet 
 
Förskoleplats och garantitid 
Resultatet avseende hur många som får förskole-
plats när de önskar baserar sig på kommunens 
statistik till kommun- och landstingsdatabasen 
(Kolada). Alla har fått plats inom given garantitid 
120 dagar.  
 
Prov i åk 3 
Antalet elever som klarar de nationella proven i åk 3 
har inte ökat. Genom nya satsningar på matematik-
lyftet och ett bättre systematiskt kvalitetsarbete är 
förhoppningen att resultaten ska bli bättre till kom-
mande år. 

Kostnader 
När det gäller kostnaden per betygspoäng ligger 
Alvesta lågt. Det tyder på att kommunen är effektiv 
och har låga kostnader. 
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är delvis uppfyllt. Resultatet ska tolkas i för-
hållande till den kraftiga ökningen av antalet för-
skolebarn/elever som skett hösten 2013 och 2014, 
samt de organisatoriska förändringar som genom-
förts. De satsningar som pågår i bl.a. matematik har 
inte haft genomslag på resultaten ännu. Se även 
beskrivning och analys i nämndsberättelsen för 
utbildningsnämnden. 
  

15



Förvaltningsberättelse 
 

 
Attraktivt boende/ökad inflyttning 

Resultatmått Måluppfyllelse 2014 
Medborgarna ska uppleva att kommunen är en attraktiv 
plats att leva och bo i.  
Ranking SCB:s Medborgarindex NRI i medborgarun-
dersökningen 2013. 
Förbättra resultatet 

Indexvärdet för Alvesta 2013 var 48. Jämförelsegrup-
pen hade 59.  
Mätning görs vartannat år varför nästa mätning sker 
våren 2015. Måluppfyllelse kan inte bedömas med 
angivet resultatmått. 
 

Kommunens webbinformation till medborgarna ska 
vara god.  
Andel av maxpoäng, KKiK 
Förbättra resultatet från 2012, 78%. Riket 74%. 
 

För detta mått har värdet ökat 2014 till 79. Målet är 
uppfyllt. 
 

  
Resultat och händelser inom fokusområdet 
 
Attraktiva tomter 
I det nya bostadsområdet Spåningslanda i Alvesta, 
etapp 1, är 19 byggklara tomter färdigställda. Totalt 
finns nu i kommunen ca 90 byggklara tomter. Mark-
nadsföring av Spåningslandaområdet har skett t ex 
via allmänna medier, inbjudan och visning på plat-
sen för intressenter där även representanter för 
hustillverkare deltagit. Intresset för området är stort 
och i början av februari 2015 var i princip hälften av 
tomterna sålda. 
 
Gångstig med naturupplevelse 
En förlängning av gångstigen utefter sjön Salens 
östra vattenlinje har gjorts i ordning. Detta möjliggör 
en nära naturupplevelse av fågelliv och vatten. 
 
Fler invånare 
Antal invånare har blivit fler de senaste fem åren 
och under 2014 var ökningen 223 personer. 
 
Nya äldreboenden 
För att kunna erbjuda äldre och funktionshindrade 
ändamålsenliga boenden i tillräcklig omfattning 
planeras byggande av ett nytt äldrecentrum omfat-
tande cirka 70 lägenheter. I väntan på det öppnas 
tolv tillfälliga särskilda boendelägenheter på 
Högåsen (årsskiftet 2014/2015). Äldrecentrumet 
beräknas vara klart för inflyttning under 2017-2018.  

Framtida behov för äldre 
Behovet av bostäder för äldre och funktionshindrade 
kan följas genom följande: Antalet ej verkställda 
beslut började öka under 2010 och har därefter 
oftast varit mellan 20 och 30 stycken. Antalet beslut 
som fått vänta på sin verkställighet längre än tre 
månader var som högst under åren 2010 och 2011. 
År 2012 togs 11 nya korttidsplatser i bruk på Asken 
vilket underlättade situationen. Under 2014 har 
återigen antalet ej verkställda beslut börjat öka och 
den 31 december 2014 var det 33 beslut som ej var 
verkställda, varav 14 har väntat längre än tre måna-
der.  
 
Behov inom funktionsstöd 
Antalet ej verkställda beslut var i december 2014 
fyra stycken. Samtliga av dessa beslutades under 
2013. Dessa brukare fick under hösten/vintern 2014 
ett erbjudande om bostad men tackade nej till sitt 
erbjudna boende. Behovet av bostad med särskild 
service kan även följas genom kunskap om hur 
många ungdomar som kommer över till omsorgsför-
valtningens ansvarsområde från utbildningsförvalt-
ningen respektive år och dessa ungdomars behov. 
Uppgifter finns fram till år 2026. Arbete pågår även 
med att bygga en ny bostad med särskild service 
(LSS) omfattande 12 lägenheter med en preliminär 
inflyttning i början av år 2016. 

 
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är delvis uppfyllt. Bedömningen är att de 
flesta av faktorerna ovan pekar i positiv riktning, 
men medborgarnas betyg från senaste med-
borgarundersökningen väger tungt. Resultatet i 
medborgarundersökningen var en nivå under snittet 
för jämförelsekommunerna.
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Förvaltningsberättelse 
 

 
God infrastruktur 

Resultatmått Måluppfyllelse 2014 
God tillgång på kommunikationer. 
Bibehålla värdet i jämförelse med 2011 års medbor-
garundersökning i delfrågan, Nöjd Region Index.  
Medborgarundersökning. 

Indexvärdet för Alvesta 2013 var 48. Mätning görs 
vartannat år varför nästa mätning sker våren 2015. 
Måluppfyllelse kan inte bedömas med angivet resul-
tatmått. 
 

  
Kommunen har flera ”pulsådror” tack vare att järn-
vägslinjerna södra stambanan och kust-till-kust-
banan korsar varandra i Alvesta. På stambanan 
finns dessutom regionala tågstationer i Moheda och 
Vislanda. Därutöver förstärks pulsen med riksvä-
garna 23, 25 och 27, som går genom Alvesta kom-
mun. Närhet till flygplatsen Smaland Airport är 
också av stort värde för en god infrastruktur. 
 
 
Resultat och händelser inom fokusområdet 
 
Ny strategisk utfart till RV25 
Under 2014 har ytterligare en utfart från östra Al-
vesta tillkommit. Den nya vägen Fornvägen möj-
liggör för boende att ta sig till väg 25 utan att be-
höva passera järnvägen. 

Bredbandstäckning 
Senast tillgängligt mått på andel av befolkning som 
har möjlighet till bredband på minst 100 mbit/s är 
40,1% (2013). Det är näst högst i länet och över 
rikssnittet 35,1%. 
 
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Starkt näringsliv 

Resultatmått Måluppfyllelse 2014 
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen? 
Rankning KKiK, mätmetod Insikten (SKL) 
Resultat i medel i jämförelse med riket. 

Indexvärdet för Alvesta 2013 var 64. Mätning görs 
vartannat år varför nästa mätning sker våren 2015. 
Måluppfyllelse kan inte bedömas med angivet resul-
tatmått. 
 

  
Resultat och händelser inom fokusområdet 
 
God utveckling bland företagen 
Företagen i Alvesta kommun presterade bra under 
2014. Frågor som tillväxt, besöksnäring och kom-
petensförsörjning kommer högt upp på agendan. 
Dessa frågor arbetas det med bland annat via olika 
samarbetspartners men också via regionens nä-
ringslivsnätverk Småland Business Region. Fokus-
områden för nätverket är etableringar, kompetens-
försörjning, tillväxt och besöksnäring. 
 
Nyöppnat industriområde 
En viktig förutsättning för ett starkt näringsliv är bra 
tillgång till mark, lokaler och infrastruktur. Under året 
har ett nytt industriområde, Orrakullen, börjat öpp-
nas upp. Först på plats är en biogasanläggning som 
ägs gemensamt av ett antal lokala lantbrukare. 
Platsen är strax utanför Alvesta utmed väg 25 och 
är en utmärkt skyltplats för innovativa och framtids-
inriktade verksamheter.  
 

Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
Ett rikt kulturliv 

Resultatmått Måluppfyllelse 2014 
Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket i 
kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 
KKiK 
Bibehålla resultatet. 
 

Huvudbiblioteket har öppet 11 timmar mer per vecka 
utöver vardagar kl 08 – 17. Det är samma antal timmar 
som under 2013 och 2012. Målet är uppfyllt. 
 

Antal utlån på kommunens bibliotek ska bibehållas 
jämfört med föregående år. 

Antal utlån 2013: 170 128 
Antal utlån 2014: 158 168 
Målet är inte uppfyllt. 
 

  
Resultat och händelser inom fokusområdet 
 
Kulturevenemang 
− Kulturföreningar och professionella kulturaktörer 

har erbjudits möjligheter att skapa kulturevene-
mang i Alvesta. Smålandsoperans Trollflöjten på 
Huseby Bruk är ett exempel på ett lyckat eve-
nemang som gick för utsålda hus sommaren 
2014. 

− I kommunens regi genomfördes ett spännande 
kulturevenemang med både musik och konstsim 
under invigningen av Alvestas nya simhall den 
25 oktober. 

− Moheda revyn var också särskilt framgångsrik 
där de på 10 föreställningar nådde en publik på 
hela 1 000 personer.  

− Tyrolen i Blädinge har varit den verksamhet som 
kanske mest satt Alvesta på kartan i hela Sve-
rige med sina musikfestivaler, loppis, skördefest, 
drive-in-bio och teaterföreställningar för familjen. 
Aktiviteterna nådde en publik på hela 23 600 
personer. 

 
Huseby Bruk 
Huseby bruk AB – som är en pärla i hela den små-
landska regionen och som Alvesta äger till 70% - 
hade år 2014 över 130 000 besökare, varav Jul-
mässan hade nästan 38 000 besökare. En stor 
framgång! 

Utställningar 
Utställningshallen på Järnvägsstationen i Alvesta 
har erbjudit ett flertal utställningar under 2014 där 
särskilt vänortsutställningen i Härlöv i samverkan 
med Smålands Kulturfestival var en av höjdarna 
som nådde stor uppmärksamhet. Utställningshallen 
hade sedan gästspel (i såväl Tjeckien, Tyskland och 
Polen – våra vänorter) som nådde stor framgång 
och spred vidare bilden av det småländska bygde-
landskapet och den i många fall utmärkande 
svenska kulturen kring sekelskiftets fattiga hem. 
 
Kultur på äldreboenden 
Öppna mötesplatser och aktiviteter för äldre kom-
muninvånare på kommunens särskilda boenden 
med t ex trubadurer, julmarknader, hattprogam, 
kräftskivor, boule, bingo och cykelturer genomfördes 
under året. 
74 procent av de boenden i särskilt boende var 
nöjda med de aktiviteter som erbjöds. Det är högre 
andel än länet (66%) och riket (63%). 
 
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. 
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Förvaltningsberättelse 
 

 
God social omsorg och vård 

Resultatmått Måluppfyllelse 2014 
Kommunens hemtjänst ska vara på bibehållen nivå. 
Jämför kostnaden per omsorgstagare/nöjdhet med 
övriga kommuner i KKiK. 

Kostnaden/omsorgstagare: 267 601 kr (2013) 
Kostnaden i riket: 248 519 (2013) 
Nöjdhet: Alvesta. 91%  Riket 91% 
Alvestas värden är nära medelvärden för riket.  
Förändringen mellan åren för Alvesta är att kostnaden 
per omsorgstagare har ökat med 63 648 kr från 2012 
och andel brukare som är ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst har förändrats en procentenhet (från 92 
till 91%). Förändring av medelvärde för riket är ökad 
kostnad med 46 000 kr och ingen förändring av nöjd-
het. 
Sammantaget anses målet vara uppnått.  
 

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

Väntetid på plats: Alvesta 83 dgr, riket 52 dgr 
Kostnaden/omsorgstagare: 549 374 kr (2013) 
Riket 676 709 kr (2013) 
Nöjdhet: Alvesta: 85 %  Riket: 84 % 
Förändringen mellan åren för Alvesta är att kostnaden 
per omsorgstagare har ökat med 52 668 kr från 2012 
och andel brukare som är ganska/mycket nöjda med 
sitt boende har förbättrats tre procentenheter (från 82 
till 85%). Förändring av medelvärde för riket är ökad 
kostnad med 58 000 kr och ingen förändring av nöjd-
het. 
Målet är uppfyllt. 
 

  
Resultat och händelser inom fokusområdet 
 
Digitala trygghetslarm 
Trygghetslarm har bytts från analog teknik till digi-
tala lösningar, vilket ger framför allt en ökad säker-
het och trygghet för brukaren.  
 
Värdighetsgarantier 
Omsorgsnämnden har infört lokala värdighetsga-
rantier med delaktighet för brukaren som särskilt 
kvalitetsmål. 83 procent av brukarna i särskilt bo-
ende upplever alltid/oftast att personalen tar hänsyn 
till brukarens åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras. Detta är en högre andel än vad både 
länet och riket uppvisar. Motsvarande siffra för bru-
kare med hemtjänst i ordinärt boende är 87 procent, 
vilket är lika med vad länet och riket uppvisar.  
 
Nöjda brukare 
Mätningar inom äldreomsorgen visar att brukaren 
upplever att personalen alltid/oftast bemöter denne 
på ett bra sätt inom särskilt boende, 96 procent och 
inom hemtjänst i ordinärt boende med 99 procent. 
Denna nöjdhet är högre än såväl i länet som i riket. 
 
Mat och näring 
Maten är en viktig förutsättning för en god omsorg 
och vård. För att förebygga undernäring genomför 
förvaltningen årligen en mätning av nattfastans 
längd hos brukare på särskilt boende. Socialstyrel-
sen använder nattfastans längd som en kvalitetsin-
dikator och rekommenderar att nattfastan inte bör 
överstiga 11 timmar. Nattfastan är den tid som går 
från tidpunkten för kvällens sista mål till påföljande 

dags första mål. Denna rekommendation bygger på 
att en spridning av 5-6 måltider över en större del av 
dagen som resulterar i en nattfasta på 11 timmar 
eller mindre ger en större chans för äldre och/eller 
sjuka i omsorgen att få ett fullgott energi- och nä-
ringsintag. Det kan i sin tur bidra till att underlätta 
sårläkning, förebygga undernäring, minska risken 
för fall och ge en högre livskvalitet. Mätningen för 
2014 visar att kvalitetsindikatorn har förbättrats då 
andelen brukare med nattfasta över 11 timmar 
minskat från 71 procent till 53 procent. Den föränd-
ring som mest har bidragit till att förkorta nattfastan 
är mer flexibla mattider, där brukaren i stor utsträck-
ning har kunnat välja antingen sent kvällsmål, natt-
mål och/eller tidig förfrukost. Det är dock fortfarande 
en för hög andel som har en nattfasta överstigande 
11 timmar. 
 
Parcykel 
Den s.k. parcykeln kan ge den äldre en ökad livs-
kvalitet genom en möjlighet att uppleva gamla min-
nen och platser hon eller han inte orkar gå till, mot-
ion och frisk luft etc. Kamprad-stiftelsen skänkte en 
parcykel 2014. Ansökan är inlämnad om ytterligare 
fyra cyklar.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Inom individ- och familjeomsorgen har fyra delmål 
satts upp:  
1. Tillförsäkra eget boende till bostadslösa som 

kommer i kontakt med socialtjänsten, särskilt 
fokus på barnfamiljer.  
Resultat: Av två mått till delmålet är ett uppfyllt 
(minska antalet personer i tillfälliga boenden, 
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särskilt barnfamiljer) och det andra inte (minska 
antalet andrahandskontrakt). 
 

2. Rättssäker handläggning (inom barn och fa-
milj). Resultat: Utfallet visar att sex mått som 
hör till delmålet inte klarats av. Måtten gäller 
tidsfrister för handläggning av ärenden. 
 

3. Goda resultat av insatserna genom Stjärnan 
respektive genom placeringar i hem för vård el-
ler boende (HVB).  
Resultat: Utfallet är positivt genom att fyra mått 
kopplade till delmålet är uppnådda. Bland annat 
har andelen ungdomar, 13 – 20 år, som inte 
kommit tillbaka ett år efter avslutad in-
sats/utredning minskat och är över rikssnitt. 

Måttet antal vårddygn i HVB har minskat med 
23 procent eller  
2 501 dygn från 2013. 

 
4. Antalet personer med försörjningsstöd ska 

minska.  
Resultat: Kostnader för stödet har mellan 2013 
och 2014 minskat från 22,2 mkr till 21,9 mkr. 
Antalet hushåll med försörjningsstöd i genom-
snitt under året har minskat från 363 till 358, 
men mer pengar betalas ut per hushåll. 

 
 
Bedömd måluppfyllelse för fokusområdet 
Målet är uppfyllt. 
 

 
 
 
 

Kommunfullmäktiges personalpolitiska mål 

3. Attraktiv arbetsgivare/medarbetare 

- delaktighet 
- kompetensutveckling 
- positiv personal 
- allas lika värde 

Nöjd medarbetarindex, bibehålla eller om möjligt för-
bättra det kommungemensamma resultatet från före-
gående mätning hösten 2011, NMI 69. 
Medarbetarundersökning hösten 2013. 
 
Mätning görs vartannat år varför måluppfyllelse för 
2014 inte kan bedömas med angivet resultatmått. 
 

 Utöka jämställdheten i lönesättning 

  
 
Resultat och händelser  
 
Handlingsplaner utifrån medarbetarundersökning 
Under 2014 har samtliga förvaltningar utarbetat 
handlingsplaner och vidtagit åtgärder utifrån resulta-
tet av medarbetarundersökningen 2013. Följande 
förvaltningsvisa handlingsplaner finns: 
 
- Förvaltningen för samhällsplanering 

Ökad dialog och information inom förvaltningen 
samt kundperspektiv. 
 

- Förvaltningen för individ- och familjeomsorg  
Introduktion av nyanställda samt arbetsbelast-
ning. 
 

- Kommunledningskontoret 
Förtydliga ledarskapet och medarbetarskapet. 
 

- Omsorgsförvaltningen 
Stärka känslan av sammanhang genom att 
göra arbetssituationen hanterbar och begriplig 
samt minska sjukfrånvaron. 
 

- Utbildningsförvaltningen 
Ledarskap och kommunikation samt arbetsbe-
lastning. 

 
Förvaltningarna har slutfört vissa delar inom hand-
lingsplanerna medan arbete pågår med övriga. 
 

Utöka jämställdheten i lönesättningen 
Differensen mellan kvinnor och mäns medianlöner i 
kommunen har minskat med 100 kronor jämfört 
med året innan.  Kvinnornas medianlön ökade med 
2,7% och männens med 2,0% jämfört med året 
innan.  2014 var kvinnornas medianlön 24 700 kr 
och männens 27 700 kr, dvs en skillnad på 3 000 kr. 
 
 
Bedömd måluppfyllelse 
Målet är uppfyllt.  
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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. Ett delmål under målet allas lika 
värde är att öka jämställdheten i lönesättningen. 
Differensen mellan kvinnor och mäns medianlöner 
inom kommunen har minskat med 100 kr jämfört 
med året innan. Ett litet steg i rätt riktning mot detta 
mål.   
 
Anställningsstopp 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-12 om 
anställningsstopp och stopp för utbildningar. Från 
och med den 1 november 2013 fick respektive 
förvaltningschef i uppdrag att besluta om undantag 
från dessa stopp. Beslutet om anställnings- och 
inköpsstopp upphävdes i december 2014.  
 
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* 
-Lönepolicy, PN § 14/14 
-Arbetsmiljöpolicy, Kf § 107/08 
-Rökpolicy, Ksau § 109/06 
-Jämställdhetsplan , PN § 4/13 
-Hälsovision, Ksau § 66/06 
-Särskild avtalspension, Ksau § 96/06 
-Rehabilitering, Ksau § 77/08 
-Uppvaktningar och gåvor, PN § 14/11 
-Bidrag till fritidsstudier, PN § 6/12 
-Besök inom hälso- och sjukvård PN § 24/12 
-Riktlinjer för hemarbete, PU §19/13 
-Riktlinjer för användandet av kommunens egendom   
för privat bruk , PU §26/13 
*revidering pågår 
 
I kommande redovisning finns jämförelser på 
förvaltningsnivå med 2013. Längre tillbaka i tiden 
finns jämförelser enbart på kommunen i sin helhet. 
På grund av förändringen av förvaltnings-
organisationen fr o m 2013-07-01 går det inte att 
göra jämförelser bakåt i tiden. 
 
Antal anställda 
Under 2014 var antalet nettoårsarbetare 1 375. 
Detta är en ökning med 7 nettoårsarbetare jämfört 
med 2013. Ökningen av nettoårsarbetare har skett 
inom förvaltningen för individ- och familjeomsorg. 
Antalet timanställda har minskat med motsvarande 

9 nettoårsarbetare. Omsorgsförvaltningen har 
timanställda motsvarande 103 nettoårsarbetare, 
vilket är en minskning med motsvarande 5 
nettoårsarbetare jämfört med 2013. 18 % av det 
totala antalet nettoårsarbetare inom omsorgs-
förvaltningen bestod av timanställningar. 
 
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 
 

 2014 2013 2012 
Individ o familj 85,9 78,2  
Kommunledning 47,5 48,7  
Omsorg 564,4 558,0  
Samhällsplanering 51,6 49,4  
Utbildning 625,4 634,0  
Hela kommunen 1 374,8 1 368,3 1 384,8 

 
Antal tillsvidareanställda – december månad 
 

 2014 2013 2012 
Individ o familj 87 79  
Kommunledning 49 51  
Omsorg 664 654  
Samhällsplanering 52 50  
Utbildning 681 692  
Hela kommunen 1 533 1 526 1 525 

 
Antalet tillsvidareanställda har ökat med sju 
personer jämfört med förra årsskiftet.  

Anställda per åldersgrupp (antal)
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Medelåldern för kommunens medarbetare är 48 år, 
för kvinnor 47,5 år och för män 49,8 år. Bland de 
tillsvidareanställda är 48 procent 50 år eller äldre. 
 
Pension 
Under 2014 har 45 medarbetare avgått med 
pension (2,9 % av de tillsvidareanställda). Kom-
munen står inför fortsatt stora pensionsavgångar de 
kommande åren. Pensionsavgången är flexibel med 
möjlighet att avgå mellan 61-67 år. Beräknat på 
pensionsavgång vid 65 års ålder så kommer inom 5 
respektive 10 år 226 medarbetare respektive 464 
medarbetare att uppnå 65 år.  
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Beräknad pensionsavgång 
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Under 2014 var den genomsnittliga åldern för 
pensionsavgång 64,7 år. År 2013 var genomsnitts-
åldern 64,8 år. 
 
Pension inom 10 år  
(tillsvidareanställda födda 1949-1957) 
 

Förvaltning Antal Andel,% 
Individ o familj 14 16 
Kommunledning 17 35 
Omsorg 200 30 
     - varav vårdbiträde 24 23 
     - varav undersköterska 71 27 
     - varav vårdare 41 44 
     - varav sjuksköt./dsk. 12 30 
Samhällsplanering 18 35 
Utbildning 215 32 
     - varav lärare 55 28 
     - varav förskollärare 26 20 
     - varav barnskötare 35 37 
Totalt kommunen 464 30 

Under de närmaste 10 åren är det särskilt stora 
pensionsavgångar inom omsorgsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Personalomsättning 
Under 2014 har personalomsättningen ökat. Totalt 
har 120 tillsvidareanställda medarbetare avslutat 
sina anställningar i kommunen. Detta ger en extern 
personalomsättning på 7,8 procent (2013, 6,9 %). 
Av de som slutat sin anställning har 45 personer 
avgått med pension.  
 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
kommunens medarbetare är 89,7 procent, vilket är 
samma som föregående år. da heltid/deltid 
 

Anställningsform Heltid Deltid 
75-99  

Deltid 
50-74 

Deltid 
-49 

Tillsvid. kvinnor 633 528 132 13 
Tillsvidare män 203 15 8 1 
Visstid kvinnor 44 55 26 2 
Visstid män 23 12 - - 

Av antalet tillsvidareanställda var 85 procent 
kvinnor. Bland de visstidsanställda var andelen 
kvinnor 77 procent. Av samtliga anställda var 15 
procent män. 48 procent av de tillsvidareanställda 
kvinnorna har en heltidsanställning, motsvarande 
siffra bland männen var 89 procent.  
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för 
respektive förvaltning är följande:  
Individ o familj  99 % 
Kommunledning  97 % 
Omsorg   85 % 
Samhällsplanering   99 % 
Utbildning  92 % 

 
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). 
Semestern står för 38 % och sjukledigheten står för 
22 % av frånvaron. Av övrig ledighet är hälften av 
frånvaron föräldraledighet/vård av barn, och 38 % 
tjänstledighet utan lön. Frånvaron fördelar sig enligt 
följande: 

Frånvaro

Semester

Övrig 
ledighet

Sjukledig
het

 
Löner – jämställdhet 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare 
ökade med 2,6 % under 2014 till 25 000 kronor, 
motsvarande lön 2013 var 24 365 kr. Kvinnornas 
medianlön 2014 var 24 700 kr och männens 27 700 
kr. Differensen mellan kvinnor och mäns 
medianlöner har minskat med 100 kr jämfört med 
året innan.  
 
Medianlöner för hela kommunkoncernen 

 Kvinnor Män Totalt 
Kommunen 24 700 27 700 25 000 
Alvesta Renhållning 26 126 27 788 27 788 
Alvesta Elnät 28 775 28 225 28 625 
AllboHus 23 010 26 418 24 150 

Högst medianlön men också mest jämställda löner 
har Alvesta Elnät AB. AllboHus AB har lägst 
medianlön och störst skillnad mellan kvinnor och 
mäns löner.  
 

Yrkesgrupp Kvinnor Män Totalt 
Ungdomspedagoger 12 15 27 
Chefer 42 19 61 
Lärare 152 47 199 
Sjuksköterska/dsk 33 7 40 
Undersköterska 256 9 265 
Förskollärare 126 4 130 
Barnskötare 96 0 96 
Kock 33 1 34 
Bibliotekarier  9 0 9 
Drifttekniker 0 12 12 
Anläggningsarbetare 0 10 10 

 
Könsfördelning inom några yrkesgrupper 
Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats. 
Ungdomspedagoger har en jämn könsfördelning. Av 
kommunens chefer är 69 % kvinnor. Alla enhets-
chefer inom omsorgsförvaltningen är kvinnor.  
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Medianlön, kommunen, kronor per månad 
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En lönekartläggning gjordes år 2012. 
Handlingsplaner har upprättas för de grupper som 
behövde åtgärdas.   

 
Lönerörelsen 
Lokala löneöversynsförhandlingar har genomförts 
för samtliga förbund under året. Totalt för 
kommunen var lönekostnadsökningen 3,2 %. 
 
Lönekostnad inklusive sociala avgifter, mkr    
 

År Anställda Förtroende-
valda 

Övriga 
arvoden 

2010 584,8 5,9 5,4 
2011 617,1 5,8 5,5 
2012 655,0 5,1 5,9 
2013 664,7 6,8 5,3 
2014 684,4 7,4 5,6 

 
Den totalt utbetalda ersättningen till anställda, 
inklusive sociala avgifter ökade med 3,0 procent 
2014.  
 
Total semesterlöneskuld, mkr 
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Kommunens skuld till medarbetarna i form av 
okompenserad övertid och ej uttagen semester är 
45,0 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. Det är samma som 
föregående år. Bland medarbetarna har 95 procent 
inte haft någon långtidsfrånvaro (sjukfrånvaro längre 
än 59 dagar). 

Sjukfrånvaro 
 
Antal sjukdagar/anställd 
 

 2014 2013 2012 
Individ o familj 20,8 12,0  
Kommunledning 12,5 11,3  
Omsorg 23,7 22,5  
Samhällsplanering 9,2 7,1  
Utbildning 13,1 14,0  
Hela kommunen 17,8 17,5 15,6 

 
Antalet sjukdagar per anställd har ökat med 0,3 
dagar under året. Med anledning av 
omorganisationen 2013-07-01 går det inte att göra 
en rättvis jämförelse mellan åren på 
förvaltningsnivå. Störst sjukfrånvaro finns inom 
omsorgsförvaltningen, där sjukfrånvaron motsvarar 
nästan 44 nettoårsarbetare. 
 
Sjukfrånvaro, procent 
 

 2014 2013 2012 
Total sjukfrånvaro 5,1 5,1 4,6 
- Kvinnor 5,5 5,5 5,0 
- Män 3,7 3,6 3,0 
- Åldersgrupp - 29 år 3,5 3,1 3,1 
- Åldersgrupp 30-49 år 5,0 5,3 4,2 
- Åldersgrupp 50 år - 5,7 5,6 5,5 
- Längre än 59 dagar 38,6 35,3 32,8 

 
Den totala sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 
föregående år. Däremot har långtids-
sjukskrivningarna ökat både vad gäller antalet 
personer och dagar. 59 procent av sjukdagarna per 
anställd i kommunen tillhör dem som har en 
sjukperiod på 59 dagar eller längre. Den sista 
december 2014 var 71 medarbetare lång-
tidssjukskrivna. Detta är en ökning med 10 personer 
jämfört med 2013.  
 
Omsorgsförvaltningen har 43 medarbetare som är 
långtidssjukskrivna och utbildningsförvaltningen har 
21 långtidssjukskrivna.  Bland de långtids-
sjukskrivna var 31 medarbetare sjukskrivna på 
deltid vilket utgör 44 procent av de långtidssjuka. 
 
Anställda som är 50 år eller äldre stod för 48 % av 
det totala antalet sjukdagar. 
 
En analys av sjukfrånvaro i relation till kön visar att 
kvinnor i genomsnitt var sjuka 18 dagar och männen 
14 dagar under 2014. Jämfört med 2013 innebär det 
oförändrad sjukfrånvaron bland kvinnorna och en 
ökning bland männen med en dag. 
 
Sjukfrånvaro längre än 59 dagar, antal personer 

Procent Omsorg Utbildning Övriga 
 25 5 4 1 
 50 6 6 3 
 75 3 3 0 
100 29 8 3 

 
Antalet långtidssjukskrivna har ökat med 10 
personer jämfört med 2013, ökningen har skett inom 
omsorgsförvaltningen. 
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Rehabiliteringsarbete 
Rehabiliteringsarbetet under året har dels haft fokus 
på förebyggande arbete och dels på medarbetare 
med upprepad korttidsfrånvaro. Av kommunens 
anställda har 231 personer upprepad korttids-
frånvaro med fem gånger eller mer under en 
tolvmånadersperiod. Av dessa arbetar 50 % inom 
omsorgsförvaltningen. 
 
Företagshälsovård och friskvård 
Kommunen har en upphandlad företagshälsovård.  
I friskvårdsarbetet i Alvesta kommun deltar ca 110 
hälsoinspiratörer fördelade på kommunens 
arbetsplatser.  Friskvårdstävlingen Hälsostegen 
genomfördes både under vår och höst. En 
hälsovecka genomfördes vecka 17 med bland annat 
tipspromenad. Medarbetarna har möjlighet att få 
friskvårdspeng. År 2014 använde 328 medarbetare 
den förmånen. 
 
Strategiska personalfrågor 
Personalutskotten har under året bland annat tagit 
beslut om: 
• Friskvårdsförmåner för anställda 
• Omställningsstöd och pensioner för 

förtroendevalda 
• Ramavtal för flextid 
• Lönepolicy 
 
Utbildningar 
Kommunen har fyra deltagare i förberedande 
ledarskapsprogram. Programmet genomförs 
tillsammans  med  länets  kommuner  och   avslutas 
under 2015. 

Respektive förvaltning har gjort följande större 
utbildningsinsatser under året: 
 
Förvaltningen för samhällsplanering 
- Maskinhantering och truck 
- Heta arbeten 
- Hot och våld 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg 
- Motiverande intervju 
- Hot och våld 
Kommunledningskontoret 
- Utvecklingsarbete för avdelningar och 

ledningsgrupp 
Omsorgsförvaltningen 
- Rapportering Lex Sarah  
- Psykisk ohälsa 
- Handledare inom Vård- och omsorgscollege 
- Förändringsledare 
- Livsmedelshygien 
- Nycklar till god matlagning 
Utbildningsförvaltningen 
- SKL´s mattesatsning PISA 2015 
- Matematiklyftet 
- Förskollärarlyftet 
- Natur och teknik 
 
Feriearbete 
Alvesta kommun erbjöd sommaren 2014 239 
ungdomar i åldrarna 16-18 år, som var skrivna i 
kommunen, tre veckors jobb. Ungdomarna var 
sysselsatta inom kommunens verksamheter, 
AllboHus, Huseby, ideella organisationer samt 
hembygdsföreningar. Ungdomarna var nöjda med 
sina sommarjobb och arbetsplatserna ansåg att det 
hade fungerat väl. 

24



Miljöredovisning 
 
 

Redovisning av Alvesta kommuns 
miljöarbete 2014 
 
I januari 2008 antog kommunfullmäktige lokala 
miljömål för Alvesta kommun och i november 2011 
antogs en ny energi- och klimatstrategi. Nedan följer 
några exempel på vad som skett under 2014 för att 
uppnå miljömålen och åtgärderna i handlingsplanen 
för energi- och klimatstrategin. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Kommunens övergripande mål är att den direkta 
användningen av fossila bränslen till år 2030 i princip 
har upphört. Ett delmål är att koldioxidutsläppen från 
fossila bränslen år 2014 ska ha minskat till 2,1 
ton/invånare och år. Enligt den senaste uppgiften 
från SCB, som avser år 2013, var utsläppen 1,9 
ton/invånare och år.  
 
Nedan redovisas några åtgärder som genomförts för 
att minska koldioxidutsläppen. 
 
• Tillsammans med en stor del av världens 

befolkning deltog Alvesta kommun i Earth Hour. 
Den 22 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 
släcktes ljuset i en manifestation för klimatet. I 
Alvesta släcktes ljuset på flera offentliga platser. 

 
• Kommunen har deltagit i ett myndighetssamråd 

angående ändring av en vindkraftpark i 
Lyngsåsa.  Tillståndet i dag omfattar 36 verk med 
en höjd på 150 meter som företaget vill ersätta 
med 23 verk och en höjd på 210 meter. 
Anledningen till ändringen är teknikutveckling. 
Nettoproduktionen är uppskattad till 10,5 
GWh/verk. 

 
• Under året har detaljplanen för det nya 

industriområdet Orrakullen genomförts. Detta 
innebär att en privatägd biogasanläggning kan 
byggas för produktion av fordonsgas, klart januari 
2015. 

 
• Under våren genomfördes ett matsvinnsprojekt 

på kommunens skolrestauranger. Resultatet blev 
att matsvinnet minskade med cirka 25 % eller 
drygt 60 kg per dag. Även inom kommunens 
äldreomsorg pågår ett arbete med att minska 
matsvinnet, bland annat har Askens 
serviceboende minskat sitt matavfall med 64 liter 
i månaden. 

 
• Även små åtgärder är viktiga. På Torsgården 

ingår miljöarbetet i introduktionen av nyanställda, 
även semestervikarier. Ett exempel från verksam-
heten 2014 är att miljöombuden anordnade en 
tävling där de fick med synpunkter även från 
vikarierna. En av vinnaren tyckte att de inte skulle 
använda så mycket gladpack när de la in 
matvaror i kylen utan mer förvaringskärl som inte 
behövde slängas.  

 
• En energikartläggning med förslag på lönsamma 

investeringar har genomförts på Moheda 

reningsverk och Vislanda vattenverk. Energikart-
läggningen av Moheda reningsverk, är ett av 
underlagen i pågående projektering för 
upprustning av verket. 

 
• Gatubelysningen i det nya bostadsområdet 

Spåningslanda består av ledbelysning. Förutom 
att energianvändningen minskar så ökar 
livslängden på det 70-tal armaturer som satts 
upp. Dessutom är belysningen i och med detta 
kvicksilverfri. 

 
• Under året har en ny cykelväg byggts utmed 

Torpsbruksvägen. Nya och förbättrade cykel-
vägar har iordningställts i det nya bostads-
området Spåningslanda och rondellen vid 
korsningen Värnamovägen och Storgatan har 
gjorts trafiksäkrare för cyklister.  

 
• Under våren 2014 delade Föreningen Goda Hus 

ut 2013 års energisparpris och det vanns av 
AllboHus. Tävlingskommitténs motivering löd: 
”Med en i energifrågor engagerad företags-
ledning, kompetent och intresserad personal har 
förutsättningar för uppföljning av energistatistik 
fastighetsvis skapats. Nyproduktion och om-
byggnader med senaste tekniken har gett 
förutsättningar för energioptimering. AllboHus 
Fastighets AB och Alvesta kommun har genom 
detta arbete sänkt sin energiförbrukning med ca 
15 % under 2013!” 

 

      
     Glada vinnare av Goda Hus energipris. 

 
• Ny fjärrvärmecentral i konditorihuset har 

inneburit en årlig besparing med 15 MWh. 
 

• Nya tryckstyrda fläktar i Blenda 18 sparar årligen 
5 MWh. 

 
• I åtta stora fastigheter har vätskesystemen i 

värme- och kylanläggningar renats vilket ger en 
årlig besparing med 110 MWh. 

 
• De nya installationerna av värme, vatten och 

behovsstyrd ventilation i fyra flyglar på 
Grönkullaskolan sparar 100 MWh/år.  
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• Datoriseringen av bostadsfastigheterna Olofs-
gård, Bågen 1 och 2 samt Pilen sparar 16 
MWh/år. 

 
• Ny fjärrvärmecentral i kommunhuset beräknas 

spara 40 MWh/år. 
 

• Renoveringen och datoriseringen av 
närvärmecentralen i Lönashult ger en årlig 
besparing med 40 MWh. 

 
• Resultatet av ny och effektivare styrning av 

kylmaskiner i Rådmannen och kommunhuset 
visar att 90 MWh sparas varje år.  

 
• Konverteringen från olja till värmepump på 

Blädingegården minskar energikostnaderna 
motsvarande 81 MWh/år. 

 
• Nytt ventilationsaggregat på Hjortsbergaskolan 

sparar årligen 29 MWh. 
 
• Resultatet från solfångaranläggningen på ett 

hyreshus i Vislanda gav 100 MWh. Detta är 
samma resultat som föregående år. 

 
• Under året har en utredning och upphandling 

påbörjats för att installera solceller på kommun-
huset som solavskärmning. Ansökan om bidrag 
är inlämnad till Länsstyrelsen och åtgärden 
beräknas ge 20 MWh el från solen varje år. 

 
• Vid upphandling av ny- och ombyggnation av 

Vislandaskolan och nyproduktion av bostäder vid 
Högåsängen har anbudsgivarna även fått möjlig-
het att lämna pris på att byggnaderna förses med 
solenergi (option).  

 
•    Det pågår ett ständigt arbete med injusteringar 

och driftoptimering. Anläggningar datoriseras för 
driftoptimering. Uppskattad årlig besparing är 50 
MWh. 

 
•    Under 2014 har kommunkoncernen köpt 

ursprungsgaranterad förnybar el. 
 
• Informationsmöten om energieffektiviseringar och 

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

 
• För att minska utsläppen från kommunens egna 

resor har en intern klimatavgift på resor som görs 
i tjänsten införts fr.o.m. 1 januari 2013. Intäkterna 
från klimatavgifterna ska användas för åtgärder 
som minskar utsläppen av växthusgaser inom 
transportområdet. Under året beviljades fyra 
ansökningar ur klimatfonden. Besluten innebär 
inköp av en cykel, två elcyklar, utbildning i spar-
sam körning samt inköp av gps-enheter och 
appar som används för vinterväghållningen och 
ledningskartan. Samtliga åtgärder ersätter korta 
bilresor. 

 

• Under året har ett antal studieresor och 
utbildningar genomförts för berörda politiker och 
personal, som finansierats med hjälp av det 
statliga energieffektiviseringsstödet.  Några 
exempel är studieresa till Energicentrum i 
Jönköping, föreläsning/utbildning om solvärme 
och solceller, fastighetsskötarutbildning om 
inomhusklimatet.  

 
• För att stimulera till ett energieffektivt småhus-

byggande har kommunen under året infört ett 
stimulansbidrag på max 200 000 kronor till de 
som köper en kommunal tomt och bygger ett 
passivhus eller plusenergihus där.  

 
För att följa om utvecklingen följer målen i energi- 
och klimatstrategin redovisas nedan några 
indikatorer inom området 
 
Fordonsresor  2014 2013 2012 
Kommunen  
Antal mil 174 779 176 600 189 900  
Mil/anställd 114 116 125  
Hela koncernen 
Antal mil 213 187 234 857 252 100  
Mil/anställd 128 142 153  

I uppgifterna ovan ingår kommunens fordon 
inklusive lätta och tunga lastblar, men exklusive 
fordon som används i undervisning och 
arbetsfordon såsom traktorer och motorredskap.  
   
Tåg och flygresor 2014 2013  
Kommunen 
Antal mil med tåg 19 376 14 562  
Antal mil med flyg 789 327  
Hela koncernen   
Antal mil med tåg 20 023 17 256 

Uppgifterna ovan bygger på redovisning från de 
reseföretag kommunen har avtal med. I uppgifterna 
ingår endast personalens resor. Koldioxidutsläppen 
från tågresorna uppgår till 0,7 kg och från flyget till 
1 444 kg. Utöver tågresorna ovan har även resor 
skett med Länstrafikens resekort. Resorna med 
Länstrafikens resekort finns det inte någon statistik 
på, men dessa resor har ökat mycket.  
 

 
Kommunens första eldrivna personbil laddas. 
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Kommunkoncernen har totalt 69 personbilar i trafik 
varav 44 är miljöfordon. En minskning med ett fordon 
jämfört med 2013. Detta innebär att 61 % av 
personbilarna är miljöfordon. År 2013 var andelen 
miljöfordon 60 %. Fördelning på bränsletyper är 
följande: 17 bensin, 1 bensinhybrid, 17 diesel, 32 
etanol, 2 el och 1 plugginhybrid.  
 
I kommunkoncernen finns 65 lätta lastbilar varav ett 
är miljöfordon. Antalet fordon har ökat med tre fordon 
jämfört med föregående år. Fordonsparken består av 
3 bensinfordon, 61 dieselfordon och 1 elfordon. 
 
Kommunkoncernens köp av drivmedel för 
transporter, angivet i liter  
År Bensin    E85                 Diesel  
2010  55 240  43 138   260 801 
2011 49 078       41 905 274 946 
2012 44 149 41 297 276 413 
2013 32 934 30 854 278 572 
2014  31 175        31 397                         286 518     

Redovisningen ovan bygger på uppgifter från bolag 
som kommunen har avtal med. I inköpen ingår även 
drivmedel för arbetsfordon och maskiner.  
  
Kommunens elanvändning, exklusive gatubelysning 
uppgick under 2014 till 5,0 GWh. Gatubelysningen 
uppgick till ca 1,9 GWh. För hela kommunkoncernen 
var elanvändningen cirka 22 GWh exklusive gatu-
belysning. Detta är en minskning med cirka 0,2 GWh 
jämfört med föregående år. Målet är att 
elanvändningen ska minska i kommunen som 
geografiskt område. 
 
Produktion av fjärrvärme i kommunen 
År Ort Produktion Varav biobränsle  
2010 Alvesta 110,7 GWh 95,3 % 
2011 Alvesta   101,2 GWh  98,1 % 
2012 Alvesta  94,1 GWh   95,5 % 
2013 Alvesta  102,8 GWh   97,8 % 
2014 Alvesta   100,5 GWh 98,5 % 
2010 Moheda  37,7 GWh   98,9 % 
2011 Moheda  34,7 GWh   98,7 % 
2012 Moheda 31,2 GWh   98,0 % 
2013 Moheda 31,6 GWh   98,2 % 
2014 Moheda 33,3 GWh    98,9 % 
2010 Vislanda  33,5 GWh   95,9 % 
2011 Vislanda  15,7 GWh   97,3 % 
2012 Vislanda 17,0 GWh   99,3 % 
2013 Vislanda 16,8 GWh 99,6 % 
2014 Vislanda 16,1 GWh 99,6 % 

Minskningen i Vislanda år 2011 jämfört med 2010 
beror på att den största fjärrvärmekunden installerat 
en egen biobränslepanna.     
     
Fjärrvärmeanvändning, angivet i MWh 
År Kommunen   Kommunkoncernen   
2010  9 090    32 433 
2011  7 960     29 325 
2012  9 015    31 618 
2013  2 387    29 975 
2014  1 905    25 880 
Ingen hänsyn är tagen till utetemperaturen.  
 

Under året har 8 nya villor och Högåsens 
tillbyggnad anslutits till fjärrvärmenätet.  
 
Ohs kraftstation, som ägs av Alvesta Energi, 
producerade under året 2,6 GWh vattenkraft. Detta 
är en ökning med 0,7 GWh jämfört med året innan. 
 
Giftfri miljö 
Under året genomfördes en revision av kommunens 
kostenheter. Revisionen utfördes av en auktoriserad 
revisor som var utsedd av KRAV-organisationen.  
Resultatet blev att samtliga 38 kostenheter 
godkändes för fortsatt KRAV-certifiering. KRAV-
certifieringen ger ett tydligt budskap till 
verksamheten och till brukarna om vilka värden 
kommunen står för när det gäller vårt ansvar kring 
bland annat miljö, etik och djurskydd i 
livsmedelskedjan. 
 
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om att 25 % 
av livsmedelsinköpen ska bestå av ekologiska 
produkter har nu nåtts. Möjligheten att upphandla 
även rättvisemärkta produkter ska beaktas. Nedan 
redovisas resultaten för de senaste fyra åren. Bäst 
resultat hade skolorna i kommunen som nådde upp 
till 52,1 % ekologiskt under 2014.  
 

År 2014 2013 2012 2011 
Ekologiskt 38,2 % 31,3 % 24,3 % 19,5 % 
Etiskt 2,0 % 1,4 % 1,2 % 2,0 % 

Lilla Ekomatsligan delade ut priser till de förskolor 
och grundskolor i landet som ökat de ekologiska 
inköpen mest under 2013. Lekbackens förskola var 
en av finalisterna i Lilla Ekomatsligan och kammade 
hem ett guld. Silverdiplom fick Grönkullas förskola. 
Skolrestaurangen Karlavagnen på Grönkullaskolan 
och skolrestaurangen Kajan på Vislandaskolan fick 
bronsdiplom.  Kommunen kom på 26:e plats av 
landets alla kommuner.  

Arbetet med att REVAQ-certifiera avloppsslammet 
från reningsverken har haft ett mellanår. Syftet med 
certifiering av avloppsreningsverk enligt REVAQ är 
att kvalitetssäkra reningsverkens arbete med 
återföring av slam till jordbruket. Under året har 
förutsättningarna klargjorts för att köra 
avloppsslammet från Moheda och Vislanda till 
Alvesta för rötning och avvattning. Härigenom 
erhålls bara en slutprodukt. 

Utsläppskraven från kommunens tre större 
reningsverk har klarats med god marginal. 
 
Ingen övergödning  
Under året har totalt 595 fastigheter med 460 
enskilda avlopp inventerats. De flesta av dessa 
bedömdes undermåliga och kommer att behöva 
åtgärdas. Sedan 2006 har 3 057 fastigheter 
inventerats och 73 % av dessa underkändes. Totalt 
finns cirka 3 200 fastigheter med enskilda avlopp i 
kommunen. Inventeringen under 2014 har delvis 
finansierats via LOVA-bidrag. Det som en del i 
kommunens arbete med att ta fram en VA-plan.
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I samarbete med Jordbruksverket har tillsyns-
projektet med fokus på lagring och spridning av 
hästgödsel fortsatt under året. Målet är att 
växtnäringen i hästgödsel ska utnyttjas så bra som 
möjligt och att miljön inte ska påverkas negativt. 
Information har skickats ut till hästägare och 
inspektioner har genomförts och kommer att fortsätta 
även under 2015. 
 
Arbetet med en kommunal VA-planering är i sitt 
slutskede. Under året har VA-policyn och VA-planen 
utarbetats, tidigare har VA-översikten gjorts. VA-
planeringen omfattar hela kommunen, både den 
allmänna anläggningen inom nuvarande verksam-
hetsområde och de delar av kommunen som ligger 
utanför verksamhetsområdet. Syftet är att 
åstadkomma en socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar vatten- och avloppsförsörjning i Alvesta 
kommun. Kommunfullmäktige väntas anta planen 
våren 2015. 
 
30 fastigheter i Lekaryd och ett 10-tal övriga 
fastigheter har anslutits till det kommunala 
avloppsnätet. Genom anslutningen minskar 
utsläppen av fosfor och kväve till Mörrumsåns 
vattenvårdssystem. 
  
Ett förslag till åtgärder vid Torne reningsverk har 
utarbetats under året. Istället för att genomföra dessa 
har det beslutats att överföra avloppsvattnet till 
Vislanda reningsverk, via Grimslöv. En förstudie av 
ledningsdragningen till Grimslöv pågår. 
 
God bebyggd miljö 
Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har fortsatt 
under året och kommunstyrelsen har beslutat att ett 
planförslag ska ställas ut.  Kommunfullmäktige 
väntas besluta om planen 2015.  
 
På förskolan Lekbacken jobbar köket tillsammans 
med de äldre barnen för att lära sig mer om 
sopsortering. Barnen har sorterat skräp på förskolan 
och t.o.m. tagit med skräp hemifrån. Därefter har de 
besökt närmsta återvinningsstation och lärt sig 
sortera rätt. De har även gjort studiebesök på 
återvinningscentralen i Alvesta. 
 
I samarbete med Länstrafiken Kronoberg har en 
försöksverksamhet med anropsstyrd trafik fortsatt i 
Moheda i syfte att öka tågresandet till och från 
Moheda. Försöksverksamheten fortsätter även under 
2015. 

Kommunen har fortsatt arbetet med Uthållig 
kommuns spjutspetsprojekt i Moheda, ”Bilsnål 
planering i en levande småstad”. En förstudie- 
förutsättningar för godstransporter på järnväg i 
anslutning till Moheda tätort har genomförts och 
presenterats för berörda politiker och tjänstemän. 
Kommunen har beviljats 120 000 kronor i bidrag 
från Energimyndigheten för att arbeta med projektet 
Cykelfokus i Moheda. Informationsinsatser och 
aktiviteter som främjar cyklingen i Moheda har 
genomförts, bland annat en cykeltipsrunda i 
Moheda centrum och en utbildningsinsats för alla 
elever i årskurs fem och sex. 
 

 
Förstudie – godstransporter på järnväg i Moheda. 

Kommunen har beställt en skyfallskartering över 
samtliga tätorter. Karteringen visar var problem med 
100-årsregn kan uppstå. Underlaget kommer nu att 
användas vid all fysisk planering och kommunen 
kommer att försöka bygga bort problemen vid de 
identifierade områdena.  

Arbetet med att göra Salen mer tillgänglig för 
kommuninvånarna har fortsatt under året. Första 
etappen, i ett långsiktigt projekt, har avslutats. 
Kommunen har nu fått ökad kunskap om vad som 
är rätt åtgärd för att förbättra vattenkvalitén. Även 
åtgärder som gör området mer attraktivt har 
genomförts, bland annat har upprensning utmed 
sjön gjorts. En ny promenadstig utmed sjöns östra 
sida har också blivit klar under året.  

Ett rikt växt- och djurliv 
Under året har arbete med att göra västra delen av 
Åsnenområdet till ett blivande nationalparksområde 
fortsatt. Invigningen av nationalparken beräknas ske 
under 2017. 
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Framtid 
 
Kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning fokuserar på hushållning och att öka 
långsiktigheten i såväl den ekonomiska som 
verksamhetsmässiga planeringen. Nedan redovisas 
kortfattat ett urval av de utmaningar och 
förutsättningar som kommunen har och eller står 
inför. Respektive nämnd har gjort urvalet utifrån 
väsentliga omvärldshändelser, verksamhetsfrågor 
med mera inom sitt verksamhetsområde.   De 
områden som nämnderna har tagit fram i samband 
med årsredovisningen ligger till grund för planering 
av Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018.  
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen kommer under 2015 att arbeta 
bland annat med följande förvaltningsövergripande 
uppgifter: 
 
Kraftsamling Alvesta Kommun 
Alvesta kommun har under 2014 haft en 
extraordinär ökning av antal barn/elever, vilket är en 
del av den anhöriginvandring som sker till 
kommunen. Den aktuella situationen påverkar i 
princip samtliga kommunala verksamheter. 
Inledningsvis har arbetet inriktats på att ta fram en 
beskrivning av nuläget och pågående aktiviteter 
samt kartlägga möjligheter för hur kommunen ska 
arbeta vidare med de möjligheter som 
befolkningsökningen ger.  
 
Översyn och genomlysning 
Styrelsen har, på fullmäktiges uppdrag, påbörjat 
arbete med att under 2015 genomföra en översyn 
och genomlysning av organisationen i sin helhet i 
syfte att få fram och undersöka möjligheterna till 
vardagsrationaliseringar, förändrade arbetsmetoder, 
exemplifiera synergieffekter av samordning och 
kartlägga möjlig effektivisering i verksamheterna. 
Uppdraget ska redovisas slutligt till fullmäktige i 
november 2015. 
 
Kvalitets- och verksamhetsutveckling 
Styrelsen kommer under året att arbeta vidare med 
det förbättringsarbete som inletts beträffande 
kvalitets- och verksamhetsutveckling. Arbetet sker 
med koppling mot resultaten i bland annat SCB:s 
medborgarundersökning, SKL:s undersökningar 
Insikt om lokalt företagsklimat samt Kommunens 
Kvalitet i Korthet, KKiK. Syftet med 
förbättringsarbetet är att successivt förbättra 
kommunens resultat för medborgarna, dels ge 
medborgarna en bild av den service som deras 
skattepengar används till, dels möjlighet till dialog 
om kvaliteten. Resultaten ger ett underlag för de 
förtroendevalda att använda i styrning och 
verksamhetsutveckling. Arbetet kommer att länkas 
ihop med fortsatt arbete med kommunens mål och 
vision. 
 
 
 

Bostadsförsörjningsprogram 
Arbetet med att ta fram ett 
bostadsförsörjningsprogram som inleddes under 
2014 beräknas slutföras under 2015. 
Programarbetet kopplas också till den fördjupade 
översiktsplanen för Alvesta tätort och andra aktuella 
detaljplaner (Stadsföryelse - Västra Rönnedal) samt 
Sverigeförhandlingen (Höghastighetsbanan). 
 
 
Utbildningsnämnden 
 
Elevtalen förväntas fortsätta öka 
Andelen barn/elever ser ut att öka även under 2015 
och framåt. Denna trend framgår bland annat av de 
prognoser som Migrationsverket levererar. Nya 
beslut om anpassningar av lokaler kan väntas bli 
aktuella. 
 
Översyn av verksamhet Alvesta tätort 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över all 
verksamhet i Alvesta tätort. Det sker samtidigt som 
ett arbete med en fördjupad översiktsplan pågår 
centralt. Syftet är att planera långsiktigt utifrån den 
utveckling vi kan förvänta oss vad gäller boende och 
antalet barn/elever framöver. 
 
Fortsatt satsning på matematik 
Satsningarna på PISA 2015 och matematiklyftet 
kommer att fortsätta under året med målsättningen 
att förbättra elevernas resultat, öka lärarnas 
kompetens samt att utveckla undervisnings-
metoderna. 
 
 
Nämnden för individ- och familjeomsorg 
 
Arbetsmarknadsinsatser 
Under 2015 kommer förvaltningen att satsa på 
arbetsmarknadsinsatser för flera målgrupper inom 
kommunen: arbetslösa personer som står långt från 
arbetsmarknaden, de som lämnar etableringen och 
personer med en beroendeproblematik.  
 
Psykisk hälsa 
Samarbetet med den kommunala och regionala 
psykiatrin är viktig att utveckla då den psykiska 
ohälsan ökar. Utvecklingen visar på att antal 
personer med samsjuklighet/ både missbruk och 
psykisk ohälsa ökar. 
 
Hemmaplanslösningar 
Fortsatt fokus på hemmaplanslösningar för barn, 
familjer och vuxna i syfte att ge tidiga insatser till 
målgrupperna. 
 
Förebyggande insatser 
I samarbete med utbildningsförvaltningen kommer 
en utveckling av förebyggande insatser för barn och 
ungdomar att göras under 2015, bland annat med 
en gemensam fältassistentgrupp och aktiviteter för 
skolungdomar under loven. 
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Förvaltningsberättelse 
 
 
Omsorgsnämnden 
 
Äldreomsorg 
Antalet nya beslut om särskilt boende bedöms 
framöver vara fler än de lägenheter som i nuläget 
ser ut att kunna erbjudas. De tolv nya lägenheterna 
på Högåsen som invigdes vid årsskiftet 2014/2015 
var ett efterlängtat tillskott.  
 
Inom hemtjänsten ökade volymen under hösten 
2013 och har under 2014 legat kvar på denna nivå. 
Prognosen visar att om 7-8 år ökar antalet över 80 
år markant. 
 
Funktionsstöd 
Till början av 2016 planeras en ny bostad med 
särskild service stå klar för inflyttning. Ytterligare 
bostäder med särskild service kan komma att 
behövas för ungdomar som avser att lämna 
föräldrahemmet efter avslutad skolgång. 
 
Behovsanpassad bemanning 
Från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) har lämnats information som visar att 
kraven på bemanningsnivån inom särskilt boende 
kommer att höjas för att öka säkerhet och trygghet 
för de boende.  
 
Ny teknik 
Omsorgsförvaltningens påbörjade arbete med att 
successivt kartlägga och införa olika tekniska 
lösningar kommer att forsätta under de närmaste 
åren. Ny teknik innebär att det går att minska antalet 
tillsynsbesök. 
 
Utvecklingsarbetet omfattar även möjligheterna till 
att erbjuda e-hemtjänst som komplement till 
hemtjänst i ordinärt boende samt till brukare som 
har beslut om omsorg och stöd inom LSS. Syftet är 
att effektivisera verksamheten och samtidigt ge 
brukaren en högre livskvalitet. 

Nämnden för samhällsplanering 
 
Mark för bostadsbyggande och för 
näringslivsverksamhet 
Kommunen kan i nuläget erbjuda attraktivt boende 
med bra pendlingsmöjligheter och närhet till 
friluftsaktiviteter. Industrimark finns i skyltläge utmed 
väg 25 till företag och verksamheter.  
 
Fördjupad översiktsplan 
Under 2015 kommer arbetet med ny fördjupad 
översiktsplan för Alvesta tätort att påbörjas. 
Inriktningen är att planarbetet slutförs under 2016. 
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Kommunstyrelsen  
Ordförande:  Mats Johnsson t.o.m 141031, Per Ribacke fr o m 141101 
Förvaltningschef Kristiina Kosunen Eriksson 
 

 

Ansvar och uppgifter 
Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar för-
valtningen av kommunens angelägenheter och har 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet och 
kommunägda företag. Den ska följa frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning.  
 
Förvaltningen ansvarar bl.a. för övergripande per-
sonal-, löne-, ekonomi- och inköpsfrågor, kommuni-
kation och IT, beredskapssamordning och krisled-
ning, marknadsföring och central informationsverk-
samhet, internationella kontakter, övergripande 
strategiska samhällsutvecklingsfrågor, näringsliv, 
turism, kultur, fritid och landsbygdsutveckling samt 
räddningstjänst. Förvaltningen svarar för administ-
ration av och utredningsstöd till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnd. Inom 
förvaltningen ligger även ansvar för driften av fri-
tidsanläggningar o.dyl. 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Intäkter 11 099 12 213 6 270 
Kostnader 106 373 99 444 73 405 
Nettokostnader 95 274 87 231 67 135 
Förändring i % 9,2 30 -1,3 
Bruttoinvesteringar 57 839 25 666 1 390 
Nettokostnad kr/inv 4 885 4 524 3 527 
 Kultur- och fritidsavdelningen ingår ovan fr o m år 2013.  
 
Driftredovisning 2014 
Belopp i tkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 10 469 11 099 630 
Kostnader 106 229 106 373 -144 
Netto 95 760 95 274 485 
 
 
Sammanfattning av året 2014 
• Kraftsamling Alvesta Kommun 
• Invigning av Virda bad- och sportcenter 
• Besöksrekord på Huseby  
• Valåret 2014  
 
Kraftsamling Alvesta Kommun 
Alvesta kommun har under 2014 haft en stor be-
folkningsökning som påverkar i princip samtliga 
kommunala verksamheter. Inledningsvis har arbetet 
inriktats på att ta fram en beskrivning av nuläget och 
pågående aktiviteter samt kartlägga möjligheter för 
hur kommunen ska arbeta vidare med de möjlighet-
er som befolkningsökningen ger.  
 
Invigning av Virda bad- och sportcenter 
I oktober invigdes Virda bad- och sportcenter. An-
läggningen har 6 banor med tävlingsstatus, en ny 
höj- och sänkbar varmvattenbassäng samt en ny 
vattenlekplats för barn och nytt gym. 

Besöksrekord på Huseby  
Huseby har under 2014 haft fler besökare än nå-
gonsin, ca 130 000 besökare varav julmässan hade 
nästan 38 000 besökare.  
 
Valåret 2014  
Söndagen den 14 september genomfördes all-
männa val till riksdag, landsting och kommuner. 
Valdeltagandet i kommunden var 83 procent, vilket 
är en ökning med över 2 procent jämfört med valet 
2010. Valet gav följande mandatfördelning i kom-
munfullmäktige: Moderaterna 10, Socialdemokra-
terna 14, Alvesta Alternativet 4, Centerpartiet 7, 
Sverigedemokraterna 7, Kristdemokraterna 2, Väns-
terpartiet 2, Miljöpartiet 2, Folkpartiet 1. 
 
Under året 2014 har även val till Europaparlamentet 
genomförts. Valet rörde vilka partier och kandidater 
som ska representera Sverige i Europaparlamentet.  
 
 
Ekonomi  
Kommunstyrelsens verksamhet redovisar ett resul-
tat för 2014 som totalt sett är 0,5 mkr bättre än bud-
get. Inom de olika verksamhetsområdena finns 
budgetavvikelser i både positiv och negativ riktning. 
Underskott finns främst inom kultur och fritid (-2,5 
mkr). Bland annat har nedskrivningar och utrange-
ringar av anläggningstillgångar, på grund av byte av 
redovisningsprincip, påverkat resultatet negativt. 
Även personella förändringar under året samt ökade 
driftskostnader för oförutsett underhåll av anlägg-
ningar har medfört högre kostnader än budgeterat. 
De negativa budgetavvikelserna inom kommunsty-
relsens område uppvägs av mindre överskott inom 
verksamhet avseende kansli, ekonomi, IT, personal 
med flera.  
 
Totalt har investeringar för 57,8 mkr genomförts 
under 2014. Den första etappen av projektet Om- 
och tillbyggnad simhall har avslutats. Av budgeterad 
totalutgift på 90 mkr har 84,3 mkr förbrukats till och 
med år 2014. Inom en femårsperiod planeras kvar-
stående investeringar inom simhallsprojektet utföras 
och ingen avvikelse i beslutad totalutgift redovisas 
per den 31 december. 
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Utbildningsnämnden        
Ordförande:  Thomas Johnsson 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
 
 

Ansvar och uppgifter 
• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola 
• Skolbarnomsorg 
• Obligatorisk särskola/LSS-verksamhet 
• Musikskola 
• Fritidsgårdar 
• Gymnasieutbildning/gymnasiesärskola 
• Vuxenutbildning/särvux/SFI 
• Bibliotek 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr* 2014 2013 2012* 
Intäkter 80 758 72 505  
Kostnader 552 009 520 035  
Nettokostnader 471 251 447 530  
Förändring i % 5,3 *  
Bruttoinvesteringar 4 260 1 549  
Nettokostnad kr/inv 24 163 23 212  
*Jämförelse bakåt ej möjligt beroende på omorganisation 
under 2013. 
 
Driftredovisning 2014 
Belopp i tkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 63 966 80 758 16 792 
Kostnader 503 926 552 009 -48 082 
Netto 439 960 471 251 -31 290  
 
 
Sammanfattning av året 2014 
• Antal barn i förskola och skola ökar 
• Sydhoffprojekt 
• Grönkullaskolan har blivit F-6 skola 
• Hagaskolan har blivit ny 7-9 skola 
• Allbo Lärcenter har flyttat verksamheten 
• Två satsningar på matematik 
• Utbildningsinsatser på förskolan 
• Skolrestaurangerna 
• Biblioteken 
• Resultat från grundskolan 
 
 
Antal barn i förskola och skola ökar 
Antalet barn i förskolan och skolan fortsätter att öka. 
Antalet barn/elever har ökat med ca 300 från som-
maren 2013. Aringsgården byggs om och antalet 
avdelningar utökas med en. Beräknas vara klart för 
inflyttning 1 juni 2015. Lilla Grönkulla (Skogsback-
en) är numera förskola med plats för tre nya avdel-
ningar. Även särskolan har fritidslokal här (Masten).  
Elevtalsökningen på grundskolan gör att behovet av 
lokaler är stort. Om- och tillbyggnad av Vislandasko-
lan och Mohedaskolan har beslutats. Även på 
Prästängsskolan är det trångbott. 
 

Sydhoffprojekt 
Under 2014 har ett projekt bedrivits med Sydhoff-
pengar. Syftet har varit kvalitetshöjande åtgärder 
och lärmiljöer för elever med hörselnedsättning. 
 
Grönkullaskolan har blivit F-6 skola 
Grönkullaskolan var tidigare F-9 skola, men är se-
dan hösten 2014 F-6 skola. Under hösten har an-
passningar gjorts och renoveringar genomförts. 
 
Hagaskolan har blivit 7-9 skola 
De elever som tidigare gått 7-9 på Grönkullaskolan 
har flyttat till Allbo Lärcenters lokaler på Allbogatan. 
Skolan har fått namnet Hagaskolan. Anpassningar 
och renoveringar har gjorts även här. Flytten till 
Hagaskolan från Grönkullaskolan har skett under 
senvår och sommar 2014 och fungerat mycket väl 
med tanke på den komprimerade tidsplanen. 
 
Allbo Lärcenter har flyttat verksamheten 
All verksamhet på Allbo Lärcenter har flyttats till 
andra lokaler, förutom omvårdnadsutbildningen som 
fortfarande finns kvar i f.d. Stenlyckeskolan. Vuxen-
utbildningen har flyttat till Hjärtenholm. Här har mo-
duler satts upp för att täcka behovet av lokaler. 
Gymnasiets verksamhet (två introduktionsprogram) 
finns numera på Bulten, som ligger på västra indu-
striområdet.  
 
Två satsningar på matematik 
Förvaltningen deltar i en stor satsning på matema-
tik, PISA 2015. Den bedrivs i Sveriges Kommuner 
och Landstings regi (SKL). Kravet med satsningen 
är att lärare, rektorer, tjänstemän från förvaltning 
samt politiker deltar i det organiserade kommunö-
vergripande arbetet. Samtliga matematiklärare ingår 
även i en kompetensutvecklingssatsning som går 
under namnet Matematiklyftet i Skolverkets regi. 
Målet med de två satsningarna är att utveckla ma-
tematikundervisningen, som i sin tur ska leda till 
bättre resultat.  
 
Utbildningsinsatser på förskolan 
Under året har två utbildningar genomförts inom 
ramen för förskolelyftet. Utbildningen har innefattat 
både förskollärare och barnskötare. Under våren 
handlade utbildningen om flerspråkighet och mång-
kulturalitet, där ett femtiotal medarbetare deltog. 
Höstens utbildning hade temat naturvetenskap och 
teknik. Ett tjugotal medarbetare deltog.  
 
Skolrestaurangerna 
Förvaltningen har under året rekryterat ny kostchef. 
Kostchefen kommer att se över kostorganisationen i 
hela kommunen under 2015.  
 
Andelen ekologiska råvaror fortsätter att öka och 
ligger nu på ca 50 %. Det kan jämföras med föregå-
ende år då andelen var ca 30 %.  
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   Utbildningsnämnden 
 

 
Biblioteken 
Under året har ny bibliotekschef rekryterats. Digitali-
seringen av skolornas mediebestånd fortsätter. 
 
Resultat från grundskolan 
I juni 2014 slutade 197 elever grundskolan. 
 
Genomsnittligt meritvärde 
Elevernas genomsnittliga meritvärde i Alvesta år 9 
låg på 203,3 poäng, medan det låg på 214,8 poäng 
för samtliga elever i riket. Resultaten har sjunkit 
något från föregående år.  
 

 
Behörighet till gymnasieskolan 
Andelen elever som är behöriga till gymnasiesko-
lans yrkesförberedande program har ökat något och 
ligger på 84,3 %. Vi ligger dock under snittet för riket 
som är 86,9 %. 
 

Yrkesförberedande program 
 2014 2013 2012 
Alvesta 84,3 83,7 87,6 
Riket 86,9 87,6 87,5 
 
Andelen behöriga elever till högskoleförberedande 
gymnasieprogram har ökat jämfört med 2013. 
 

Högskoleförberedande program 
  

Naturvet. 
Teknik 

Ekonomi 
Humaniora 
Samhällsv. 

 
Estetiska 

Alvesta  
2014 

 
78,2 

 
82,2 

 
82,7 

Alvesta 
2013 

 
76,8 

 
79,5 

 
80,5 

Alvesta  
2012 

 
82,2 

 
85,8 

 
87,0 

Riket 
2014 

 
82,9 

 
84,2 

 
85,9 

Riket 
2013 

 
83,2 

 
84,8 

 
86,5 

Riket 
2012 

 
83,4 

 
85,0 

 
86,5 

 

 

Ekonomi 
 
Nämndens totala bruttokostnader på ca 552 mkr 
fördelas procentuellt på följande kostnadsslag: 
 

Andelar i %  * 2014 2013 2012 
Personal 56 57  
Köp av utb. /tjänster 19 20  
Lokaler 10 12  
Förbrukn. mtrl/livsm 13 10  
Interna tjänster 2 1  
Kapitalkostnader 0 1  
*Jämförelse med 2012 ej möjligt beroende på omorgani-
sation under 2013. 
 
Utbildningsnämnden redovisar totalt en negativ 
avvikelse gentemot budget med -31,3 mkr.  
 
De största avvikelserna gentemot budget återfinns 
inom verksamheterna: gymnasieskola, grundskola 
och gemensam verksamhet. Dessa tre verksamhet-
er genererar totalt en negativ avvikelse på ca -33,6 
mkr. Övriga delar har sammantaget en positiv avvi-
kelse på ca 2,3 mkr. 
 
Musikskola/fritidsgårdar/centrala kostnader 
Musikskolan visar en positiv avvikelse på ungefär 
0,4 mkr. När det gäller fritidsgårdarna så redovisas 
totalt en negativ avvikelse på cirka -0,2 mkr. För 
gemensamma och övergripande verksamheter 
visas en negativ avvikelse på -3,4 mkr, beroende på 
att de extra kostnader för ombyggnationer och flytt 
av verksamheter som har belastat denna verksam-
het. Totalt har 5,8 mkr lagts på flyttkostnader av 
Allbo Lärcenter, Hagaskolan och Grönkullaskolan. 
Utav detta har 2,4 mkr belastat investeringsbudge-
ten. Nämnden visar ett överskott gentemot budget 
på drygt 0,6 mkr beroende på att en budgeterad 
buffert lades här enligt beslut i nämnden. 
 
Barnomsorg 
Förskoleverksamheten visar en positiv avvikelse 
mot budget på ca 1,2 mkr. Alla förskoleenheter visar 
en positiv avvikelse mot budget och flera redovisar 
även en förbättring av sitt utfall i förhållande till de 
prognoser som gjorts under året. Dock visar köp av 
utbildning en negativ avvikelse på ca 2 mkr. Detta 
har till stor del sin grund i att en fristående förskola 
öppnade två nya avdelningar under året.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid de två mätperioderna under 2014 är åter antalet 
barn inom förskoleverksamheten på väg uppåt.  
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   Utbildningsnämnden 
 

 
Grundskola och skolbarnsomsorg 
Verksamheterna visar en negativ avvikelse gente-
mot budget på ungefär -11,1 mkr, grundskolans 
andel är 10,9 mkr och återstående del är skol-
barnsomsorgen. Resultatet stämmer överens med 
de prognoser som gjorts under året. Den största 
avvikelsen återfinns bland de centrala och gemen-
samma kostnaderna. Orsaken är att fler elever än 
budgeterat har tillkommit. 
 
Köp av grundskoleutbildning visar en avvikelse på 
ca -0,6 mkr.  
 
Under senhösten upphörde den ena friskolan, som 
varit etablerad i kommunen, med sin verksamhet 
och de eleverna övergick till skolor i kommunal regi. 
Det totala antalet elever, folkbokförda i Alvesta 
kommun, som studerar i andra kommuners skolor 
eller i friskolor var vid mätperioden 190 stycken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under läsåret 2011/2012 nådde antalet elever sin 
lägsta nivå efter flera års minskning. Antalet elever 
ökade under läsåret 2012/2013 för att dramatiskt 
öka under läsåret 2013/2014. Antalet elever är där-
med nästan i nivå med det antal som fanns under år 
2006/2007. Enligt de befolkningsprognoser och 
indikationer som finns kommer antalet elever trolig-
en att öka även fortsättningsvis. 
 

 
 
 
Ovan visas antalet födda mellan åren 1994 och 
2014. Staplarna visar faktiska tal, medan linjen är 
en trendlinje över utvecklingen. Barnkullarna hade 
en minskning från mitten av 90-talet för att så små-
ningom öka. Även om de enskilda åren kan fluktu-
era något visar trenden en ökning. Om trenden 
fortsätter kommer det framöver att bli fler barn i 
grundskolan.

Särskola/LSS-verksamhet 
När det gäller särskola/LSS redovisas vid årets slut 
en avvikelse på ca 0,9 mkr. I detta ingår även köp 
av utbildning som visar en avvikelse på i stort sett 
plus minus noll. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildning 
Beträffande gymnasie-/vuxenutbildning är årets 
resultat en avvikelse gentemot budget på ca -18,1 
mkr. Då visar köp av utbildning en negativ avvikelse 
på ca -17,8, lokaler -1 mkr, skolskjutsar -0,4 mkr. I 
övrigt en positiv avvikelse på ca 1,1 mkr. 
 
Biblioteksverksamhet 
Avseende biblioteksverksamheten visas en positiv 
avvikelse på ca 0,3 mkr. 
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 

 

Förskoleverksamhet* 2014 2013 2012 
 
Förskola 1-5 år 

   

Inskrivna barn 941 920 958 
Bruttokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 117 837 118 661 111 362 
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 96 698 99 270 91 664 
    
Tillsynstimmar/vecka 35 403 35 849 36 772 
Bruttokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 60,23 58,56 55,79 
Nettokostnad/tillsynstimme inkl. lokal adm. och lokaler 
 
Antal barn i annan kommuns eller fristående förskola 

49,43 48,99 45,92 

Inklusive fristående förskolor i Alvesta Kommun (121 barn 2014) 
 

149 110 69 

Skolbarnomsorg 2014 2013 2012 
Inskrivna barn 745 730 679 
Bruttokostnad/barn inkl. lokal adm, kr/år 29 393 27 122 29 240 
Nettokostnad/barn inkl. lokal adm, kr/år 24 673 23 536 25 066 
    

Musikskolan 2014 2013 2012 
Antal elever i musikskola 256 269 262 
Bruttokostnad/elev i musikskola, kr/år 16 309 16 410 16 553 
Nettokostnad/elev i musikskola, kr/år 13 745 13 083 13 134 
    

Grundskola exkl SIV 2014 2013 2012 
Antal elever 1-9 1 952 1 750 1 693 
Antal elever i Förskoleklass 216 205 185 
Bruttokostnad/elev i förskoleklass, kr/år 27 170 23 702 22 113 
Bruttokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 81 344 81 615 82 632 
Nettokostnad/elev inkl. lokal adm. och lokaler, kr/år 74 374 76 112 75 181 
Skolmåltidskostnad/elev, kr/år 6 021 6 467 6 116 
Läromedelskostnad/elev, kr/år 1 739 1 662 2 077 
Lokalkostnad/elev, kr/år 15 548 16 070 17 469 
Antal elever i annan kommun eller friskola 190 197 196 
Kostnad per elev, kr/år i annan kommun eller friskola 94 658 92 362 87 338 
Samtliga kostnader ovan är exklusive påslag från fördelning av kommungemensamma kostnader. 
 
 
Gymnasieskola                                                                              2014 2013 2012 

Andel elever i egen utbildning, folkbokförda i kommunen  12,3 14,5 
Andel folkbokförda elever i annan kommuns gymnasieskola  54,9 48,7 
Andel folkbokförda elever i friskola  31,9 36,3 
 
Kostnad per folkbokförd elev kr/år * 

 
   

 
117 089 

 
107 860 

 
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning studieförb. program, genomsnitt  
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning yrkesförb. program, genomsnitt  
 
Grundläggande behörighet till universitet o högskola studieförb. programm andel  
Grundläggande behörighet till universitet o högskola yrkesförb. program, andel 
 
Gymnasieelever som fullföljer sin utb. inom 3 år, studieförb. program, andel 
Gymnasieelever som fullföljer sin utb. inom 3 år, yrkesförb. program, andel 
 
Gymnasieelever som fullföljer sin utb. inom 4 år, studieförb. program, andel 
Gymnasieelever som fullföljer sin utb. inom 4 år, yrkesförb. program, andel                              

 
14,4 
13,2 

 
94,8 
35,8 

 
82,8 
88,4 

 
88,2 
90,7 

 
15,0 
12,9 

 
93,2 
79,4 

 
86,0 
86,3 

 
89,0 
83,9 

 
15,5 
12,9 

 
97,3 
77,5 

 
81,3 
76,1 

 
90,7 
81,1 
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Vuxenutbildning 2014 2013 2012 

Antal elever i huvudmannens skola i komvux 
Antal elever i komvux, som är folkbokförda i kommunen 
Antal elever omräknat till heltidsstuderande i komvux 

 
 
 

360 
311 
254 

365 
302 
214 

 
Andel elever i grundläggande utbildning 
Andel elever i gymnasial utbildning 
 
Andel folkbokförda elever i komvux som är födda utomlands  
Andel korttidsutbildade invånare  i kommunen  som deltar i komvux 

 
 
 

 

 
30,5 
69,5 

 
49 

3,5 

 
31,8 
68,2 

 
47 

3,7 
 
Kostnad för komvux per heltidsstuderande, kr/år * 
 

 
 
 

 
58 057 

 

 
47 490 

 
Antal elever i huvudmannens skola i SFI   

 
416 363 

 
 

Bibliotek, Allmän kultur                     
Föreningsliv/ allmän fritidsverksamhet 

2014 2013 2012 

Huvudbibliotekets öppettider på kvällar o helger, tim/ v   * 
Lån från kommunala bibliotek, antal / invånare*                                                         

11 
Finns ingen 

uppgift 

11 
8,9 

 

11 
9,3 

 

 
 
Kommentarer till nyckeltalen 
 
Avseende beräkningar av nyckeltal för förskola, grundskola och skolbarnomsorg har intäkter och en del gemen-
samma kostnader fördelats proportionellt. Förvaltningsgemensamma intäkter och kostnader finns inte med i be-
räkningen.  
 
Antalet barn i förskola, elever i skolbarnomsorgen och grundskolan mäts två gånger per år, v 10 och v 42. Ge-
nomsnittet är ett vägt medelvärde för våren och hösten. Noteras bör att antalsförändringar kan variera mellan och 
efter mätperioderna. 
 
Observera att i de mätningar som görs är det inskrivna barn på förskola och skolbarnomsorgen samt elever som 
går i grundskola som avses. Det genomsnittliga antal som anges avser inte det totala antalet folkbokförda 
barn/elever. Nyckeltalen beräknas utifrån utfallet för respektive verksamhet. 
 
Förskolan 
Antalet barn i annan kommun eller fristående förskola har ökat. Anledningen till det är att en fristående förskola i 
Alvesta kommun ökat från tre till fem avdelningar.   
 
Gymnasieskola 
Gy 2011 innebar förändringar avseende grundläggande behörighet till universitet och högskolor. För att få behö-
righet på de yrkesförberedande programmen krävs från hösten 2011 att elever väljer till kurser. De som började 
årskurs ett 2011 avslutade sin utbildning vårterminen 2014. Därför har andelen elever med behörighet sjunkit från 
79,4 % till 35,8 %. 
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Nämnden för individ- och familjeomsorg 
Ordförande:  Jimmy Hammarström 
Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden 
 
 

 
 

Ansvar och uppgifter 
 
• Barn, vuxna och familj 
• Öppenvård, Stjärnan och Loket 
• Försörjningsstöd 
• Flyktingmottagning 
• Arbetsmarknadsåtgärder och integration 
• Alkohol-, tobaks- och läkemedelshandläggning 
 
Faktaruta 
Belopp i tkr 2014 2013 2012* 
Intäkter 70 413 57 650  
Kostnader 151 893 143 291  
Nettokostnader 81 481 85 641  
Förändring i % -4,9 *  
Bruttoinvesteringar 191 0   
Nettokostnad kr/inv 4 178 4 442  
* Jämförelsetal för 2012 saknas. I mars 2013 trädde en ny 
organisation i kraft och nämnden för individ- och 
familjeomsorg bildades.   
 
Driftredovisning 2014 
Belopp i tkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 62 940 70 413 7 473 
Kostnader 147 415 151 893 -4 478 
Netto 84 476 81 481 2 995 
 
 
Sammanfattning av året 2014 
• Ökat antal orosanmälningar 
• Egna lägenheter 
• Kvalitetsmätning 
• Vuxen - missbruk 
• Ekonomiskt bistånd 
• Arbetsmarknad 
• Flyktingmottagande 
• Ungdomsboendet Svärdet flyttade 
• Ökat antal asylplatser 
• Ökat antal EBO (eget boende) 
• Båthuset – infocenter  
• Street basket 
• Projekt utanförskap 
• Boende och etablering på G 
• Alkohol- och tobakshandläggning 
 
Ökat antal orosanmälningar 
Antalet orosanmälningar om barn som misstänks 
fara illa har ökat under 2014, under hösten låg det i 
snitt på 50 st per månad jämfört med 35 st per 
månad hösten 2013. En peak i juni 2014 med 72 
stycken inkomna anmälningar. 
 
Lägenheter 
Avdelningen för barn och familj har bekostat ett 
antal lägenheter som ska användas för att undvika 
placeringar, exempelvis vid kvinnofridsärenden 

samt möjliggöra tidigare hemtagning av placerade i 
samarbete med öppenvården Stjärnan. 
 
Kvalitetsmätningar 
Avdelningen för barn och familj har infört 
kvalitetsmätningar som genomförs två gånger per år. 
De mätningar som genomförs visar om verksamheten 
uppfyller de lagstadgade krav som finns, exempelvis 
om en förhandsbedömning genomförs inom rätt tid 
eller att matchningsutredning utförs inför en 
familjehemsplacering. Det har framkommit att vissa 
förstärkningar inom dessa områden behöver göras 
och beslut har fattats om att bland annat 
mottagningsgruppen, familjerätten och handläggarna 
för ensamkommande barn ska förstärkas. 
 
Vuxen – missbruk 
Inom missbruk har det fortsatt att arbetas med 
implementeringen av den nya organisationen och 
under hösten fattades det ånyo beslut om ytterligare 
organisationsförändring för verksamheten. 
 
Ekonomiskt bistånd 
Antal hushåll över 25 år som uppbär försörjningsstöd 
har under 2014 ökat. Däremot fortsätter antalet 
ungdomshushåll att minska. 
 
Antal hushåll med försörjningsstöd 
(genomsnitt under året) 

 
 

 
 
 

0
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De främsta orsakerna till att ett hushåll uppbär 
försörjningsstöd är, i Alvesta kommun, arbetslöshet/ 
språkhinder eller att de erhåller för låg 
socialförsäkring. 
 
”Noll-klassade” – ett projekt i samverkan mellan 
Försäkringskassan och ekonomiskt bistånd 
Tio personer som har befunnit sig i ett långvarigt 
behov av ekonomiskt bistånd har under 2014 blivit 
självförsörjande genom att de har beviljats 
sjukersättning via projektet nollklassade. 
 
Arbetsmarknad 
Arbetsmarknadsenheten flyttade under 2014 till 
nya lokaler på Lillsjögatan, vilket blev ett lyft för 
deras verksamhet. De fick ett eget 
verksamhetssystem, AMEA, som ska underlätta 
arbetet och dokumentationen. Under året har 71 
personer startat någon form av anställning eller 
praktik med hjälp av arbetsmarknadsenheten. 76 
personer avslutades på ekonomiskt bistånd. Under 
2014 satsades det på ett projekt för 
långtidsarbetslösa i kommunen vilket gett 11 
personer anställning. Arbetsmarknadensenheten 
utökades med en tjänst och arbetar nu för att bli en 
egen avdelning. 
 
Flyktingmottagande 
I kommunen finns Migrationsverkets 
anläggningsboende och ca 450 personer vistas här 
kontinuerligt i väntan på kommunplacering. Många 
kommuner i landet har bostadsbrist och 
flyktingarna får inte en bostad och ibland tackar de 
nej till erbjuden kommunplats. Flyktingar som har 
uppehållstillstånd och bor kvar på 
anläggningsboende i kommunen är f n ca 100 
personer. Det yttersta ansvaret för kommunen 
omfattar de personer som vistas här oavsett om de 
är kommunplacerade i kommunen eller inte. 
 

 
 
Svärdet flyttade 
Ungdomsboendet Svärdet flyttade från tillfälliga 
lokaler på Rönnedalsvägen till Skolgatan 6, i 
samma hus som ungdomsboendet Kronan. De har 
nu var sin våning och samarbetar kring stödboendet 
Nyckeln. 
 

Ökat antal asylplatser 
Under 2014 ökade antalet ensamkommande barn och 
ungdomar dramatiskt i landet. Det var ett högt tryck 
på kommunerna att ta emot fler asylsökande barn än 
tidigare vilket ledde till att Migrationsverket kom med 
fördelningstal till kommunerna om hur många barn 
man ska ta emot från och med årsskiftet 2014/2015. 
Alvestas fördelningstal blev tio vilket var en ökning 
med fyra asylplatser. 
 
Ökat antal EBO (eget boende) 
Det har skett en markant ökning av antalet 
ensamkommande barn som anvisas från 
Migrationsverket till Alvesta på grund av att det finns 
en person i kommunen som barnet har en koppling 
till, antingen en släkting eller att man är närstående på 
annat sätt. I december 2014 fanns det 18 stycken 
barn placerade i så kallade nätverksplaceringar, EBO. 
 
Båthuset – infocenter 
Projektet SomALia i ALvesta tog slut i början av 2014. 
Verksamheten övergick då till Båthuset – infocenter 
och vände sig därmed till alla språkgrupper. Båthuset 
lämnade Parkgatan för att flytta ut på Rönnedals-
området. I samband med deras flytt omorganiserades 
skolan och SFI bytte lokaler. Detta medförde bland 
annat att Båthuset hamnade för långt bort från annan 
service och antalet besökare till Båthuset minskade 
samtidigt som trycket ökade på receptionen på 
Parkgatan. Beslut togs att Båthusets infocenter skulle 
flytta tillbaka till Parkgatan där de nu enklare kan bistå 
personer som besöker förvaltningen med hjälp och 
information. 
 
Street basket sommaren 2014 
Under tre veckor av sommarlovet arrangerades en 
sommaraktivitet för barn och ungdomar i form av 
street basket. Det var ett samverkansprojekt mellan 
Leader Linné, Allbohus och Alvesta kommun. Syftet 
var att ge barn och ungdomar en meningsfull 
sysselsättning och skapa gemenskap. Totalt deltog ett 
60-tal barn och ungdomar och projektet var mycket 
uppskattat. 
 
Projekt utanförskap 
En förstudie i utanförskap har genomförts. Deltagande 
aktörer i förstudien har varit Lessebo kommun, 
Ljungby kommun, Värnamo kommun, Landstinget 
Kronoberg, Mångkulturell Kunskap Ekonomisk 
Förening (MKEF), teknikföretag, Länsstyrelsen 
Kronoberg, en ideell kulturförening i Alvesta kommun 
(AMAN), Lärcenter Kronoberg, Framtid Kronoberg, 
Arbetsförmedlingen, Funktionshindrades rätt till arbete 
m.fl. Förstudien har bland annat resulterat i ett 
kartläggningsverktyg som används för att ge möjlighet 
att lättare identifiera deltagare och deras 
kompetenser. Förstudien har även kartlagt 
föreningslivet i kommunen samt tagit fram nya 
projektförslag. 
 
Boende och etablering på G (BeG) 
Projektet BeG genomförs av Länsstyrelsen i 
Kronobergs län under perioden januari 2014 till juni 
2015. Projektet finansieras via Europeiska 
flyktingfonden och inkluderar tre ytterligare 
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projektpartners; Migrationsverket, arbetsförmed-
lingen och Alvesta kommun. Syftet med projektet är 
att personer som är inskrivna vid Migrationsverket 
ska erbjudas att med stöd av projektet matchas mot 
att aktivt välja bosättning i vissa av länets 
kommuner efter erhållet uppehållstillstånd. På så vis 
avlastas såväl Migrationsverkets anläggnings-
boenden som länets anläggningskommuner 
samtidigt som vissa kommuner kan erbjudas fler 
kommuninvånare. Projektet syftar även till att på 
olika sätt ge konkret stöd till målgruppen kring 
boendefrågan kombinerat med utvecklade 
etableringsinsatser och företagskontakter. Projektet 
bidrar även till ökad samverkan mellan myndigheter, 
kommuner, intresse- och frivilligorganisationer med 
flera. 
 
Alkohol- och tobakshandläggning  
Under 2014 beviljades 4 stycken nya stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. Det beviljades 21 
stycken tillfälliga tillstånd till allmänhet och 24 
stycken tillfälliga till slutet sällskap. Två stycken 
ansökningar om s.k. pausservering beviljades under 
året. Vid årets slut 2014 fanns det totalt 14 ställen 
som har stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. Fem stycken restauranger med 
stadigvarande tillstånd upphörde under året. 
Tillsynsverksamhet har bedrivits på de objekt som 
har stadigvarande tillstånd samt vissa av dem som 
har beviljats tillfälligt tillstånd till allmänheten under 
året. Tillsyn har även bedrivits vid tobaks- och 
folkölsförsäljning. 
 
 
Ekonomi 
 
Totalt resultat för nämndens verksamhet mot budget 
är + 3,0 mkr fördelat enligt följande: 
 
Nämnd   -0,2 
Förvaltningskontor  +1,1 
Barn och familj, inkl. Stjärnan  -3,4 
Ensamkommande  +0,8 
Försörjningsstöd  -0,3 
Nyanlända  +4,6 
Arbetsmarknad  +3,7 
Missbruk   -3,3  
Totalt  +3,0 
 
Största avvikelsen mot budget finns inom 
mottagningen av nyanlända beroende på det 
ökande antalet av dessa, vilket ger mer bidrag. 
Även arbetsmarknadsenheten visar ett överskott 
vilket främst beror på att anställningarna krävt lägre 
medfinansiering av kommunen.  
 
En negativ avvikelse finns inom barn och familj. Det 
beror på ett antal dyrare placeringar och att färre 
placeringskostnader har kunnat återsökas. 
Missbruksplaceringarna har ökat och medfört högre 
kostnader.   
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal  
 
 

 
 
Nyckeltal vuxen missbrukare  
Placeringskostnader, tkr 

 2014 2013 

Familjehem  209 203 
Institution netto  5 000 2 900 
    
Inledda utredningar  82 - 
Familjehemsplacerade vuxna  4 - 
Placeringar av vuxna på institution enl SoL  15 - 
Placeringar av vuxna på institution enl LVM   0 - 
Placeringsdygn vuxna familjehem  370 - 
Placeringsdygn vuxna på institution, SoL  1 559 - 
  
 
Nyckeltal försörjningsstöd/flyktingmottagning  
 

 2014 2013 

Antal hushåll med ek. bistånd totalt i genomsnitt per månad  358 363 

Andel-Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga arbetslöshet * 
Andel-Vuxna biståndsmottagare med försörjn.hinder pga sjukdom o ohälsa * 
Andel-Vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder pga sociala skäl * 

 54 
13 
7 

           55 
11 
5 

Totalt utbetalt ekonomiskt bistånd i mkr exkl flyktingar  
Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll) kr/hushåll* i genomsnitt 

 21,9 
5 580 

22,2 
5 082 

 
 
Kommentarer till nyckeltalen 
 
Barn-, vuxen- och familjevård 
Officiell statistik har ännu ej uppgifter inlagda för 2014. Uppgifterna ovan är hämtade ur kommunens eget 
verksamhetssystem Procapita och ekonomisystemet. Kostnaden för placeringar har ökat samtidigt som antalet 
dygn på institution har minskat. Orsaken till att kostnaderna har ökat för placeringarna är att de är dyrare och färre 
har kunnat återsökas från Migrationsverket.  
 
Vuxen missbrukare  
På grund av organisationsförändringen fr o m den 130701 och byte av verksamhetssystem kan inte statistik över 
missbruksverksamheten redovisas som är jämförbar med 2014. Det kan konstateras att kostnaderna för 
placeringar har ökat avsevärt under 2014. En av orsakerna kan vara att placeringar av personer mellan 20-30 år 
har ökat. 
 
Försörjningsstöd/flyktingmottagning  
Officiell statistik har ännu ej uppgifter inlagda för 2014. Uppgifterna ovan är hämtade ur kommunernas databas 
Kolada (märkt med *) samt ur Socialstyrelsens databas (märkt med **). 
Antalet hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat marginellt mellan åren 2013 och 2014. Den främsta 
orsaken till utbetalning av ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och andelen ligger både 2013 och 2014 på drygt 
hälften. Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll har ökat och förklaring till detta är att antalet barn i hushållen ökar 
visar statistiken från socialstyrelsen. 
 

Nyckeltal barn-, vuxen- och familjevård 
Placeringskostnader, tkr 

 2014 2013 

Familjehem netto inkl vuxna   7 528 6 995 
Institution netto inkl vuxna  15 605 14 562 
Stöd-/kontaktfamilj  2 170 2 165 
Inledda utredn enl. SoL 11 kap 1§ barn/ ungas förhållande  214 233 
Familjehemsplacerade barn den 31/12  39 24 
-därav med stöd av LVU  5 9 
Placeringsdygn barn familjehem  8 566 8 408 
Placeringsdygn barn på institution  8 554 11 055 
Placeringsdygn föräldrar med barn familjehem + institution   1 390 2 456 
Placeringsdygn på institution i egen regi  4 722 6 281 
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Omsorgsnämnden 
Ordförande:  Helen Gustavsson 
Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson 
 

 
 

Ansvar och uppgifter 
Nämndens ansvarsområden är: 
Social omsorgsverksamhet 
• för äldre personer 
• för personer med funktionsnedsättning 21 år 

eller äldre 
 

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. Verksamheten bedrivs året runt 
dygnets alla timmar. 
 
 

Faktaruta 
Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Intäkter 79 274 79 013 84 353 
Kostnader 366 740 363 452 369 384 
Nettokostnader 287 466 284 440 285 031 
Förändring i % 1,1 -0,2 5,8 
Bruttoinvesteringar 1 730 1 065 1 904 
Nettokostnad kr/inv 14 740 14 754 14 975 
 

Driftredovisning 2014 
Belopp i tkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 76 890 79 274 2 384 
Kostnader 351 787 366 740 -14 953 
Netto 274 897 287 466 -12 569 
 
 
 
Sammanfattning av året 2014 
• Minskad budget – effektiviseringar 
• Flerårig problematik – brist på lägenheter men 

flera nya boenden planeras 
• Kommunalt ägande av framtida äldrecentrum  
• Tolv nya lägenheter  
• Bostad med särskild service 
• Funktionsstöd - en verksamhet under 

utveckling 
• Digitala trygghetslarm på plats 
• Brandtillsyn på Bryggaren 
• Årets uppfattning om äldreomsorg - en 

kvalitetsmätning 
• Årets satsningar inom ”bättre liv för sjuka äldre” 
• Lokala värdighetsgarantier införda 
• Kompetenskrav för anställning och utbildning i 

psykisk ohälsa 
 

Minskad budget - effektiviseringar 
Omsorgsnämnden fick, liksom tre andra nämnder, 
en sänkt budgetram inför 2014. Nämnden fördelade 
sparbetinget på verksamheten funktionsstöd med 
8,5 mkr, på äldreomsorgen med 2,5 mkr och på 
förvaltningskontoret med 1,0 mkr.  
 
De ekonomiska förutsättningarna för 2014 var att 
förvaltningen behövde minska nettokostnaden med 
dels den avvikelse som bokslut 2013 visade (-3,7 
mkr) och dels 2014 års nya budgetminskning på 12 
mkr, d.v.s. sammanlagt 15,7 mkr. Förvaltningen har 
därför genomfört ett flertal genomlysningar och 
vidtagit ett antal åtgärder för att kunna nå en 
minskad kostnadsnivå. Som exempel kan nämnas 
att beviljade insatser inom Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) och verkställighet 
av dessa har snävats åt och numera utgår mer 
direkt från vad lagen och rättspraxis anger. Som en 
följd av det har bemanningen inom funktionsstöd 
kunnat reduceras med drygt sex årsarbetare. 
Förvaltningens demensvård har organiserats om 
och den särskilda tjänsten som demens-
sjuksköterska har avvecklats. Reducering har skett 
av valbara serviceinsatser inom förenklad hand-
läggning. Bokslutet för 2014 visar att förvaltningen 
har lyckats anpassa verksamheten så att större 
delen av det underskott som förvaltningen gick in 
med från år 2013 har kunnat nås. Någon 
anpassning efter den minskade budgetnivån för 
2014 har dock inte kunnat nås. 
 
Flerårig problematik – brist på lägenheter 
Den fleråriga problematiken gällande brist på 
särskilda boenden kvarstår och kommer så att göra 
ett tag till. Den planering som finns är att bygga ett 
nytt äldrecentrum och i väntan på det öppnas tolv 
nya särskilda boendelägenheter vid årsskiftet 
2014/2015 (se kommande avsnitt).  
 
Antal nya beslut om särskilt boende har de tre 
senaste åren pendlat runt 100 per år. År 2012 och 
2013 var antalet beslut relativt lika (cirka 100) för att 
år 2014 minska något (87). Statistik för en 
mätperiod visar att cirka 80 personer avlider, flyttar 
eller tackar nej till sitt beslut årligen. Om denna 
mätning är signifikant så medför det att antalet ej 
verkställda beslut kommer att öka varje år fram till 
dess att det nya äldrecentrumet står klart. 
 
Under 2014 fick en person i genomsnitt vänta 83 
dagar på en lägenhet i särskilt boende, vilket var 31 
dagar längre än medelvärdet i riket. I Alvesta fick 32 
procent vänta längre än 90 dagar och i riket var 
motsvarande siffra 19 procent. Förutom att brukaren 
inte får sin beviljade insats utförd i skälig tid medför 
bristen på särskilda boenden att verksamheten inte 
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kan bedrivas så ändamålsenligt som möjligt. 
Situationen har bland annat medfört att flera brukare 
fått bo en längre tid på korttidsboende i väntan på 
en ledig särskild boendelägenhet. Detta har i sin tur 
fått till följd att kommunen inte kunnat ta hem 
utskrivningsklara patienter från sjukhuset som haft 
behov av att komma till en korttidsplats innan sin 
hemkomst. Kostnaden för utskrivningsklara uppgick 
under året till 0,6 mkr. Detta är den högsta 
kostnaden på tre år. För att i möjligaste mån 
avhjälpa bristen har förvaltningen under delar av 
året köpt tre korttidsplatser av Ljungby kommun till 
en kostnad av 0,6 mkr. 
 
En annan konekvens är att om en person får ett 
beslut om särskilt boende, ska det i princip 
verkställas omedelbart. Om så inte sker kan en 
särskild avgift utdömas. Kommunerna rapporterar 
kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om de beslut om särskilt boende som inte 
verkställts inom tre månader. IVO har under 2014 
begärt yttrande av nämnden i fem ärenden men 
ännu inte gjort någon ansökan hos förvaltnings-
rätten om utdömande om särskild avgift. 
 
Under 2014 har 17 myndighetsavslag gjorts på 
ansökningar gällande hemtjänst i ordinärt boende, 
korttidsplats och särskilt boende (åtta av dem rörde 
särskilt boende). Av dessa 17 överklagade fem 
omsorgsnämndens beslut till förvaltningsrätten och i 
fyra ärenden följde förvaltningsrätten nämndens 
bedömning och i ett ärende ändrades det till ett 
gynnande beslut för den enskilde. I ett av de fyra 
ärendena som förvaltningsrätten avslog valde den 
enskilde att överklaga förvaltningsrättens beslut till 
kammarrätten. Kamarrätten dömde ett gynnande 
beslut för den enskilde.  
 
Kommunalt ägande av framtida 
äldrecentrum 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att 
ett nytt särskilt boende ”äldrecentrum” ska byggas 
omfattande cirka 70 lägenheter, restaurang, mötes-
platser och sociala aktiviteter med mera.  
 
I december 2013 förordade kommunfullmäktige 
”Tingsbacken” i Alvesta tätort som bästa placering. 
Omsorgsnämnden och kommunstyrelsen fick 
gemensamt i uppdrag att starta projekteringen. 
Kommunstyrelsen gav därefter AllboHus fastighets 
AB i uppdrag att leda den tekniska projekteringen i 
samverkan med verksamheten. I november 2014 
beslutade kommunfullmäktige att det är kommunen 
själv som ska stå för investeringen och ägandet av 
fastigheten.  
 
Boendet ska som tidigare nämnts omfatta cirka 70 
lägenheter men då det särskilda boendet Bryggaren 
sannolikt kommer att användas till annan 
verksamhet medför  planeringen  ett nettotillskott på  
cirka 26 lägenheter.

Under 2014 har detaljplanearbetet för det nya 
äldrecentrumet påbörjats och initiala under-
sökningar genomförts av markförhållanden och av 
grundvattnet på Tingsbacken. De initiala resultaten 
har visat sig inte vara så gynnsamma och medför 
eventuellt vissa förseningar för projektet. 
 
Under 2014 har dessutom verksamhetens behov av 
funktionella och kostnadseffektiva funktionsytor 
tagits fram. Utgångpunkten har varit att det ska vara 
ett särskilt boende för äldre oavsett dennes behov. 
Boendet ska vara flexibelt och tillgängligt såväl i 
lägenheterna som i gemensamhetsutrymmena och i 
utemiljön. Boendet ska stärka den enskildes 
integritet och självbestämmande samt ha fokus på 
socialt innehåll snarare än fokus på vård. Boendet 
är tänkt att vara funktionsbevarande.  
 
 
Tolv nya lägenheter 

 
Delar av modulhuset sätts på plats i oktober 2014. 
 
I väntan på att det nya äldrecentrumet kommer att 
stå klart har antalet lägenheter på det särskilda 
boendet Högåsen i Alvesta tätort utökats genom ett 
modulhus. Modulhuset innehåller tolv lägenheter 
varav en främst kommer att användas som en 
korttidsplats. Intentionerna har varit att det inte ska 
upplevas någon skillnad för brukaren om denna bor 
i modulhuset eller i den ursprungliga delen av 
Högåsen. Modulhuset kommer att stå klart för 
inflyttning vid årsskiftet 2014/2015. 
 
Under tre år kommer all tillgänglig teknik som i 
dagsläget finns på marknaden att testas i de tolv 
nya lägenheterna som exempelvis påminnelsestöd, 
nattstig, kamera samt TV för samtal mellan brukare 
och personal.  
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Bostad med särskild service (LSS) 
Arbetet med att bygga en ny bostad, med särskild 
service under kategorin ”servicebostad”, är påbörjat. 
Boendet kommer att omfatta tolv lägenheter och 
beräknas stå klart i början av 2016. Service-
bostaden kommer att byggas som ett modernt 
boende anpassat efter de som kommer att flytta in 
där. Den kommer att byggas som ett passivhus med 
två plan och utrustas med tekniken påminnelsestöd.  
 
För närvarande är det fyra personer som beviljats 
boende men besluten är ännu ej verkställda. Dessa 
beslut beviljades under 2013. De har samtliga fått 
erbjudande om boende under sommaren respektive 
vintern 2014 men tackat nej till erbjuden lägenhet. 
Det finns en påtaglig risk att kommunen kommer att 
bli utdömd en särskild avgift för ett så kallat oskäligt 
dröjsmål för två av dessa fyra beslut då IVO har 
ansökt hos förvaltningsrätten om att särskild avgift 
ska utdömas på 54 tkr per månad och ärende.  
 
Tre personer har ansökt om boende där utredning 
pågår. Ytterligare fem personer har aviserat att de 
avser att ansöka när det nya boendet mer materiellt 
börjar ta form.  
 
Bostäder för personer med psykisk  
funktionsnedsättning 
Psykiatrin är en verksamhet som redan idag har 
behov av lägenheter. Under året har förvaltningen 
köpt fem platser externt till en kostnad av 3,5 mkr. 
 
Funktionsstöd - en verksamhet under 
utveckling 
Sedan flera år har verksamheten inom funktionsstöd 
inte klarat uppdraget inom tilldelad budgetram och 
under 2014 fick verksamheten ett sparbeting på 8,5 
mkr (19 %). Samtidigt har ett utvecklings- och 
förändringsarbete pågått för att förbättra kvalitén 
och att arbeta utifrån ett salutogent synsätt och 
förhållningssätt. Detta bygger på att stärka den 
enskildes känsla av sammanhang och på att ta 
tillvara den enskildes egna resurser och möjligheter.  
 
Omställningsarbetet inleddes 2012 med en process-
genomlysning som i huvudsak visade tre 
förbättringsområden: uppdrag, organisation och 
ledning samt planering och schemaläggning. Utifrån 
varje förbättringsområde togs handlingsplaner fram 
för att beskriva vad som behövde göras, varför och 
hur de skulle genomföras.  
 
Med anledning av nämndens sparbeting på 
funktionsstöd sattes ett effektiviseringsmål på att 
minska verksamheten med 14 årsarbetare. Det mål 
som nåddes under 2014 var en reducering med 
6,25 årsarbetare (totalt antal årsarbetare inom 
verksamheten är 77,8).  
 
Som en del av processgenomlysningen genom-
fördes en brukarundersökning som bland annat 
visade att brukarnas möjlighet till inflytande över 
såväl sitt boende, fritidsaktiviteter som daglig 
verksamhet behövde förbättras. Under våren 2015 
kommer en ny kvalitetsmätning att genomföras för 

att utvärdera om kvalitén har förbättrats och vad 
som ytterligare behöver göras. 
 
Under hösten 2014 genomfördes en mindre 
uppföljning av påbörjat förändringsarbete som 
visade att arbete pågick kring samtliga tre 
förbättringsområden. I uppföljningen konstaterades 
att vissa av förändringarna har skapat en stor oro 
och hög stressnivå hos såväl brukare och anhöriga 
som hos personal och enhetschefer. Då 
utvecklings- och förändringsarbete fortfarande är i 
genomförandefasen så bedöms att en större 
utvärdering kan göras tidigast under 2016. 
 
Digitalt trygghetslarm 
Under hösten har förvaltningen gått över från 
analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm. En 
teknikövergång som varit på gång sedan en längre 
tid, men som kraftigt försenats på grund av 
överklagning av upphandlingens tilldelningsbeslut. 
De digitala trygghetslarmen medför framför allt en 
ökad säkerhet och trygghet för brukaren. 
 
Brandtillsyn 
Värends Räddningstjänst förbund (VRTF) har vid 
sin tillsyn i april 2014, om skydd mot olyckor på det 
särskilda boendet Bryggaren, beslutat om ett 
föreläggande med anledning av de brister som 
påträffats. Bryggaren uppfördes ursprungligen som 
ett så kallat servicehus utifrån byggregler för ett 
”vanligt” flerfamiljshus. Men den verksamhet som 
idag bedrivs är ett särskilt boende vilket medför att 
de brandtekniska kraven är högre eftersom en del 
boende inte kan sätta sig själva i säkerhet i 
händelse av brand. Bryggarens lägenheter är 
fördelade på två till fyra våningsplan. Detta medför 
att nästan samtliga lägenheter inte har en alternativ 
utrymningsväg då utrymning via fönster/balkong 
med hjälp av räddningstjänsten inte är en godtagbar 
lösning i denna typ av verksamhet. Vissa särskilda 
åtgärder är redan vidtagna alternativt kommer att 
vidtas inledningsvis på 2015, så att en eventuell 
brand kan begränsas och släckas i tidigt skede så 
att utrymning inte blir nödvändig.  
 
I VRTF:s föreläggande framgår det vidare att om 
tidsplanen för det nya äldrecentrumet som planeras 
stå klart under 2017 återigen skjuts upp efter 2017 
kommer VRTF även förelägga att Bryggaren ska 
förses med sprinkler eller annat automatiskt 
släcksystem.  
 
En oro finns från förvaltningens sida om det 
särskilda boendet Furuliden i Moheda som också 
har lägenheter fördelade på flera plan och inget 
automatiskt släcksystem installerat. Förvaltningen 
har därför kontaktat VRTF för en inspektion, för att 
snarast få underlag på lämpliga åtgärder. 
 
Årets uppfattning om äldreomsorgen 
Resultaten från Socialstyrelsens nationella 
undersökning 2014 visar att äldre i Alvesta kommun 
med hemtjänstinsatser i ordinärt boende har en hög 
andel som är nöjda, hela 91 procent. Detta är dock 
en minskning med en procent från föregående år. 
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På de särskilda boendena i kommunen är andelen 
nöjda brukare 85 procent, vilket är en ökning med 
tre procent från föregående års mätning.  
 
De äldre upplever att personalen har ett bra 
bemötande, utför sina arbetsuppgifter mycket bra 
samt tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om 
hur hjälpen ska utföras. Inom hemtjänsten verkar 
dock personalen ha blivit sämre på att i förväg 
meddela om tillfälliga förändringar medan detta 
värde istället har förbättrats inom de särskilda 
boendena.  
 
På de särskilda boendena har resultaten på hur 
maten brukar smaka samt hur nöjd man är med de 
aktiviteter som erbjuds försämrats något sedan 
föregående år.  
 
Bättre liv för sjuka äldre 
Under flera år har ett nationellt långsiktigt och 
systematiskt förbättringsarbete pågått. Detta arbete 
bygger på en överenskommelse mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om 
en sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka 
äldre. Denna nationella satsning avslutas vid 
årsskiftet 2014/2015. De nationella medlen fördelas 
huvudsakligen enligt en prestations- och 
resultatbaserad modell och för 2014 har Alvesta 
intjänat och beviljats knappt 3 mkr. 
 
Under 2014 har förvaltningen fokuserat på att dels 
kunna ge bättre smärtlindring hos patienter vid livets 
slut så att denne får rätt smärtlindring i rätt tid. Och 
dels på att förbättra munhälsan hos den enskilde 
brukaren då en god munhälsa påverkar både 
välbefinnande och nutritionsstatus.  
 
Med anledning av förvaltningens arbete med att 
förbättra munhälsan vann förvaltningen Region-
förbundets Södra Smålands 2014-års ”Senior 
Alertpris”. Detta pris har till syfte att lyfta fram 
förbättringsarbete för en höjd livskvalitet för äldre 
kronobergare.  
 
Lokala värdighetsgarantier 
Under året har omsorgsnämnden infört lokala 
värdighetsgarantier. Dessa garantier innebär att 
kommunen har särskilda kvalitetsmål för några 
områden inom omsorgen.  
 
De lokala värdighetsgarantierna bygger på en 
nationell värdegrund som gäller för all äldreomsorg. 
Den nationella värdegrunden infördes 2011 i 
socialtjänstlagen och enligt den ska socialtjänstens 
omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.  
 
Ett värdigt liv handlar om rätten att själv få 
bestämma och att vara delaktig i hur omsorgen eller 
det stöd som ges utformas utifrån individuella 
behov. Det handlar också om att den personal 
brukaren möter har ett gott bemötande och ger sig 
tid att lyssna och samtala med honom eller henne. 
De lokala värdighetsgarantierna i Alvesta kommun 

är därför inriktade på delaktighet för samtliga 
brukare inom förvaltningen. 
 

 
Fredagsbunne på Dagcenterhuset. 
 
Ett gott exempel är de stormöten ”brukarråd” som 
genomförs en gång per månad på Dagcenterhuset. 
Vanligtvis är det cirka 30 brukare med LSS-insats 
och personal som deltar. Syftet är att alla ska 
komma till tals och att mötesdeltagarna tillsammans 
ska bestämma kring olika kommande aktiviteter. 
Mötena avslutas med fika och fredagsbunne. 
Kännetecknande för Bunnemetoden är de speciella 
musikinstrument som används. Dessa undanröjer 
de praktiska svårigheterna och gör att det blir enkelt 
att musicera oavsett funktionsnedsättning. Detta 
skapar en inkludering och delaktighet för brukaren 
samtidigt som det stärker och främjar den 
personliga utvecklingen på flera plan.  
 
Kompetenskrav 
För att kunna ge en god social omsorg och vård är 
kompetensen hos medarbetarna en viktig fråga, 
kanske till och med den viktigaste. Omsorgs-
nämnden har därför beslutat att all omsorgspersonal 
fortsättningsvis ska ha minst gymnasiekompetens 
motsvarande vård- och omsorgsprogrammet 
alternativt barn- och fritidsprogrammet. Idag finns 
cirka 135 tillsvidareanställda medarbetare som inte 
uppfyller detta kompetenskrav (cirka 25 %). 
 
Psykisk ohälsa - kompetensutveckling 
Studier från Socialstyrelsen visar att många äldre 
med psykisk sjukdom inte får en lämplig omsorg och 
vård. Bland annat medför en utbredd användning av 
psykofarmaka en ökad risk att dö i förtid och då 
särskilt bland äldre som är extra känsliga. Även 
risken att drabbas av biverkningar som fallolyckor är 
förhöjd bland äldre som regelbundet tar 
psykofarmaka. Socialstyrelsen kopplar dessa brister 
till att psykiskt sjuka äldre många gånger får omsorg 
och vård där personalen inte är van att handskas 
med psykiatriska problem. Omsorgsförvaltningen 
har därför påbörjat en flerårig särskild satsning för 
att öka medarbetarnas kompetens i att möta äldre 
personer som har en psykisk ohälsa. Denna 
kompetensutveckling har inletts med att fem 
medarbetare har utbildats till psykiatriambassa-
dörer. Ambassadörernas uppdrag är att ha en 
spetskompetens inom området äldre med psykisk 
funktionsnedsättning. 
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Under hösten har Nationellt Centrum för 
Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa 
(NASP) utbildat drygt 50 ombud i Sverige, varav två 
är medarbetare på omsorgsförvaltningen i ”Första 
hjälpen till psykisk hälsa”. Alvesta kommun är den 
enda kommun i länet som utbildat dessa 
specialistombud. Utbildningen syftar till att ge 
kunskap om förekomst av och tecken på psykisk 
sjukdom samt om vilken behandling som finns att 
tillgå. De två ombuden har hitintills utbildat över 
tjugo medarbetare i förvaltningen till ”Första 
hjälpare” och fler kommer det att bli under 
kommande år. 
 

 
Förvaltningschefen inleder ”Inspirationsföreläsningen” 
november 2014. 
 
Susanne Rolfner Suvanto har föreläst för 
omsorgsförvaltningens samtliga medarbetare kring 
temat ”mellan äldreomsorgen och psykiatrin – en 
inspirationsföresläsning”. Syftet med föreläsningen 
var att öka kunskapen kring psykisk ohälsa. 
Susanne arbetar bland annat för ”Hjärnkoll” som är 
en nationell kampanj för ökad öppenhet kring 
psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma 
rättigheter oavsett psykiskt funktionshinder. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekonomi 
 
Omsorgsförvaltningen redovisar en negativ 
avvikelse för 2014 på 12,6 mkr. Det motsvarar i stort 
sett den minskade budgetram som förvaltningen fick 
2014 på 12 mkr (-4,4 % av den totala budgeten).  
 
Omsorgsnämndens budget överskreds något 
beroende på högre arvodeskostnader än budgeterat 
medan förvaltningens stabsfunktion gick plus minus 
noll. 
 
Äldreomsorgen inklusive psykiatrin redovisar en 
negativ avvikelse mot budget på 2,4 mkr. Detta 
beror bland annat på att kostnader för externa 
placeringar inom psykiatrin översteg budget med 
2,3 mkr. Även högre kostnader för sjukvårdsmaterial 
och hygienartiklar på 0,4 mkr bidrog till den negativa 
avvikelsen. Det berodde på att avtalsförhandlingar 
för dessa produkter pågick under året.  
 
Eftersom boendeplatserna inte räckt till har 
korttidsplatser köpts i annan kommun för 0,6 mkr. 
Utöver detta har utskrivningsklara från Central-
lasarettet i Växjö och från Ljungby lasarett gett 
kostnader på 0,6 mkr. Den räntebaserade 
hyresintäkten blev 0,4 mkr bättre än budgeterat. 
 
Funktionsstöd (FS) redovisar en negativ avvikelse 
mot budget på 10,1 mkr. Utav omsorgsförvalt-
ningens minskade budgetram på 12 mkr fick FS en 
minskad budgetram med 8,5 mkr vilket motsvarar 
20 procent av verksamhetens budget. 
Verksamheten har dock inte kunnat minskas i 
motsvarande omfattning. Den övriga negativa 
avvikelsen beror på högre lönekostnader på grund 
av fler brukare och lägre intäkter från försäkrings-
kassan inom personlig assistans än budgeterat. Det 
har tillkommit ärenden där förvaltningen inte fått full 
ersättning från försäkringskassan och när ärenden 
har avslutats gör regler för anställningsförhållanden 
att personalkapaciteten inte kunnat anpassas lika 
snabbt som intäkterna har förändrats. 
  
Under 2014 har investeringar gjorts i hjälpmedel 
med 1,2 mkr och i det nya modulhuset vid Högåsen 
har inventarier inköpts för 0,5 mkr. Även en mindre 
summa har investerats i trygghetslarm. På grund av 
att upphandlingen av trygghetslarm överprövades 
och larmen inte kunde installeras förrän under 
senare delen av 2014 kommer resterande 
kostnader först 2015. 
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Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 
 
Äldreomsorg 
 

Kvantitet 2014 2013 2012 
Hemtjänst (oktober)    
-   ordinärt boende  505 506 458 
- särskilt boende 254 254 243 
- totalt 759 760 701 
    
Korttidsboende, personer 
(okt) 

19 17 29 

Korttidsboende, dygn (okt) 
 

540 483 830 

Trygghetslarm den 31/12 406 392 360 
Matdistribution den 31/12 
 

158 154 187 

Beviljade insatstimmar i 
ordinärt boende oktober 
månad 
 

8 055 8 002 9 096 

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

16.0 15.8 19.8 

    
Kostnad tkr 2014 2013 2012 
Kostnad utskrivningsklar 611 148 303 
Kostnad köpt korttidsplats i 
annan kommun 

599 -- 732 

    
Kostnad äldreomsorgen 
totalt i tkr/invånare 

   

- Alvesta kommun -- 12 252 12 563 
- Länet -- 13 665 13 688 
- Riket -- 13 050 

 
12 661 

Avvikelse standardkostnad 
(minus=en lägre kostnad 
än vad strukturen 
motiverar) 

-- -4.0% -1.7% 

    
Kvalitet 2014 2013 2012 
Brukarbedömning, 
helhetssyn 

   

-särskilt boende 85% 82% 86% 
-hemtjänst 91% 92% 93% 
    
 
Genomsnittlig väntetid i 
dagar från ansökan om 
särskilt boende till erbjudet 
placeringsdatum 
*) från beslut till erbjudet 
placeringsdatum 
 

 
83 

 
110 

 
109* 

    
Nattfasta överstigande 11 
timmar för brukare inom 
särskilt boende 

53% 71% 88% 

    

 
 
 
Funktionsstöd 
 

Kvantitet 2014 2013 2012 
Personer med insatser 
enligt LSS 

83 84 83 

    
Bostad med särskild 
service 

32 31 31 

Ej verkställda beslut om 
bostad per den 31/12 

4 5 0 

    
Daglig verksamhet (okt) 57 57 50 
    
Personlig assistans 12 10 7 
    
Ledsagarservice/avlösarserv    
Antal ärenden 15 19 -- 
Antal timmar per ärende 
och vecka 

9.3 10.5 -- 

    
Kostnad tkr 2014 2013 2012 
Kostnad funktionsstöd 
totalt i tkr/invånare* 

   

- Alvesta kommun -- 7 832 7 696 
- Länet -- 6 347 6 141 
- Riket -- 6 676 6 517 

 
 
 
 
 
 
Rapporterade händelser 
 

kvantitet 2014 2013 2012 
Avvikelser 2 395 2 294 2 360 
- Lex Maria 0 3 1 
- Lex Sarah 8 9 0 
-Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 
-Klagomål och synpunkter 
 

1 
 

31 

2 
 

8 

0 
 

-- 

 
 
 
 
 
 
Medarbetare 
 

kvantitet 2014 2013 2012 
    
Nettoårsarbetare 545 557 566 
    
    
 
 
 

 
 
-- = Finns ingen tillgänglig uppgift 
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Kommentarer till nyckeltalen 
 
Äldreomsorg 
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning visar att brukarna i Alvesta kommun sammantaget är mycket 
nöjda/ganska nöjda med den omsorg och vård de fått och att verksamheten samtidigt bedrivs till en lägre kostnad 
än vad strukturen motiverar.  
Sedan fler år pågår ett systematiskt arbete för att kontinuerligt utveckla kvalitén och som ett exempel på 
utvecklingsområde är att få ner andelen brukare med en nattfasta över 11 timmar. Sedan 2012 har nyckeltalet 
förbättrats successivt. Trots det är det fortfarande en för hög andel och en ny handlingsplan för 2015 och 2016 är 
därför framtagen. 
Behovet och efterfrågan av särskilt boende har även under 2014 varit högre än tillgången. Väntetiden har dock 
förbättrats sedan 2012 medan kostnaden för köpta korttidsplatser i annan kommun och kostnaden för 
utskrivningsklara har ökat.  
Antalet hemtjänsttimmar i ordinärt boende per oktober månad var under 2012 högre än både 2013 och 2014. Den 
huvudsakliga anledningen var att fler brukare fick vänta längre tid på att få plats på särskilt boende under 2012 än 
under både 2013 och 2014. (Nyckeltalet har ändrat definition mellan år 2012 och 2013). Brukaren får under 
väntetiden sitt behov verkställt inom hemtjänsten med fler timmar tillföljd. Det första halvåret 2013 var antalet 
hemtjänsttimmar 1 400 timmar lägre per månad än under andra halvåret 2013. Timmarna per oktober månad 
2013 och 2014 var i stort sett oförändrade. 
 
Funktionsstöd 
Inom verksamheten funktionsstöd pågår ett utvecklings- och förändringsarbete med syfte att förbättra kvalitén och 
att samtidigt effektivisera verksamheten. En större utvärdering kan tidigast göras under 2016 och i väntan på den 
kommer en kvalitetsmätning (Kompassen) att ske våren 2015. 
Socialstyrelsen har inte utvecklat en nationell brukarmätning inom LSS på samma sätt som inom äldreomsorgen. 
Antalet brukare med LSS-insats daglig verksamhet och bostad med särskild service har varit relativt oförändrad 
mellan 2014 och 2013. Inom daglig verksamhet har det tillkommit lika många nya brukare som det har slutat. 
Pinnstatistiken visar dock inte ärendenas olika komplexitet.  
Inom personlig assistans har det varit stora förändringar under 2014. Flera brukare med omfattande insatser (all 
vaken tid) och assistansersättning har avlidit och ett nytt omfattande ärende har tillkommit. Denna förändring har 
främst påverkat personalplaneringen. Totalt sett har antalet ökat från 2013 men inledningsvis på 2015 finns inga 
nya ansökningar om personlig assistans under utredning. 
Brukare med insatsen ledsagarservice/avlösarservice har fått sitt behov omprövat efter nämndens nya vägledning 
för LSS. Detta har lett till att både antalet personer och antalet beviljade timmar per vecka har reducerats i 
jämförelse med 2013. 
 
Rapporterade händelser 
Det totala antalet avvikelser har ökat med cirka 100 sedan 2013. Avvikelserapporteringen är en internrutin där 
kvalitetsbrister rapporteras. Förvaltningen har under 2014 arbetat med att tydliggöra för medarbetarna om rutinen, 
vilket har lett till en viss ökning av antalet avvikelser inom SoL och LSS. 
Under året har åtta Lex Sarah utredningar genomförts, varav en är anmäld vidare till IVO samt är polisanmäld. 
Ärendet rör ett sekretessbrott. Två klagomål från anhöriga har socialt ansvarig samordnare valt att göra Lex 
Sarah utredning på. 
Antalet klagomål har ökat. 
 
Medarbetare 
Antalet medarbetare har minskat samtidigt som åtagandet har ökat inom vissa insatser och för vissa insatser 
legat kvar på en relativt oförändrad nivå.  
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Nämnden för samhällsplanering 
Ordförande:  Mats Athley 
Förvaltningschef Ulf Arvidsson 
  

 

 
 

Ansvar och uppgifter 
• Administration av enskilda vägar 
• Fysisk planering 
• Gator, vägar, parker och grönområden 
• Kart-, GIS- och mätningsverksamhet 
• Luftvårdsfrågor 
• Mark och exploatering, förvaltningsavtal 
• Miljöfrågor, energirådgivning 
• Naturvårdsåtgärder 
• Strandskyddsdispenser 
• 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 2014 2013 2012 
Intäkter 70 288 66 900 217 939 
Kostnader 114 474 109 368 196 062 
Nettokostnader 44 186 42 468 -21 877 
Förändring i % 4,0 * * 
Nettoinvesteringar 50 168 12 848 46 862 
Nettokostnad kr/inv 2 266 2 203 -1 149 
*Ingen jämförelse på grund av omorganisation under 2012. 
 
Driftredovisning 2014 
Belopp i tkr Budget Bokslut Avvik. 
Intäkter 68 697 70 288 1 591 
Kostnader 112 788 114 474 -1 686 
Netto 44 091 44 186 -95 
Beloppen i tabellerna ovan är inklusive vatten o avlopp (VA).  
 
 
 
Sammanfattning av året 2014 
• Försäljning av fastigheter och mark 
• Planärenden 
• Genomförande av bostadsområdet  

Spåningslanda 
• Första etappen av industriområdet  

Orrakullen har genomförts. 
• Ny promenadstig utmed Salens östra strand-

linje 
• Karta och GIS 
• Gator och vägar 
 
Fastigheter och mark 
På Björnstorps industriområde återstår bara en 
mindre tomt sen är området färdigbyggt.  
En industritomt har sålts på Hjärtenholmsvägen på 

ca 1,6 ha och ytterligare en befintlig tomt på Hjär-
tenholmsområdet har utökats med ca 1,3 ha. 
 
Planärenden 
Sjöparkens detaljplan för bostäder har vunnit laga 
kraft i juni 2014. Kommunen arbetar fortlöpande 
med attraktiva villatomter i olika delar kommunen 
men även att få till stånd andra typer av bostadsbe-
byggelse såsom traditionella hyresrätter, bostads-
rätter i form av marklägenheter, trygghetsboenden 
m.m. En fördjupad översiktsplan över Moheda an-
togs under 2014. 
 
Det 3-delade VA-dokumentet, VA-översikt, VA-
policy och VA-plan har färdigställts. De två första är 
politiskt färdigbehandlade och VA-planen är på väg 
till fullmäktige. 
 
Tomtreserven i Alvesta kommun är tillfredsställande 
i alla tätorter undantaget Moheda där planläggning 
av nya tomter är beslutat. 
 
Bostadsområdet Spåningslanda 
Första etappen i Spåningslanda med 19 byggklara 
tomter är nu klara för försäljning. Första köpeavtalet 
undertecknades på årets sista arbetsdag. Fler avtal 
förväntas skrivas i början på år 2015. Fornvägen 
invigdes för trafik i mitten på december. 
 
Industriområdet Orrakullen  
Biogasanläggningen på Orrakullens industriområde 
har tagits i bruk under hösten. Markarbetena för 
tomten och delar av ny gata, Orrvägen, blev klara 
under tidiga våren.  
 
Ny promenadstig utmed Salen 
En ny promenadstig utefter Salens östra strandlinje 
har byggts och invigts. Nu är det möjligt att förlänga 
sin promenad och samtidigt få närkontakt med sjön 
och naturen in på stigen. Detta är början på en 
utveckling av friluftsaktiviteter i området runt norra 
delen av Salen. 
 
Karta och GIS 
En ny digital karta över kommunens lediga tomter 
har lagts ut på hemsidan där man genom att klicka 
på tomten kan få information om den, t ex areal. 
Kartenheten har påbörjat arbete med att ta fram en 
GIS-strategi (geografiskt informationssystem) för 
hela kommunen. 
 
Gator och vägar 
Ytbeläggning av gator har utförts i tätorterna Alvesta 
och Moheda med en sammanlagd yta av 23 500 m2. 
Ny bashastighet 40 km/h infördes under året i Al-
vesta kommuns tätorter  
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Ekonomi 
 
Nämnden för samhällsplanering redovisar en nega-
tiv avvikelse mot budget på 1,1 mkr. Förvaltnings-
kontoret har gått 0,2 mkr bättre än budget, vilket 
beror på lägre löne- och konsultkostnader. 
 
Bygg och miljö har en positiv avvikelse på 0,4 mkr. 
Bostadsförbättringar har gett ett underskott på 0,6 
mkr. 
 
Färdtjänst tillsammans med bidrag till utomstående 
går 0,3 mkr plus vilket främst beror på lägre kostna-
der för färdtjänst än budgeterat. 
 
Fysisk och teknisk planering redovisar en negativ 
avvikelse mot budget med 0,3 mkr. Att verksamhet-
erna som sorteras under denna grupp redovisar en 
negativ avvikelse beror främst på högre lönekostna-
der. 
 
Förvaltningsavtalet tillsammans med avställda loka-
ler och samlingslokaler har gått 0,4 mkr bättre än 
budget. Förvaltningsavtalet har genererat ett plus 
med 0,1 mkr som består av lägre skötselkostnader 
och lägre kostnader för uppvärmning. Avställda 
lokaler har gått 0,3 mkr bättre än budgeterat på 
grund av andrahandsuthyrning. 
 
Verksamheterna som sorteras under teknisk admi-
nistration/ servicefunktion har hållit sig inom budget. 
 
Gata har en negativ avvikelse med 0,4 mkr. Kost-
naderna för vinterväghållning har varit lägre än 
budgeterat men kostnaderna för beläggningsunder-
håll och gatubelysning har varit högre än budgete-
rat. 
 
Parken har en negativ avvikelse med 0,2 mkr främst 
beroende på ökade kostnader för driften av den 
nyanlagda Sjöparken. 
 
VA-kollektivet redovisar ett negativ resultat på 1,0 
mkr som balanseras vidare. Under året har mer 
kostnader lagts på ledningar än budgeterat medan 
kostnaderna för verken varit lägre. Intäkterna har 
varit högre än budgeterat. 

 

Vatten och avlopp - VA 2014 
 
 
Driftredovisning, tkr 
 

 2014 2013 2012 
Intäkter 33 580 32 641 32 335 
Kostn. centr. adm. 1 470 1 433 1 388 
Arbetsledn. deb. 2 786 1 833 1 777 
Avloppsreningsverk 7 575 8 025 9 137 
Spillvattenledning 3 322 3 215 1 861 
Dagvattenledning 564 677 779 
Vattenverk1 4 336 3 640 3 704 
Vattenledningar 5 735 4 786 4 593 
Kapitalkostnader 7 998 8 061 8 218 
Övrigt 774 551 479 
Kostnad 34 560 32 221 31 936 
Täckningsgrad % 97,2 101,3 101,2 
Netto 980 -420 -399 
1 Kostnad för köp av vatten ingår med 1 360 tkr för 2014, 
576 tkr för 2013 och 851 tkr för 2012. 
 
 
VA-ledningar 
Utbyte av tryckavloppsledning Skörda-A-betong, 
Vislanda, 1 200 m genomfördes i början av året. 
Därefter utfördes sista etappen av nya vatten- och 
avloppsledningar i Lekaryd, 1 150 m. Relining av 
spill- och vattenledningar utmed Lekarydsvägen, 
250 m, har utförts. Vidare sanerades och byttes 
spillvattenledningar på Storgatan och Stenlyckega-
tan i Alvesta. Sanering av VA-serviser har utförts på 
Hagavägen, Hasselstigen, Ekstigen (Alvesta) och 
Åredavägen (Hjortsberga). På Åredavägen har 
också en dagvattenutbyggnad påbörjats. 
 
Under 2013 har överföringsledning av spill- och 
renvatten anlagts mellan Torpsbruk och Lidnäs. 
Under 2014 har de avslutande ledningsarbetena i 
samhället fram till Lidnäs vattenverk genomförts och 
vattenverket byggts om till tryckstegringsstation. 
Därmed förses Lidnäs med vatten ifrån Moheda 
vattenverk. Utbyggnaden av VA-systemet i Lekaryd 
är klart. Längs Lekarydsvägen i Alvesta har av sä-
kerhetsskäl huvudledningar för vatten - och spillvat-
ten nära befintliga bostadshus renoverats. Därutö-
ver har det bytts nästan 407 vattenmätare och ett 
antal galvserviser. 
 
Datoriserad driftstyrning och övervakning 
Datorisering och anslutning till Växjös driftövervak-
ningssystem Cactus pågår. Under året har pump-
station Forsdala i Alvesta och Lidnäs vattenverk 
anslutits. Dessutom har på Ilabäcksvägen en di-
striktsflödesmätare på vattenledningsnätet anlagts 
och anslutits. Många anläggningar i kommunen 
återstår fortfarande att modernisera och ansluta. 
Arbetet fortsätter närmast med att ansluta överfö-
ringsledningarnas pumpstationer och de större 
pumpstationerna i Alvesta.  
 
Skalskydd 
Arbetet med att förbättra skalskyddet på vattenan-
läggningarna har fortskridit och arbetet med den 
sista anläggningen pågår.  
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Dricksvatten 
Kvaliteten på dricksvattnet i kommunen har under 
året i huvudsak varit bra. Ett undantag var ett otjän-
ligt prov i samband med ombyggnaden av Lidnäs 
vattenverk. Efter denna händelse förbättrades ruti-
nerna och en repetitionsutbildning i livsmedelshy-
gien genomgicks.  
 
Avlopp 
Inga överskridande av gräns- och riktvärden för 
avloppsverken har skett under 2014. Glädjande är 
att nitrifikationen vid Alvesta avloppsverk fortsatte 
att var hög 67% (riktvärde 60%). Kvävereningen höll 
igång en bra bit in på vintern, men när den sedan 
gick ned hade den svårt att komma igång igen. 
Processen är svår att styra, men en nyckelfaktor 
tycks vara tillförseln av fosfor till biobädden.  
 
Ett förslag till åtgärder vid Torne reningsverk har 
utarbetats under året. Istället för att genomföra 
dessa har det beslutats att överföra avloppet från 
Torne till Vislanda reningsverk, via Grimslöv. En 
förstudie av ledningsdragningen till Grimslöv pågår. 
 
Under året inleddes arbetet med att datorisera och 
rusta upp Moheda reningsverk. Konsulter genom-
förde förstudier och projekteringen har startat. Pro-
jektet leds av en inhyrd projektledare.  
 
Vid Alvesta reningsverk har en förstudie, av hur de 
åldersstigna spaltsilarna kan ersättas med nya 
renssilar och sandfång, genomförts. Vidare har ett 
förfrågningsunderlag tagits fram för en mindre om-
byggnad av rötgasanläggningen och anläggande av 
en rötgasfackla för överskottsgas.  
 
Det långsiktiga arbetet med att certifiera slammet 
enligt REVAQ för jordbruksanvändning har haft ett 
mellanår. Under året har förutsättningarna klar-
gjorts, för att föra avloppsslammet från Moheda och 
Vislanda till Alvesta för rötning och avvattning. Häri-
genom erhålls bara en slutprodukt. Förhoppningen 
är att överföring av slam till Alvesta ska vara ge-
nomfört under 2016. 
 
Nya områden 
Under året har utbyggnaden av anslutningsledning-
ar och serviser inom verksamhetsområdet i Lekaryd 
slutförts.  
 
Utbyggnaden av VA-ledningar för nytt bostadsom-
råde i Spåningslanda inklusive ny matargata har 
pågått under året.  
 
Utbyggnaden av det nya industriområdet Orrakullen, 
vid västra infarten till Alvesta, har pågått under året. 
Parallellt pågår förberedelsearbetena för att åstad-
komma kommunal VA-försörjning för området. 
 
Sent på året startade utbyggnaden av va-ledningar 
till Trafikverkets rastplats vid Mosjön. Utbyggnaden 
utförs som ett LTA-system och omfattar även bo-
stadshus på vägen. Anslutning till verksamhetsom-
rådet görs i södra delen av Hjortsberga, där en ny 
pumpstation anläggs. 

Under året har VA-ledningar till det nya verksam-
hetsområdet Silkesnäs i Torne projekterats. Ut-
byggnaden planeras till 2015. 
 
Övrigt 
Under året har förvaltningen arbetat med en kom-
munal VA-plan. Arbetet har utförts av egen personal 
under ledning av extern projektledare. Den första 
delen, VA-översikt, är klar sedan tidigare. Arbetet 
med den andra och tredje delen, VA-policy och VA-
plan gjordes klart under 2014.  
 
 
Ekonomi 
VA-kollektivet redovisar 2014 ett underskott på 1 
mkr. Underskottet är en följd av den ökade aktivite-
ten inom VA. Underskottet balanseras till största 
delen av tidigare års överskott. Det egna kapitalet 
uppgår nu till -0,2 mkr. 
 
Investeringarna har succesivt ökat de senaste åren. 
År 2010 uppgick de till 3,8 mkr. Motsvarande siffra 
för 2014 är 9,1 mkr. 
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Resultaträkning, tkr 
 

Tkr Not 2014 2013 
Verksamhetens intäk-
ter 1 33 580 32 641 

Verksamhetens kost-
nader 2 -26 562 -24 160 

Avskrivningar 3 -5 293 -4 986 
Verksamhetens net-
tokostnad  1 725 3 495 

Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader 4 -2 705 -3 075 
Årets resultat  -980 420 
 
Balansräkning, tkr 
 

Tkr Not 2014 2013 
Tillgångar    
Anläggningstillgångar 5   
Mark, byggnader, 
tekn.anl  72 553 74 814 

Pågående investe-
ringar  11 264 4 368 

Maskiner, inventarier, 
bilar  4 068 3 414 

Immateriella tillgångar  33 229 34 479 
Finansiella anlägg-
ningstillgångar   0 

Summa anlägg-
ningstillgångar  121 114 117 075 

 
Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar 6 2 041 2 661 
Summa omsätt-
ningstillgångar  2 041 2 661 

Summa tillgångar  123 155 119 736 
    
 
Eget kapital, avsätt-
ningar och skulder 

   

Eget kapital 7 -199 781 
Därav årets resultat 8 -980 420 
Avsättningar  0 0 
Långfristiga skulder 9 123 102 118 919 
Kortfristiga skulder 10 252 36 
Summa eget kapital, 
avsättningar och 
skulder 

 123 155 119 736 

 

 
Spaltsilar Alvesta reningsverk. 

Noter 
 

Tkr  2014 2013 
Not 1.  
Verksamhetens intäkter    

Anslutningsavgifter  1 266 683 
Fast avgift VA  12 951 12 901 
Rörlig avgift VA  19 032 18 918 
Övriga VA-avgifter  14 38 
Övriga intäkter  317 101 
Summa  33 580 32 641 
    
Not 2.  
Verksamhetens kostnader*    

Lön inkl sociala avgifter  4 649 3 736 
Entreprenad och köp av verk-
samhet  3 295 3 511 

Bränsle, energi och vatten  3 971 3 308 
Inköp underhålls och förbruk-
ningsmaterial  3 552 3 189 

Hyra maskiner och bilar  2 729 3 698 
Köp av tjänster  4 374 3 480 
Övriga kostnader  3 992 3 238 
Summa  26 562 24 160 
    
*I verksamhetens kostnader 
ingår 40 % (40 %) av kostna-
der för FSP teknik samt 11 % 
(11 %) av totaltkostnaden för 
arbetsledning.    

   

    
Not 3.  
Avskrivningar materiella    
anläggningstillgångar  År % 
VA-ledningar  33 3 
Byggnader, verk, brunnar  20-25 4-5 
Maskiner (vattenmätare)  10 10 
Inventarier, fordon  3-10 10-33 
    
 
Årets avskrivningar  
fördelas på    

VA-ledningar      
Byggnader, verk, brunnar    
Immateriella tillgångar      
Maskiner (vattenmätare)    
Inventarier, fordon    
Summa      

 

 

 
 
 

2 959 
738 

1 250 
238 
108 

5 293 

 
 
 

2 835 
822 

1 250 
74 
5 

4 986 
 
Not 4.  
Finansiella kostnader 

   

Internränta, 2,5 % 14, 2,9 % 13  2 705 3 075 
Summa    
    
Not 5.  
Anläggningstillgångar    

Ack anskaffningsvärde    
Fastighet för affärsverksamhet  191 930 189 765 
Immateriella tillgångar  40 000 40 000 
Pågående investeringar  11 264 4 368 
Maskiner  2 881 1 524 
Inventarier  1 241 694 
Bilar  147 147 
Summa  247 463 236 498 
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Tkr  2014 2013 
    
Forts. Not 5.  
Anläggningstillgångar    

    
Ack avskrivningar    
Fastighet för affärsverksamhet  117 116 113 459 
Immateriella tillgångar  5 521 4 271 
Maskiner  619 545 
Inventarier  89 84 
Bilar  147 147 
Summa  123 492 118 506 
    
Årets avskrivningar    
Fastighet för affärsverksamhet  3 697 3 657 
Immaterilla tillgångar  1 250 1 250 
Maskiner  238 74 
Inventarier  108 5 
Bilar  0 0 
Summa  5 293 4 986 
    
Årets investeringar    
Fastighet för affärsverksamhet  1 436 2 165 
Immateriella tillgångar  0 0 
Maskiner  724 1 357 
Inventarier  276 547 
Bilar  0 0 
Summa  2 436 4 069 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Pågående investeringar 
Ack pågående   

4 368 
 

3 931 
Årets avslutade  0 -2 955 
Årets pågående 
Just värde 
Just till drift 

 
6 685 

211 
0 

3 412 
0 

-20 
Summa  11 264 4 368 
    
Utrangeringar  0 0 
Försäljningar  0 0 
    
Not 6.  
Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 041 2 661 
Summa  2 041 2 661 
    
Not 7.  
Eget kapital    

Ingående eget kapital  781 361 
Årets resultat  -980 420 
Summa  -199 781 
    
Not 8.  
Årets resultat    

Årets resultat  -980 420 
    
Not 9.  
Långfristiga skulder    

Anslutningsavgifter 2010-2012  1 989 1 844 
Skuld anläggningstillgångar   121 114 117 075 
Summa  123 103 118 919 
    
Not 10.  
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  252 36 
Summa  252 36 
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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 2014 
• Enskilda avlopp, LOVA 
• Livsmedelsprojekt 
• Tillsyn hälsoskydd 
• Förorenad mark 
• Bygg 
• Bostadsanpassning 
• Serveringstillstånd 
• Lantbruk 

 
 

Verksamhetsbeskrivning/nyckeltal 
 
Antal beslut 2014 2013 2012 
Miljö- och 
hälsoskydd 667 673 620 

Bygglov & anmälan 237 198 315 
Livsmedelskontroll 73 55 192 
Bostadsanpassning 79 95 102 
Ventilationskontroll 0 0 0 
Strandskydd 4 6 13 
Antal ärenden 2014 2013 2012 2009 
Miljö- och 
hälsoskydd, och 
livsmedel 

1 643 1 497 1 302 

Bygglov, ventilation, 
bostadsanpassning 
och förhandsbesked 

303 282 476 

 
 
Trendbrott enskilda avlopp 
Efter många år med drygt 180 stycken utfärdade 
nya tillstånd att anlägga enskilt avlopp, blev 2014 
års siffra 150 stycken. År 2012 utfördes endast en 
mindre inventering och då fastighetsägarna i många 
fall får två år på sig att åtgärda sitt avlopp, blev det 
ett naturligt tapp. Tre stycken inventeringsrundor 
genomfördes under 2014. Två stycken inom LOVA-
projektet, Underlag för VA-planering. År 2014 
inventerades 595 fastigheter med 460 enskilda 
avlopp. Totalt sedan inventeringen startade ligger 
antalet underkända avloppsanläggningar på 73 %. 

Livsmedel 
Via ett projekt undersöktes leveranser av varm mat 
till privatpersoner inom äldreomsorgen. Resultatet 
visade att maten höll temperaturen till sista 
leveransadressen. 
 
Tillsyn - Hälsoskydd 
Folkhälsomyndigheten initierade ett nationellt 
tillsynsprojekt gällande städning och ventilation. 
Alvesta kommun deltog i projektet och kommunens 
grundskolor har fått tillsynsbesök av 
hälsoskyddsinspektören under året. Resultatet 
kommer att följas upp under 2015. Även förskolorna 
i kommunen har besökts och där inriktades tillsynen 
på deras lokaler. Tillsyn har även bedrivits på 
kommunens badplatser.  
 
Förorenad mark 
I och med att Länsstyrelsen i Kronoberg slutfört sin 
inventering av förorenade områden i länet, har 
kommunen nu tagit vid och påbörjat arbetet med att 
utforma en strategisk plan för hur det fortsatta 
arbetet med gamla och nya miljösynder ska fortgå i 
Alvesta kommun.  
 
Bygg 
Ett av de ärenden som varit på 
byggnadsinspektörernas bord har varit 
bygglovshandläggning inför etableringen av en 
biogasanläggning på det nya industriområdet 
Orrakullen. Ett ärende som krävt handläggning av 
både bygg- och miljöinspektörer.  
 
Bostadsanpassning 
Under året har en förändring märkts. Antal ärenden 
minskar något men anpassningarna som söks är 
större och mer omfattande. 
 
Serveringstillstånd 
Vid året slut 2014 fanns det totalt 14 verksamheter 
som har stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten. Tillsynsverksamhet har bedrivits på de 
objekt som har stadigvarande tillstånd samt vissa av 
dem som har beviljats tillfälligt tillstånd till 
allmänheten under året. 
 
Lantbruk 
Under året har en enkät skickats ut till 
lantbruksföretag med mer än 25 djurenheter och 
eller mer än 8 ha odlad mark i syfte att uppdatera 
kommunens register då lantbruket genomgått stora 
förändringar de senaste åren. Samtliga B- och C- 
verksamheter inom lantbruk bjöds in till en 
informationsträff gällande egenkontroll. Det var god 
uppslutning och diskussionerna många. 
 

53



 
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 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 0 0 0 
Resultat före 
bokslutsdisp o skatt -280 -339 -289 

Årets resultat 97 143 174 
Balansomslutning 116 298 116 490 116 692 

 
 
Faktaruta, Alvesta kommunföretag, 
koncernen 

 
 
 

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 314 952 311 938 264 929 
Resultat före 
bokslutsdisp o skatt 13 558 12 509 11 871 
Årets resultat 11 450 12 300 12 060 
Balansomslutning 1 463 455 1 454 062 1 401 970 
Nettoinvestering 56 280 35 598 292 825 
Antal anställda 130 128 122 

 

 

Sammanfattning av året 2014 
 

• Bolaget har inte haft någon egen verksamhet 
under året. 
 

• Grund för ekonomin är ägandet/köpet av dotter-
bolagen, vilket finansierats med lån. Bolagets 
kostnader finansieras med koncernbidrag från 
dotterbolagen. 

 
• För samordning och utveckling av koncernen, 

baserat på mål och riktlinjer (ägardirektiv) för 
dotterbolagen, har ett flertal dialogmöten med 
dotterbolagens ledningar genomförts. Fokus har 
varit på strategiska frågor om t ex utveckling av 
fjärrvärme vad gäller kapacitet och säkerhet, 
uppföljning av bildande av regionalt bredbands-
bolag (Wexnet), aktuella bostadsprojekt. 
 

• Kommunfullmäktige beslutade under slutet av 
2013 att kommunen som huvudägare ska 
avveckla dotterbolaget Alvesta Utveckling. 
Kommunföretag har vid ett flertal styrelsemöten 
diskuterat och analyserat strategier för att 
hantera kommunfullmäktiges inriktningsbeslut, 
vilket landat i att koncernen tillsvidare avstår från 
att sälja de berörda industrifastigheterna i 
Alvesta Utveckling AB. 

 
 
Ekonomi och nyckeltal 
Det finansiella resultatet för moderbolaget följde 
ägarkrav och tidigare års nivåer, ett utfall på + 100 
tkr. 
 
Soliditeten  i   koncernen   var   vid  årsskiftet  8,4 % 
(7,3 % år 2013). 
 
 
Framtid 
Kommunföretag kommer fortsätta att ha en aktiv 
uppföljning och dialog med dotterbolagen om ut-
veckling av verksamhet och ekonomi, behov av 
förändringar, samarbeten etc. Den nya politiska 
majoriteten har förordat att kommunfullmäktiges 
beslut att avveckla dotterbolaget Alvesta Utveckling 
AB upphävs och att Kommunföretag får i uppdrag 
att se över och revidera mål och riktlinjer (ägardi-
rektiv) för utvecklingsbolaget. 
 
 

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Aktiekapital 100 100 100 
Bundna reserver -- -- -- 
Fritt eget kapital 48 701 48 604 48 461 

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Aktiekapital 100 100 100 
Bundna reserver 0 123 123 
Fritt eget kapital 122 361 105 446 93 146 
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AllboHus Fastighets AB      
Ordförande:  Mikael Johansson 
VD: Magnus Fransson  

 
Ansvar och uppgifter 
• Förvaltning av egna lägenheter och lokaler. 
• Förvaltning av kommunala fastigheter. 
• Lokalvård för egna fastigheter och externa 

uppdragsgivare, främst Alvesta kommun. 
• Grönyteskötsel 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 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 233 498 228 211 181 437 
Resultat före 
bokslutsdisposit-
ioner och skatt 

 
 

4 220 

 
 

12 622 

 
 

5 061 
Årets resultat 987 8 516 4 768 
Balansomslutning 1 052 781 1 050 453 1 009 127 
Nettoinvestering 42 419 45 872 281 279 
Antal anställda 94 92 88 
Antal årsarbetare 91 88 84 
Antal bostäder 1 835 1 868 1 857 
Omräkning av nyckeltal till följd av nya redovisnings- och 
värderingsprinciper (K3) har skett från år 2013. 
 
 
Sammanfattning av 2014 
• Uthyrningsläget 
• Integration 
• Ny-, om- och tillbyggnad 
• Köp och försäljning av fastigheter 
• Organisation och personal 

 
 
Uthyrningsläget 
 
Bostäder 
Under hela 2014 har efterfrågan på bostäder varit 
mycket stor. De få vakanser som förekommit under 
året har företrädesvis avsett de senast byggda och 
därmed de dyraste lägenheterna. Vid årsskiftet 
hade bolaget två tomma lägenheter.  Det råder brist 
på lägenheter i alla storlekar, men det största pro-
blemet är riktigt stora lägenheter.  Utmaningarna för 
framtiden förefaller att vara, dels att över huvud 
taget kunna erbjuda boende till riktigt stora familjer, 
dels att kunna ta fram lägenheter med en hyresnivå 
som hyresgästerna har möjlighet att efterfråga. 
 

Lokaler 
Även på lokalsidan har uthyrningen varit mycket bra 
under 2014. Vi upplever dock att många av de buti-
ker som verkar i kommunen, kämpar i en allt tuffare 
konkurrens med gallerior i kringliggande städer och 
en ökande internethandel. Vår bedömning är att 
risken för vakanser i kommersiella affärslokaler 
ökar. Under 2015 kommer två större kontorslokaler 
att bli vakanta och arbetet med att hitta nya hyres-
gäster till dessa har påbörjats. 
 
Integration 
Bolaget känner av ett allt starkare tryck avseende 
boende från personer som nyligen fått uppehållstill-
stånd i Sverige. I ett läge där det saknas vakanta 
lägenheter, tenderar detta att leda till att allt för 
många personer bor i lägenheter som egentligen är 
allt för små för deras behov. Detta är problematiskt 
ur flera aspekter, dels ökar slitage och vattenför-
brukningen i dessa lägenheter, dels försvåras integ-
rationen. Ur bolagets synpunkt innebär dessa om-
ständigheter ett behov av höjda hyror för att täcka 
kostnader för ökad förbrukning och ökat slitage. En 
ännu allvarligare konsekvens av situationen är, att 
om allt för många bor i en lägenhet uppstår hälso-
risker (fukt, ventilation m.m.). 
 
Bolaget fortsätter i samarbete med ABF, Migrat-
ionsverket och kommunen, att arbeta med att för-
bättra integrationen i våra bostadsområden. Arbetet 
bedrivs, dels i form av de integrationscaféer som 
finns på Rönnedal och i Torpsbruk, dels genom en 
rad andra insatser t.ex. information.  
 
Ny-, om- och tillbyggnad 
Under våren 2014 togs Alvestas nya ambulansstat-
ion på Björnstorp i drift. I övrigt har bolagets tek-
niska resurser till stor del koncentrerats till projekte-
ring av kommande projekt, underhållsåtgärder samt 
om- och tillbyggnadsprojekt. Bland en stor mängd 
projekt kan nämnas:  
• En större om- och tillbyggnad av Grönkullasko-

lan har slutförts. 
• Hagaskolan har byggts om från gymnasie- till 

högstadieskola. 
• Gymnasieskolan på Hjärtenholm har byggts om 

samt kompletterats med ca 1 500 kvm skol-
paviljonger. 

• Aringsgården byggs om till förskola med 8 
avdelningar. 

• Det särskilda boendet på Högåsen har byggts 
ut med 12 tillfälliga lägenheter. 

• Projektering och upphandling av 20 marklägen-
heter på Högåsängen pågår. 

• Projektering av ett nytt äldrecenter med 70 
platser pågår. 

• Projektering av ett nytt LSS-boende med 12 
lägenheter pågår. 

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 
Reservfond 7 195 7 195 7 195 
Fritt eget kapital 66 426 65 439 56 923 
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AllboHus Fastighets AB 

 
 
Under året har bolagets framgångsrika satsningar 
på energieffektivisering fortsatt med en rad olika 
insatser. Ett bevis på att dessa satsningar har slagit 
väl ut är att AllboHus under våren fick föreningen 
Goda Hus energisparpris. 
 
Köp och försäljning av fastigheter  
Efter beslut i styrelsen har AllboHus samlade fastig-
hetsbestånd i Torne, totalt 21 lägenheter avyttrats.  
Det av AllboHus ägda markområdet vid Kloster 
söder om Alvesta tätort har efter styrelsebeslut sålts 
till Alvesta kommun. 
 
Organisation och personal 
Under oktober 2013 genomfördes en större omor-
ganisation med syfte att öka bolagets kundfokus. År 
2014 har i mångt och mycket präglats av arbete 
med att implementera de beslutade förändringarna. 
 
AllboHus tog under 2013 initiativ till en större ge-
mensam utbildningssatsning. Tillsammans med ett 
flertal av länets övriga allmännyttiga bostadsbolag 
har vi planerat och inlett ett ledningsutvecklingspro-
gram för nya eller blivande chefer. Utbildningen 
omfattar totalt tio block om vardera 1 – 3 dagar och 
genomförs under 2014 – 2015. Från AllboHus ge-
nomgår fyra chefer hela programmet. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har ökat till 4,9 (3,1) % av den ordina-
rie arbetstiden, vilket är 12,8 (8,1) dagar per årsan-
ställd. Andelen av den totala sjukfrånvaron som 
avser 60 dagar eller mer är 20,1 (15,7) %. Ökningen 
av sjukfrånvaron beror till stor del på flera långtids-
sjukskrivningar. 
 
 
Ekonomi 
 
Resultat 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt upp-
går till 4,2 (12,6) mkr. Årets resultat efter skatt upp-
går till 1,0 (8,5) mkr. 
 
Nettoomsättningen uppgår till 233 (228) mkr varav 
hyresintäkter 212 (209) mkr och övriga intäkter 21 
(19) mkr. Förändringen beror främst på hyreshöj-
ning och minskat antal outhyrda hyresobjekt. 
 
Till följd av ett klimatmässigt milt år har resultatet 
påverkats positivt av lägre elförbrukning, uppvärm-
ning och snöröjningskostnader. Låga räntenivåer 
samt engångsintäkt till följd av fastighetsförsäljning 
har också påverkat resultatet positivt. Sammantaget 
har detta möjliggjort att utfört underhåll av fastighet-
erna har ökat jämfört med vad som var planerat för 
året. 
 
Finansiella kostnader uppgår till 29,6 (33) mkr, 
varav borgensavgift 4,3 (4,3) mkr. Kommunal bor-
gen finns för hela låneskulden som är 867 (871) 
mkr. Genomsnittlig ränta, inklusive borgensavgift 
0,5%, är 3,4 (3,8) %. 
 

Årets resultat har belastats med nedskrivning av 
fastigheter med 4,8 mkr.  
 
Nya redovisningsregler 
Från och med 2014 omfattas AllboHus av ny redo-
visningslagstiftning kallad K3. K3 ställer bland annat 
krav på komponentredovisning av fastigheter vilket 
innebär att varje fastighet ska delas upp i betydande 
komponenter och skrivas av utifrån nyttjandeperi-
oden för respektive komponent. K3 innehåller även 
krav på redovisning av beräknade verkliga värden 
av fastighetsbeståndet. 
 
 
Framtid 
AllboHus står liksom många andra allmännyttiga 
bostadsföretag inför flera stora utmaningar.  
 
AllboHus upplever en mycket hög efterfrågan på 
bostäder och från flera håll framförs både krav och 
önskemål om en ökad produktionstakt av nya lä-
genheter. Rådande lagstiftning gör det dock mycket 
svårt att bygga hyresbostäder till en kostnad som 
känns rimlig för våra kunder. Utöver de detaljplane-
relaterade, och byggnadstekniska krav som fördyrar 
produktionen så har Lagen om allmännyttiga kom-
munala bostadsbolag (2010:879) som trädde i kraft 
den 1 januari 2011 och nya redovisningsregler (K3) 
som gäller från och med 2014, satt helt nytt fokus 
på avkastningskrav och kalkylräntor. 

 
Med nya regelverk har det också blivit betydligt 
svårare att renovera det befintliga fastighetsbestån-
det utan att riskera betydande nedskrivningskrav. 
För AllboHus del där närmare halva bostadsbestån-
det måste renoveras inom de kommande tio till 
femton åren är denna problematik mycket kännbar. 
Konkret innebär detta att vi måste hitta sätt att reno-
vera betydligt billigare i kommande renoveringar 
samtidigt som vi måste fortsätta våra ansträngning-
ar att förhandla upp hyresnivåerna i renoverade 
fastigheter. 

 
Många av de som söker bostad hos oss är på grund 
av sin familjesituation i behov av riktigt stora lägen-
heter. I vårt befintliga bestånd utgör lägenheter med 
fler än tre rum en mycket liten andel. Att bygga nya 
hyreslägenheter för dessa kundgrupper med da-
gens produktionskostnader och avkastningskrav är 
ur ett affärsmässighetsperspektiv helt enkelt inte 
möjligt 
 
 
Nyckeltal 
 

 2014 2013 2012 
Soliditet % 9,9 9,7 9,2 
Avkastning på totalt 
kapital % 

 
3,2 

 
4,4 

 
3,5 

Låneränta inkl bor-
gensavg. brutto % 

 
3,4 

 
3,8 

 
4,1 

Vakansgrad bostä-
der % 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,4 
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Alvesta Energi AB 
Ordförande:  Anders Malmqvist 
VD: Mats Karlsson 
 

 
 

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 bolaget Bredband i 
Värend AB (BIVA).  
 
Faktaruta, Alvesta energikoncern 

 
 Belopp i tkr 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 106 139 106 922 121 025 
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 9 184 7 280 7 935 
Årets resultat* 7 038 7 083 6 713 
Balansomslutning 337 783 331 731 316 809 
Nettoinvestering 12 567 4 854 5 158 
Antal anställda 19 20 21 
Varav kvinnor 4 4 5 
 
Energikoncernen ägs till 100 procent av det 
kommunala bolaget, Alvesta Kommunföretag AB. 
 
Faktaruta, Alvesta Energi AB 
 

 Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 65 418 66 147 78 553 
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 4 741 3 885 4 932 
Årets resultat* 4 365 4 170 5 239 
Balansomslutning 232 025 234 623 236 103 
Nettoinvestering 5 427 1 326 2 459 
Antal anställda 0 0 0 
 
Faktaruta, Alvesta Elnät AB 
 

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 42 800 40 660 39 927 
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 3 721 4 864 2 319 
Årets resultat* 2 137 3 774 969 
Balansomslutning 94 506 97 529 93 940 
Nettoinvestering 7 140 3 528 2 698 
Antal anställda 19 20 21 
Varav kvinnor 4 4 5 

Faktaruta, Bredband i Värend AB 
 

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 11 2 924 9 362 
Resultatet före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 819 632 1 368 
Årets resultat* 470 3 684 7 
Balansomslutning 39 400 39 037 42 071 
Antal anställda 0 0 0 
* Jämförelsetalen är justerade enligt nya redovisnings- och 
värderingsprinciper (K3). 
 
 
Sammanfattning av året 2014 
• Utökat samarbete 
• Låg miljöpåverkan 
• Större projekt 
 
Utökat samarbete 
Det två bolagen Alvesta Energi AB och Alvesta 
Elnät AB har fortsatt arbetet med att hitta ytterligare 
samordningsfördelar som befintligt samarbete med 
Tekniska Verken i Linköping och Bixia AB ger. 
Under året har avtal tecknats om att kundtjänsten 
övergår till Bixia AB och att den kundtjänst som 
behövs av bolagen köps tillbaka av Bixia AB. Detta 
har gett mer öppettider och mer bemanning till en 
lägre kostnad.  
 
Låg miljöpåverkan 
Produktionen av fjärrvärme vid produktions-
anläggningarna i Alvesta, Moheda och Vislanda har 
varit effektiva under året. 99 % av värmen har 
producerats med biobränslen och den totala 
producerade volymen uppgick till 150 GWh. Genom 
ändrade rutiner vid hantering av bränslet vid 
anläggningen i Alvesta har driften och produktionen 
kunnat optimeras. 
 
Större projekt 
Under året har el byggts ut till kommunens nya 
industriområde Orrakullen. I Moheda har ny-
anläggning och ombyggnad skett vid Ryd. Utöver 
detta har ombyggnad med nya nätstationer skett i 
bland annat Blädinge och Dansjön. På 
fjärrvärmenätet har ett större underhållsarbete av 
ventiler genomförts i Alvesta centrum. Vid Alvesta 
fjärrvärmeanläggning har markarbeten inklusive 
stödmurar anlagts för att bättre kunna utnyttja 
befintlig markyta. 
  

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 
Fritt eget kapital 56 408 49 273 42 189 
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Alvesta Energi AB 

 
 
Ekonomi 
 
Moderbolaget Alvesta Energi AB redovisar ett 
positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt 
på 4,7 mkr. 
 
Dotterbolaget Alvesta Elnät AB redovisar ett positivt 
resultat före bokslutsdispositioner på 3,7 mkr, och 
Bredband i Värend AB (BIVA) redovisar ett positivt 
resultat före bokslutsdispositioner på 0,8 mkr. 
 
Koncernens investeringar uppgår till 12,6 mkr år 
2014. 
 
Framtid 
 
Energibranschen är under stark förändring. 
Prispress från alternativa energislag, 
generationsväxling och ökade krav på 
leveranssäkerhet ställer stora krav och är 
nyckelfrågor för såväl oss som branschen i sin 
helhet.  
 
För dotterbolaget Alvesta Elnät AB är det under 
första kvartalet 2015 tid att lämna in en ny 
intäktsram till Energimarknadsinspektionen för åren 
2016-2019. Intäktsramen bestämmer hur mycket 
bolaget har rätt att via taxor ta ut av bolagets 
kunder. Beslutet om hur stor denna intäktsram blir 
kommer därför att få stor påverkan på bolagets 
möjligheter att arbeta mot ett säkert, modernt och 
stabilt elnät. 
 
Efterfrågan på processvärme från sågverken 
fortsätter att öka och har idag nått taket för vad 
produktionsanläggningarna, i Alvesta och Moheda, 
har kapacitet att leverera. Koncernens huvuduppgift 
är att producera fjärrvärme och när möjlighet finns 
leverera processvärme med biobränsle som 
huvudbränsle. Ökad efterfrågan av processvärme 
måste lösas utanför koncernens 
produktionsanläggningar, vilket kan innebära ett 
bortfall av försäljning av processvärme. Påverkan 
på moderbolaget vid ett sådant bortfall beräknas bli 
begränsat då marginalen är betydligt mindre för 
processvärme jämfört med fjärrvärme. 
Produktionsanläggningarna blir i ett sådant läge 
bättre anpassade mot den efterfrågan som finns. 
Det innebär att oljekörning endast behövs i nödfall 
och inte vid normal drift oavsett utetemperatur för att 
klara ingångna åtaganden. 
 
 
 

 
 

 
58



 
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 verksamheter till extern behandling. 
• Tömma och transportera slam från enskilda 

slambrunnar till extern behandling. 
• Driva fyra bemannade återvinningscentraler där 

hushållen kan lämna sitt sorterade grovavfall. 
• Säkerställa extern behandlingskapacitet för 

insamlat material. 
Uppdraget att sköta Alvesta kommuns lagstadgade 
ansvar för hushållsavfall svarar för mer än 80 % av 
bolagets omsättning. 

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

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 22 730 22 814 22 867 
Resultat före 
bokslutsdisposi- 
tioner och skatt 

 
2 075 

 
1 499 

 
1 182 

Årets resultat       1 236           774        684 
Balansomslut- 
ning 

 
 24 642 

 
24 775 

 
25 328 

 
Nettoinvestering 
 

           62        1 126      1 134 

Antal anställda 16 16 17 
 
Sammanfattning av året 2014 
• Konsolidering 
• Stabila avfallsmängder 
• Övrigt 
 
Konsolidering 
Året har präglats av en väntan på vad som ska ske 
på avfallsområdet efter den stora avfallsutredningen 
som lämnades till regeringen under slutet av år 
2012. I denna tas förslag upp på bland annat änd-
rade ansvarsförhållanden för olika avfallsslag men 
även förslag på ytterligare skyldigheter att erbjuda 
hushåll fler sorteringssystem. Regeringen kom med 
delbeslut i augusti som innebar ett oförändrat an-
svarsförhållande. Den nya regeringen har dock en 
annan syn varför det fortfarande råder osäkerhet om 
spelreglerna på längre sikt. Bolaget har därför valt 
att lägga fokus på att effektivisera nuvarande orga-
nisation, såväl vad gäller utbildning av personal som 
trimning av befintligt insamlingssystem.

Stabila avfallsmängder 
Besöksfrekvensen vid de bemannade återvinnings-
centralerna är fortsatt hög. Bolaget har under året 
samlat in och behandlat ungefär lika mycket avfall 
som tidigare år trots en något svajig konjunktur. 
Antalet kunder såväl hushåll som verksamheter är 
fortsatt stabilt. 
    
Övrigt 
Inom upphandlingsområdet har bolaget bl.a. ge-
nomfört upphandling av slamsugningstjänster för 
åren 2015-2019. Bolaget har även handlat upp en 
ny sopbil som ersätter ett äldre fordon. 
  
Bolaget har genomfört en större kundundersökning 
under våren 2014. Denna visar på en mycket hög 
kundnöjdhet med bolagets personal och tjänster. 
Över 92 % var nöjda eller mycket nöjda med de 
tjänster som bolaget utför och dess personal. Med 
detta lägger sig bolaget i topp i Sverige vid jämfö-
relse i branschen. 
 
Bolaget har under året tagit ytterligare ett steg mot 
att kunna erbjuda elektroniska fakturor till företag 
men även att kunna ta emot elektroniska fakturor 
från företag genom ett samarbete med Swedbank. 
Elektroniska fakturor till privatpersoner ökar kon-
stant och idag betalas ca 20 % av alla privatperso-
ners fakturor från bolaget via detta betalsätt. 
 
 
Ekonomi 
Renhållningsbolaget redovisar för år 2014 ett posi-
tivt resultat på 1,2 mkr efter bokslutsdispositioner 
och skatt. Resultatet ligger väl i nivå med ägardirek-
tivet. Till det goda resultatet bidrar att bolaget be-
dömer att de sedan tidigare avsatta medlen för 
återställningen kan reduceras då fonderade medel i 
nuläget bedöms överstiga framtida kostnader. Bola-
get har därför beslutat att som ett första steg för 
2014 minska fonderade medel med 0,5 mkr. Däref-
ter görs en förnyad bedömning och utvärdering om 
storleken på avsättningen för att hantera framtida 
kostnader som hänför sig till återställningen av 
Aringsåsdeponin.  
 
 
Framtid 
Under 2014 har Alvesta kommun fortsatt arbetet 
med en ny avfallsplan som ska ange riktlinjerna 
fram mot 2020. Planen beräknas kunna fastställas 
under första halvåret 2015. Det troliga är att planen 
kommer att föreslå en utökad och förändrad in-
samling av hushållsavfall med fler fraktioner vilket 
kan komma att kräva investeringar i såväl behållare 
som fordon och kanske också personal för att öka 
miljönyttan i enlighet med de miljömål som föreslås. 

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Aktiekapital 500 500 500 
Reservfond 100 100 100 
Fritt eget kapital 5 758 4 522 3 904 
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Alvesta Renhållnings AB 
 
 
Bolaget har tillsammans med några intilliggande 
kommuner på tjänstemannanivå börjat titta på om 
det kan finnas fördelar med likartade system om 
eller när det blir aktuellt med att förändra nuvarande 
insamlingssystem med fler fraktioner, t.ex. matav-
fallsinsamling. 
 
Vår bedömning är att bolaget står väl rustat att möta 
dessa utmaningar om man anpassar införandet 
utifrån bolagets kapacitet. 
 
Bolaget förfogar i dagsläget över en modern for-
donsflotta där medelåldern ligger under 5 år. Det är 
därför viktigt att förändringar som rör hur avfallet 
samlas in går hand i hand med det reinvesterings-
behov och utbyte av fordon som kontinuerligt ge-
nomförs. 
 
 
Nyckeltal, ton 
 

 2014 2013 2012 
Hushållsavfall till depo-
nering 300 306 330 

Hushållsavfall till energi-
utvinning 5 015 5 003 5 149 

Farligt avfall 68 72 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolaget förfogar över en modern fordonsflotta. 
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Alvesta Utveckling AB 
Ordförande:  Kajsa Sivertsson 
VD: Kjell Rosenlöf 
 

 

Ansvar och uppgifter 
• Bygga, förvärva, förvalta och förädla verksam-

hetsfastigheter för uthyrning och/eller försäljning. 
• Att i allmännyttigt syfte främja lokalförsörjningen 

för verksamheter i Alvesta kommun. 
• Vara en resurs för kommunens näringslivsbe-

främjande åtgärder. 
 
Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Aktiekapital 100 100 100 
Reservfond 523 523 523 
Fritt eget kapital 3 967 3 906 3 731 
 
Bolaget ingår i en koncern med Alvesta Kommun- 
företag AB som moderbolag. 
 
Faktaruta 
 

Belopp i tkr 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 3 179 3 380 3 018 
Resultat före boksluts-
dispositioner och skatt 86 225 356 
Årets resultat 61 214 336 
Balansomslutning 41 688 42 022 45 505 
Nettoinvestering 29 86 16 534 
Antal anställda 0 0 0 
Antal årsarbetare 0 0 0 
 
 
Sammanfattning av året 2014 
• Normal fastighetsdrift 
• EU-bidrag 
• Process att avveckla bolaget 
 
Normal fastighetsdrift 
De fyra industrifastigheter som bolaget äger är ut-
hyrda och det har varit en normal fastighetsdrift 
både fastighetstekniskt och ekonomiskt. Alvesta 
Utveckling kan därför för 2014 redovisa vinst. En av 
fastigheterna, den från 2012 nya omlastningstermi-
nalen från järnväg till lastbil inklusive lagerbyggnad, 
har stärkt Alvestas roll som transportnav. Omlast-
ningscentralen/logistikhallen är på 4 200 kvm och 
tillhörande byggnad för torrlagring har en yta om 
1 560 kvm. Företaget Alwex Intermodal AB, som 
också hanterar driften på den intermodala termina-
len i Alvesta (kombiterminalen), hyr/arrenderar 
byggnader och området. Under 2014 ökade antalet 
inkommande och lossade järnvägsvagnar. 
 
EU-bidrag 
Vid bygget av omlastningsterminalen ansöktes om 
ett EU-bidrag då terminalen är en del i projektet 
Baltic Link, Motorway of the Sea. Projektets mål är 
att ordna ett transportnät från Adriatiska havet till 
Göteborg via Gdynia och Karlskrona. EU-kommiss-
ionen har beslutat att ge Alvesta Utveckling AB ett 
bidrag på 1,5 mkr för byggandet av omlastningster-
minalen.  
 

Process att avveckla bolaget 
Bolaget Alvesta Utveckling styrs ytterst av huvudä-
garen Alvesta kommun. Den dåvarande politiska 
majoriteten i kommunen tog i november 2013 ett 
inriktningsbeslut i kommunfullmäktige att avveckla 
bolaget. I uppdraget ingick att på bästa sätt tillvarata 
ekonomiska värden i bolaget och avveckla i den takt 
de berörda fastigheterna kan säljas till marknads-
mässiga och för bolaget rimliga priser. Förutsätt-
ningar och analys av att avveckla bolaget har disku-
terats under 2014 vid ett flertal tillfällen i styrelserna 
för Alvesta Utveckling och ägaren Alvesta Kommun-
företag AB. Bedömningen har varit att avvakta med 
avveckling av bolaget. Den nya politiska majoriteten 
från hösten 2014 har i kommunens styrelse föresla-
git att beslutet att avveckla bolaget upphävs och att 
uppdrag och ägardirektiv till bolaget ses över. 
 
 
Ekonomi 
Alvesta Utveckling AB redovisar en vinst på 61 tkr 
(214 tkr år 2013). Resultatet ligger i linje med de 
prognoser som gjorts under året. Låneräntorna har 
minskat med 270 tkr, men eftersom det finns en 
koppling mellan räntan och ett hyresavtal så mins-
kar även intäkterna. Bolaget har haft kostnadsök-
ningar för tillstånd att bedriva järnvägstrafik, ökad 
borgensavgift samt konsultkostnader för fastighets-
värdering. 
 
 
Framtid 
Uppdraget till bolaget ska ses över av ägaren. Trots 
att bolaget gått med vinst de senaste åren behöver 
bolaget se över kort- och långsiktiga innehav av 
fastigheter och fastigheternas risker och värden. 
 
 
Nyckeltal 
 
 

 2014 2013 2012 
Soliditet % 11,0 10,8 9,6 
Avkastning på totalt  
kapital % 

 
2,3 

 
3,0 

 
3,6 

Låneränta fastigheter, 
brutto % 

 
2,4 

 
3,6 

 
4,0 
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Värends Räddningstjänstförbund 
Ordförande:  Berith Swalander, Växjö 
Vice ordförande: Lars-Olof Franzén, Alvesta 

Förbundschef: Jörgen Gertsson 
Räddningschef: Joakim Karlsson 
 

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). 
 
Förbundets vision 
Ett tryggt och olycksfritt samhälle – för alla! 
 
Övergripande mål 
• Stärka medborgarens förmåga att minska och 

förhindra olyckor. 
• Effektivt och flexibelt resursutnyttjande före, 

under och efter olyckor. 
• En attraktiv arbetsplats med kompetenta 

medarbetare som trivs. 
• En välskött ekonomi. 
 
Belopp i tkr* 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 72 851 75 870 71 815 

Årets resultat -1 970 1 946 1 443 

Balansomslutning 43 468 
 

42 016 36 346 

Nettoinvestering 1 060 3 165 2 523 
*Avser förbundet som helhet. Kommunens andel är 20 %.  
 
Sammanfattning av året 2014 
• Samverkan inom och utom länet. 
• Förmedlat brand- och olycksförebyggande 

budskap till ca 6 300 personer. 
• Jämställdhetsinventering genomförd. 
• Strategisk fordonsplan fastställd. 
 
Samverkan inom och utom länet 
Samverkan med länets övriga räddningstjänster har 
fortsatt inom ett flertal områden, till exempel 
kommunikationssystemet Rakel, beredskap vid 
utsläpp av farliga ämnen, suicid-prevention samt 
stab och ledning. Under året har - gemensamt med 
övriga räddningstjänster i Kronoberg, Kalmar och 
Blekinge län - ett nytt avtal om utalarmering med 
SOS Alarm AB tecknats. 
 
Inre befäl på SOS Alarm 
En provperiod med inre befäl (IB) på SOS Alarm AB 
har genomförts under hösten 2013 och våren 2014. 
Provperioden har genomförts tillsammans med 
övriga räddningstjänster i länet samt från Kalmar 
och i samråd med Blekinge. Ambitionen är att under 
2015 kunna fatta beslut om att gå vidare och tillsätta 
en permanent IB-funktion.

Räddsam Kronoberg 
En för framtiden mycket viktig fråga är utvecklingen 
av samverkan mellan räddningstjänsterna i länet i 
det som benämns Räddsam Kronoberg. 
Räddningstjänsterna har arbetat fram en gemensam 
avsiktsförklaring och genom Länsstyrelsen också 
beviljats stöd från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) för uppstartsfasen. 
 
Brand- och olycksförebyggande insatser 
Inom det förebyggande arbetet har förbundet 
genomfört regelbunden tillsyn, tillstånds- och 
remissarbete. Inom områdena brand- och 
olycksinformation samt extern utbildning har 
räddningstjänsten i olika utbildningar under året 
förmedlat brand- och olycksförebyggande budskap 
till ca 6 300 personer. Av dessa har Bamses 
Brandskola genomförts vid 62 tillfällen och har nått 
ca 1 500 förskolebarn i Alvesta kommun och Växjö 
kommun. 

 
Jämställdhetsinventering 
En mångfaldsgrupp har bildats och under 
sommaren genomfördes en jämställdhets-
inventering på förbundets stationer. Inventeringen 
visade att nuvarande situation har stora brister och 
att åtgärder behöver göras både omgående och på 
sikt. 
 
Strategisk fordonsplan 
På årets sista månad fastställdes en strategisk 
fordonsplan för förbundet och för framtiden. Syftet 
är att nyttja resurser optimalt och att tillse det beslut 
direktionen tidigare fattat; att år 2019 ska inget 
fordon i organisationen vara äldre än 20 år. 
Fordonsplanen har framarbetats partsgemensamt 
inom förbundet och information och samverkan har 
skett på olika nivåer. 
 
Genomförda räddningsinsatser 
Typ/år 2014   2013   2012 

Brand i byggnad 154 124 138 

Brand ej i byggnad 162 125 129 

Trafikolycka 226 220 228 

Automatlarm, ej brand/gas 446 502 513 

Förmodad brand 64 73 54 

I väntan på ambulans+sjukvård 87 51 38 

Annat uppdrag/övrigt 185 219 176 

Totalt 1 324 1 314 1 276 

   
62



Värends Räddningstjänstförbund 
 
 
 

Antal aktiviteter (Brandskyddskontroller) 

 
 
Antal anställda 

 
 
Behandlade ärenden genomförda kurser 
 

Typ/år 2014 2013 2012 

Tillsyner LSO och LBE 230 222 205 

Tillsyn, skriftliga redogörelser 33 34 19 

Tillstånd explosiv vara 22 22 17 

Remisser, yttrande m.m. 246 225 194 

    

Bygg- och planärenden 62 93 74 

Tillstånd, Brandfarlig vara 53 60 49 

Sotningsärenden 38 43 29 

Antal utbildade personer    

Brandskyddsutbildning 2 390 1 851 1 137 

Brandutb, Hem & fritid 22 71 102 

Brandutb, SFI 239 19 29 

Heta arbeten 258 209 243 

Trafiksäkerhetsinfo. körskolor 2 440 2 925 2 761 

Förare av farligt gods 262 134 119 

    

Bamses brandskola 1 470 1 091 1 083 

Summa, ca 7 000 6 300 5 474 
Brandinformation  
(antal aktiviteter) 50 26 37 

 

 

Ekonomi 
Totalt redovisar förbundet för år 2014 ett negativt 
resultat på ca 2 mkr. Till budget 2014 beslutade 
direktionen att avsätta 1,8 mkr för olika åtgärder. 
Året resulterade i ett underskott i förhållande till 
budget om 170 tkr vilket till största del beror på att 
förbundet har haft något för höga personal-
kostnader, främst för vikarier. 
 
Vid årets slut har förbundet ett kapital om ca 6,2 
mkr. 
 
 
Framtid 
För 2015 har direktionen avsatt ca 2,0 mkr av 
förbundets kapital för särskilda satsningar. 
Befolkningsmängden inom förbundets område ökar 
och då främst inom Växjö tätort. Det är viktigt att 
Värends Räddningstjänst finns med som en naturlig 
samarbetspartner vid planering av fortsatt 
samhällsutveckling med perspektiven före, under 
och efter olycka.  
 
År 2019 ska enligt beslut i direktionen inget fordon 
vara äldre än 20 år. Då det under några år inte har 
investerats kommer det att behövas ekonomiska 
medel för investering för att säkerställa att Värends 
Räddningstjänst fortsatt ska vara ett modernt och 
effektivt räddningstjänstförbund och kunna arbeta 
med såväl stora som små enheter och vara snabbt 
på plats. Vidare behöver förbundets förebyggande 
arbete utvecklas ytterligare. 
 
 
 

Område 2014  2013 2012 
Växjö sotningsdistrikt  5 293 3 063 4 588 
Alvesta sotningsdistrikt  2 358 1 846 2 325 

 2014  2013 2012 
Antal anställda, tv AB 60 60 59 
Antal anställda, deltid RiB 156 151 148 
Antal räddningsvärnsmän 28 29 30 
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Driftredovisning
(mkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut

2014 2014 2014 2013 2012

Kommunstyrelse         Intäkter 10,5 11,1 0,6 12,2 6,2
        Kostnader 106,2 106,4 -0,1 99,4 73,4

        Nettokostnader 95,8 95,3 0,5 87,2 67,2

Utbildningsnämnden         Intäkter 64,0 80,8 16,8 72,4    Ny under
        Kostnader 503,9 552,0 -48,1 520,0 2013

        Nettokostnader 440,0 471,3 -31,3 447,6

Nämnden för individ och familj         Intäkter 62,9 70,4 7,5 57,7    Ny under
        Kostnader 147,4 151,9 -4,5 143,3 2013

        Nettokostnader 84,5 81,5 3,0 85,6

Nämnden för barn och ungdom         Intäkter Ombildad 83,5
        Kostnader under 2013 456,4

        Nettokostnader 372,9

Nämnden för arbete och lärande         Intäkter Ombildad 40,6
        Kostnader under 2013 201,2

        Nettokostnader 160,6

Omsorgsnämnden         Intäkter 76,9 79,3 2,4 79,0 84,4
(huvudsakligen f.d. Nämnden för omsorg och hälsa)         Kostnader 351,8 366,7 -15,0 363,4 369,4
        Nettokostnader 274,9 287,5 -12,6 284,4 285,0

Nämnden för samhällsplanering         Intäkter 68,7 70,3 1,6 66,9 133,8
        Kostnader 112,8 114,5 -1,7 109,4 186,1

        Nettokostnader 44,1 44,2 -0,1 42,5 52,3

Myndighetsnämnden         Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Kostnader 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

        Nettokostnader 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

SUMMA NÄMNDER         Intäkter 283,0 311,8 28,9 288,2 348,5
        Kostnader 1 222,2 1 291,6 -69,4 1 235,6 1 286,6

        Nettokostnader 939,3 979,8 -40,5 947,4 938,1

Gemensam finansiering         Intäkter 1 011,3 1 049,1 37,8 1 013,7 * 984,1 **
(exkl jämförelsestörande poster)         Kostnader 62,0 67,8 -5,9 62,1 64,5
        Nettokostnader -949,3 -981,4 32,0 -951,6 -919,6

TOTALT         Intäkter 1 294,3 1 361,0 66,7 1 301,9 1 332,6
        Kostnader 1 284,3 1 359,4 -75,1 1 297,7 1 351,1

        Nettokostnader -10,0 -1,6 -8,4 -4,2 18,5

Jämförelsestörande poster:
* Intäkt 16,6 mkr har ej inräknats ovan.
** Intäkt 100,8 mkr har ej inräknats ovan.
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Investeringsredovisning

(mkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Bokslut
2014 2014 2014 2013 2012

Kommunstyrelse Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 65,8 57,8 8,0 25,7 1,4
Netto 65,8 57,8 8,0 25,7 1,4

Utbildningsnämnden Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 4,2 4,3 -0,1 1,6
Netto 4,2 4,3 -0,1 1,6

Nämnden för individ och familj Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 0,9 0,2 0,7 0,0
Netto 0,9 0,2 0,7 0,0

Nämnden för barn och ungdom Inkomster 0,0Ombildad under 2013 Ombildad under 2013 0,0
Utgifter 1,7
Netto 1,7

Nämnden för arbete och lärande Inkomster Ombildad under 2013 Ombildad under 2013 0,0
Utgifter 0,5
Netto 0,5

Omsorgsnämnden Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(huvudsakligen f.d. Nämnden för omsorg och hälsa) Utgifter 4,4 1,7 2,7 1,0 1,9

Netto 4,4 1,7 2,7 1,0 1,9

Nämnden för samhällsplanering Inkomster 0,0 1,8 -1,8 1,8 1,0
Utgifter 59,9 52,0 7,9 14,7 47,9
Netto 59,9 50,2 9,7 12,9 46,9

Nämnden för myndighetsfrågor 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

SUMMA NÄMNDER Inkomster 0,0 1,8 -1,8 1,8 1,0
Utgifter 135,2 116,0 19,2 43,0 53,4
Netto 135,2 114,2 21,0 41,2 52,4

Gemensam finansiering Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 0,0 6,8 -6,8 0,0 0,0
Netto 0,0 6,8 -6,8 0,0 0,0

TOTALT Inkomster 0,0 1,8 1) -1,8 1,8 1) 1,0 1)

Utgifter 135,2 122,8 2) 12,4 43,0 2) 53,4 2)

Netto 135,2 121,0 14,2 41,2 52,4

1) Varav investeringsbidrag 0,5 1,5 0,4

Varav anslutningsavgift VA 1,2 0,2 0,4

Varav vidarefakturering 0,1 0,1 0,2

1,8 1,8 1,0

2) Varav bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0 0,0

Varav exploatering 0,0 0,0 0,0

Varav vidareutbetalning av bidrag Rfss 0,0 0,0 0,1

0,0 0,0 0,1
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Redovisningsprinciper 
 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och 
utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts enligt 
portföljmetoden till det lägsta av verkligt värde och 
anskaffningsvärdet. 
 
Anslutningsavgifter  
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp bokförs 
som långfristig skuld och periodiseras över 
nyttjandeperioden. I de fall då kostnaden avser 
driften bokas motsvarande anslutningsavgift direkt 
mot resultatet. 
 
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. 
  
Normal nyttjandeperiod i år (avskrivningstid) per typ 
av tillgång:  
 
Immateriella tillg 7, 5 
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 
Anslutning Bergaåsen (immateriella anläggnings-
tillgång) tillämpas en avskrivning på 32 år. 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 
 
Kassaflödesrapport 
Kassaflödesrapporten är upprättad enligt indirekt 
metod där rörelsekapitalförändringen i sin helhet 
hänförts till löpande verksamhet. 
 
Komponentredovisning 
Under året har en övergång till komponent 
redovisning påbörjats. Verksamhetsfastigheter med 
bokfört värde överstigande 500 tkr har delats in i 
komponenter. Komponentindelningen av 
verksamhetsfastigheterna kommer att avslutas 
under år 2015. Fortsatt planering är att gå vidare 
med objekt inom gator och vägar samt vatten och 
avlopp. 
 
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. 
 
Leasingavtalen för bilarna ska redovisas som 
finansiell leasing, vilket Alvesta Kommun inte gör. 
Arbetet med att anpassa det kommer ske under år 
2015. 
 
Lånekostnader  
Lånekostnaderna för 2014 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 2014. 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 6 och not 16 
men ej klassificerad som en jämförelsestörande 
post i resultaträkningen eftersom beloppet som 
påverkar avsättningen inte är väsentligt.  
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Redovisningsprinciper 
 
 
Pensionsmedelsplacering 
Innehav av aktier och räntepapper i kommunens 
”pensionsfond”, vilken klassificeras som 
omsättningstillgång, 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 
2014 års kommunalskatt. 
 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Alvesta Kommun omfattar de bolag som 
kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I den sammanställda redovisningen 
för 2014 ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta 
Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag AB. 
Kommunens andel (20 %) av Värends Räddnings-
tjänstförbund har också tagits med i 
sammanställningen. 
 
Den sammanställda redovisningen utgör ett 
sammandrag av kommunens och dotterföretagens 
resultat- och balansräkningar. Interna mellan-
havanden mellan de i koncernen ingående enhet-
erna har i allt väsentligt eliminerats. Att efter 
elimineringen föra samman kommunens och dotter-
företagens räkenskaper till en redovisningsenhet 
kallas konsolidering. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Långsiktig avkastning 
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Resultaträkning

Koncern
2014 2013 2013

Verksamhetens intäkter 1 485,1 492,9 267,5 273,5
    varav jämförelsestörande post* 0,0

Verksamhetens kostnader 2 -1 360,3 -1 317,4 -1 251,1 -1 202,3
    varav jämförelsestörande post* 0,0

Avskrivningar 8,9 -72,0 -63,4 -19,4 -19,5

Verksamhetens nettokostnad -947,2 -887,9 -1 003,0 -948,3
    varav jämförelsestörande post*

Skatteintäkter 3 732,0 718,6 732,0 718,6
Generella statsbidrag och utjämning 4 258,9 239,9 258,9 239,9
Finansiella intäkter 5 11,5 7,2 15,3 11,3
    varav jämförelsestörande post*
Finansiella kostnader 6 -35,6 -39,4 -1,6 -0,7
Skatt på årets resultat -0,8 -1,8 0,0
Uppskjuten skatt enl bolagets årsrd -1,4 1,6 0,0

Årets resultat 7 17,4 38,2 1,6 20,8

Avgår realisationsvinster -1,7 -0,5
Avgår återföring/uppskrivning -0,4

Tillförs omstrukturering lokal
Årets resultat enligt balanskravet 17,4 38,2 -0,1 19,9

Jämförelsestörande poster
Verksamhetens intäkter

Reavinst brutto vid försäljning av fastigheter elim.

Återbetalning AFA-premier 16,6 16,6

Verksamhetens kostnader
Reaförlust brutto vid försäljning av fastigheter elim.

Finansiella intäkter
Reavinster vid omläggning av pensionsfond -

Summa 16,6 16,6

Årets resultat exkl jämförelsestörande poster 17,4 21,6 1,6 4,2

Not 2014
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Kassaflödesanalys
Not Koncern Kommun

 Mkr 2014 2013 2014 2013
 Löpande verksamhet
 Årets resultat 7 17,4 38,2 1,6 20,8

 Justering för ej likvidpåverkande poster 69,7 60,2 19,7 17,0
 -varav avskrivningar och nedskrivningar 72,0 63,4 19,4 19,5
 -varav periodisering invest.bidrag -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
 -varav reavinst m.AT -4,4 -1,0 -1,8 -1,0
 -varav reaförlust m.AT 0,1 0,4 0,1 0,4
 -varav utrangering 1,1 0,0 1,1 0,0
 -varav värdeminskning värdepapper 0,0 -0,7 0,0 0,0
 -varav uppskrivning värdepapper kapitalförvaltn. 0,0 0,0 0,0 0,0
 -varav resultat intresseförening 0,0 0,0 0,0 0,0
 -varav statlig infrastrukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
 -varav upplösning infrastrukturbidrag 1,0 1,0 1,0 1,0
 -varav direktbokning mot EK 0,0 -2,8 0,0 -2,8
 -varav justering anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ökning/minskning av förråd 12 0,9 2,6 0,0 1,5
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 13 -21,5 23,5 -11,6 21,0
 Ökning/minskning av kortfr. plac. 14 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5
 Ökning/minskning av kortfr. skulder 20 36,2 -13,0 24,8 -25,1
 Ökning/minskning av pensionsskuld 16 6,8 0,4 6,8 0,4
 Ökning/minskning övr. avsättningar 18 0,7 1,9 0,0 0,0

 I. Verksamhetsnetto 105,7 109,3 36,8 31,1

 Investeringar
 Inköp materiella tillgångar* 9 -192,1 -88,0 -122,8 -42,9
 Investeringsbidrag materiella tillgångar 1,7 1,5 1,7 1,5
 Övrig investeringsinkomst 0,1 0,3 0,1 0,3
 Omklassat till OT 4,0 0,0 4,0 0,0
 Försäljning materiella tillgångar 9 22,9 4,3 10,1 3,0
 Inköp immateriella tillgångar* 0,0 -0,1 0,0 -0,1
 Inköp finansiella tillgångar 10 0,0 0,0 0,0 0,0
 Försäljning finansiella tillgångar 10 0,0 7,8 0,0 0,0
 II. Investeringsnetto -163,4 -74,2 -106,9 -38,2

Finansiering
Minskning långfristig fordran 10 21,6 0,1 19,4 0,1
Långfristig upplåning (ökn lån) 19 85,0 22,0 85,0 22,0
Amortering 19 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristig fordran 10 -0,6 -83,3 0,0 -47,3
Ökning långfristig skuld 19 0,0 34,6 0,0 0,0
Minskning långfristig skuld 19 -15,6 0,0 0,0 0,0
 III. Finansieringsnetto 90,4 -26,5 104,4 -25,2

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur
Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 18 -0,8 -2,3 -0,8 -2,3

-0,8 -2,3 -0,8 -2,3
Förändring likvida medel 15 31,9 6,3 33,5 -34,6

Inköp anläggningstillgångar brutto enl. investeringsredov. 122,8 43,0
Avser exploatering 0,0 0,0
Avser vidareutbetalning / bidrag till Rfss 0,0 0,0
Avser bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0
Inköp anläggningstillgångar enl kassaflödesrapport 122,8 43,0
(materiella och immateriella)
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Balansräkning

Koncern Kommun
 Mkr Not 2014 2013 2014 2013
 Tillgångar
 Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar 8 34,2 35,8 34,2 35,8
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 9 1 596,8 1 502,7 419,8 334,4
 Maskiner och inventarier 9 55,6 47,3 25,7 20,7
 Finansiella anläggningstillgångar 10 129,1 150,1 123,9 143,2
Bidrag statlig infrastruktur 11 20,9 21,9 20,9 21,9
 Summa anläggningstillgångar 1 836,6 1 757,8 624,5 556,0
 Omsättningstillgångar
 Förråd m.m. 12 7,5 8,4 4,2 4,3
 Fordringar 13 126,3 115,5 120,3 108,7
 Kortfristiga placeringar 14 218,4 213,8 218,4 213,8
 Kassa och bank 15 94,8 62,8 21,2 -12,3
 Summa omsättningstillgångar 447,0 400,5 364,1 314,5
 Summa tillgångar 2 283,6 2 158,3 988,6 870,5
    
 Eget kapital, avsättningar och skulder
 Eget kapital 7 651,4 628,7 660,4 658,8
   Därav årets resultat (17,4) (38,2) (1,6) (20,8)
 Avsättningar för pensioner 16 15,0 8,1 10,4 3,6
 Andra avsättningar 18 11,5 11,2 0,1 0,8
 Långfristiga skulder 19 1 323,9 1 254,0 113,5 27,9
 Kortfristiga skulder 20 281,8 256,3 204,2 179,4
 Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 2 283,6 2 158,3 988,6 870,5

 Panter och ansvarsförbindelser Not 2014 2013 2014 2013
- Pensionsskuld 16 393,9 413,4 393,9 413,4
   Därav visstidförordnanden 16 (2,7) (4,6) (2,7) (4,6)
- Löneskatt för pensionsförpliktelser 16 95,6 100,3 95,6 100,3
- Borgensåtaganden: 17 1 215,7 1 234,0 1 215,7 1 234,0
    Därav kommunala företag 17 (1210,2) (1230,7) (1210,2) (1230,7)
    Därav del av bostadslån egna hem 17 (0,1) (0,1) (0,1) (0,1)
    Därav föreningar o organisationer 17 (5,4) (3,2) (5,4) (3,2)
- Operationell leasing 994,2 984,9 994,2 984,9
    Därav datorer, kopiatorer (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
    Därav fordon (0,0) (0,0) (0,0) (0,0)
    Därav hyror med förfallotid inom 1 år (88,3) (84,2) (88,3) (84,2)
    Därav hyror med förfallotid 2-5 år (276,9) (269,4) (276,9) (269,4)
    Därav hyror med förfallotid senare än 5 år (629,0) (631,3) (629,0) (631,3)
  Summa 2 699,4 2 732,6 2 699,4 2 732,6

Soliditet Not 2014 2013 2014 2013
- inklusive pensionsskuld före 1998 7 5 17 17

- exklusive pensionsskuld före 1998 29 29 67 76
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Noter

Koncern Kommun
2014 2013 2014 2013

Not 1. Verksamhetens intäkter
Statsbidrag och andra bidrag 140,3 131,1 140,3 131,1

Hyror, arrenden 143,1 140,4 31,3 30,4

Försäljningsintäkter 100,6 13,5 22,4 21,4

Taxor, avgifter, ersättningar 66,2 164,0 64,5 66,9

Reavinster 4,5 1,0 1,8 1,0

Övriga intäkter 30,4 42,9 7,2 22,7

Summa 485,1 492,9 267,5 273,5

Not 2. Verksamhetens kostnader
Hyror 4,8 3,5 105,8 103,9

Lönekostnader inkl soc.avg 755,1 739,8 680,1 662,3

Pensionskostnader 56,1 46,9 50,9 46,1

Bidrag 83,7 83,6 86,4 86,3

Entreprenad och köp av verksamhet 249,4 208,0 163,8 154,4

Övriga kostnader 211,2 235,6 164,1 149,3

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

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

Summa 1 360,3 1 317,4 1 251,1 1 202,3

Not 3. Skatteintäkter
Kommunalskatt prel 733,9 722,8 733,9 722,8

Korr slutavräkning 2012 0,4 0,4

Slutavräkning 2013 -2,0 -4,6 -2,0 -4,6

Prognos slutavräkning 2014 0,1 0,1

Summa 732,0 718,6 732,0 718,6

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 198,8 183,9 198,8 183,9

Strukturbidrag 2,0 2,0

Konjunkturstöd 0,0 0,0

Regleringsbidrag 4,5 8,6 4,5 8,6

Regleringsavgift 0,0 0,0

Kostnadsutjämning, bidrag 20,7 17,2 20,7 17,2

Kostnadsutjämning, avgift 0,0 0,0

LSS-utjämning, bidrag 0,5 0,0 0,5 0,0

LSS-utjämning, avgift -1,9 -1,9

Kommunal fastighetsavgift prel 32,4 32,1 32,4 32,1

Summa 258,9 239,9 258,9 239,9
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Koncern Kommun
2014 2013 2014 2013

Not 5. Finansiella intäkter
Räntor utlämnade lån 1,3 0,5 0,1 0,4

Ränta likvida medel 0,5 0,4 0,3 0,4

Dröjsmålsränta 0,2 0,1 0,1 0,1

Aktieutdelning 1,4 1,3 1,4 1,2

Reavinster 1,8 2,1 1,8 2,1

Ränta räntepapper 0,7 0,6 0,7 0,7

Borgensavgifter 0,0 0,0 6,0 6,0

Uppskrivning aktier 0,0 0,4 0,0 0,4

Övriga finansiella intäkter 5,6 1,8 4,9 0,0

Summa 11,5 7,2 15,3 11,3

Not 6. Finansiella kostnader
Räntekostnader för lån 35,1 39,1 1,1 0,5
Aktieägartillskott 0,0 0,0 0,0 0,0
Dröjsmålsräntor 0,0 0,0 0,0 0,0
Avgifter till banker m m 0,2 0,0 0,2 0,0
Reaförluster 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,2 0,1 0,2
   (varav effekt av sänkta RIPS-räntor) (0) (0,1) (0) (0,1)
Nedskrivning aktier 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella kostnader 0,2 0,1 0,2 0,0

Summa 35,6 39,4 1,6 0,7

Not 7. Årets resultat / Eget Kapital
Ingående eget kapital 628,7 593,3 658,8 640,8
Direktbokning mot eget kapital 5,3 -2,8 0,0 -2,8
Årets Resultat 17,4 38,2 1,6 20,8

Utgående Eget Kapital 651,4 628,7 660,4 658,8

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar*
Licenser
Nyttjandeperiod 5-7 år

Ingående anskaffningsvärde 1,80 1,70 1,80 1,70
Inköp/förvärv 0,00 0,10 0,00 0,10
Försäljning/Utrangering 0,00 0,00 0,00 0,00
Utgående anskaffningsvärde 1,80 1,80 1,80 1,80
Ingående avskrivningar -0,50 -0,20 -0,50 -0,20
Årets avskrivningar -0,30 -0,30 -0,30 -0,30
Utgående ack avskrivningar -0,80 -0,5 -0,80 -0,50

Utgående planenligt restvärde 1,0 1,3 1,0 1,3

Vattenanslutningar
Nyttjandeperiod 32 år

Ingående anskaffningsvärde 40,00 40,00 40,00 40,00
Inköp/förvärv 0,00 0,00 0,00 0,00
Försäljning/Utrangering 0,00 0,00 0,00 0,00
Utgående anskaffningsvärde 40,00 40,00 40,00 40,00
Ingående avskrivningar -5,50 -4,30 -5,50 -4,30
Årets avskrivningar -1,30 -1,20 -1,30 -1,20
Utgående ack avskrivningar -6,80 -5,50 -6,80 -5,50

Utgående planenligt restvärde 33,2 34,5 33,2 34,5
Delsumma 34,2 35,8 34,2 35,8

* Samtliga immateriella tillgångar är externt förvärvade. 
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Koncern Kommun
2014 2013 2014 2013

Not 9. Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekn. anl

Mark
Ingående anskaffningsvärde 1 450,2 1 419,1 40,1 41,4
Justering värde 231,6 0,0 0,0 0,0
Justering K3 11,3 0,0 0,0 0,0
Omföring investeringsbidrag EU -0,4 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 26,2 31,2 -0,5 0,0
.-varav till omsättningstillgång (-0,5) 0,0 (-0,5) 0,0
Inköp/förvärv 28,8 5,3 12,7 0,6
Försäljning/utrangering -23,4 -5,4 -8,1 -1,9
Utgående ack anskaffningsvärden 1 724,3 1 450,2 44,2 40,1
Ingående avskrivningar -410,6 -367,6 -0,4 -0,4
Justering K3 -4,6 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 0,0 -3,7 0,0 0,0
Årets avskrivningar -45,8 -40,7 0,0 0,0
Årets nedskrivningar -4,8 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar uppskrivet belopp -0,2 -0,2 0,0 0,0
Återförd avskrivning försäljning/utrangering 4,7 1,6 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -461,3 -410,6 -0,4 -0,4
Ingående ack nedskrivningar 0,4 0,4 -4,0 -4,0
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack nedskrivningar 0,4 0,4 -4,0 -4,0

Utgående planenligt restvärde 1 263,4 1 040,0 39,8 35,7

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde 497,8 499,9 164,4 166,6
Justering värde -401,2 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 57,1 0,3 57,1 0,3
Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering -9,7 -2,8 -9,7 -2,9
Omklassificering 24,9 0,4 24,9 0,4
Utgående ack anskaffningsvärden 168,9 497,8 236,7 164,4
Ingående avskrivningar -229,2 -230,1 -61,6 -60,2
Justering värde 167,6 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,2 -1,5 -4,2 -3,8
Försäljning/Utrangering 8,6 2,4 8,6 2,4
Utgående ack avskrivningar -52,8 -229,2 -57,2 -61,6
Ingående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6
Årets nedskrivningar -0,5 0,0 -0,5 0,0
Utgående ack nedskrivningar -10,1 -9,6 -10,1 -9,6

Utgående planenligt restvärde 106,0 259,0 169,4 93,2

Fastighet för affärsverksamhet
Ingående anskaffningsvärde 196,2 190,3 196,2 190,3
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 2,6 2,7 2,6 2,7
Investeringsinkomst -1,2 0,0 -1,2 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 0,0 3,2 0,0 3,2
Utgående ack anskaffningsvärden 197,6 196,2 197,6 196,2
Ingående avskrivningar -117,3 -113,5 -117,3 -113,5
Årets avskrivningar -3,8 -3,8 -3,8 -3,8
Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -121,1 -117,3 -121,1 -117,3

Utgående planenligt restvärde 76,5 78,9 76,5 78,9
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Publika fastigheter
Ingående anskaffningsvärde 156,2 153,4 156,2 153,4
Justering värde -0,1 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 2,7 1,4 2,7 1,4
Investeringsinkomst -0,1 0,0 -0,1 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 1,7 1,4 1,7 1,4
Omklassificering till omsättningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden 160,4 156,2 160,5 156,2
Ingående avskrivningar -73,6 -69,8 -73,6 -69,8
Årets avskrivningar -3,8 -3,8 -3,8 -3,8
 Nedskrivningar/uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -77,4 -73,6 -77,4 -73,6

Utgående planenligt restvärde 83,0 82,6 83,1 82,6

Industrifastigheter
Ingående anskaffningsvärde 1,9 1,9 1,9 1,9
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående anskaffningsvärde 1,9 1,9 1,9 1,9
Ingående avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgårende ack avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Utgående planenligt restvärde 1,8 1,8 1,8 1,8

Övriga fastigheter och anläggningar
Ingående anskaffningsvärde -38,9 -38,9 3,0 3,0
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden -38,9 -38,9 3,0 3,0
Ingående avskrivningar 22,2 19,8 -0,8 -0,7
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Återf avskr utrangering 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar 2,6 2,5 -0,1 -0,1
Försäljning/utrangering -0,1 -0,1 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar 24,7 22,2 -0,9 -0,8

Utgående planenligt restvärde -14,2 -16,7 2,1 2,2

Pågående investeringar
Ingående pågående investeringar 57,1 20,9 40,0 12,9
Justering värde 0,2 0,0 0,2 0,0
Under året nedlagda kostnader 43,6 0,0 0,0 0,0
Omklassificering -60,5 -6,9 -33,0 -6,1
-varav till omsättningstillgång (-3,5) 0,0 (-3,5) 0,0
Årets investeringar 39,9 8,9 39,9 33,5
Årets investeringsinkomster 0,0 34,2 0,0 -0,3

Utgående pågående investeringar 80,3 57,1 47,1 40,0
Delsumma 1 596,8 1 502,7 419,8 334,4
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Summa ingående anskaffningsvärde 2 320,5 2 246,6 601,8 569,5
Summa justerat värde -158,2 0,0 0,2 0,0
Summa inköp/förvärv 174,7 18,6 115,0 38,5
Summa investeringsinkomst -1,7 34,2 -1,3 -0,3
Summa försäljning/utrangering -33,1 -8,2 -17,8 -4,8
Summa omklassificering -7,7 29,3 -6,9 -1,1
.-varav till omsättningstillgång 0,0 (-4,0) 0,0
Summa utgående ack anskaffningsvärde 2 294,5 2 320,5 691,0 601,8
Summa ingående avskrivningar -808,6 -761,3 -253,8 -244,7
Summa justerat värde 163,0 0,0 0,0 0,0
Summa omklassificering 0,0 -3,7 0,0 0,0
Summa årets avskrivningar -55,6 -47,5 -11,9 -11,5
Summa försäljning/utrangering 13,2 3,9 8,6 2,4
Summa utgående ack avskrivningar -688,0 -808,6 -257,1 -253,8
Summa ingående nedskrivningar -9,2 -9,2 -13,6 -13,6
Summa årets nedskrivningar -0,5 0,0 -0,5 0,0
Summa utgående ack nedskrivningar -9,7 -9,2 -14,1 -13,6

Summa mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 596,8 1 502,7 419,8 334,4

Maskiner och inventarier
Maskiner
Ingående anskaffningsvärde 94,4 97,7 14,9 13,2
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 9,5 9,2 0,0 1,4
Omföring investeringsbidrag EU -0,1 0,0 0,0 0,0
Omklassificering -2,5 -57,2 -1,7 0,3
Försäljning/utrangering -2,9 44,7 -0,8 0,0
Utgående ack anskaffningsvärden 98,4 94,4 12,4 14,9
Ingående avskrivningar -64,2 -66,1 -11,3 -10,9
Årets avskrivningar -6,4 -8,7 -0,3 -0,4
Förvärvade ack avskrivningar 0,2 0,4 0,0 0,0
Försäljning/utrangering 1,3 18,5 0,6 0,0
Omklassificering 0,0 -9,1 0,0 0,0
Återförd avskrivning försäljning/utrangering 2,0 0,8 0,0 0,0
Utgående ack avskrivningar -67,1 -64,2 -11,0 -11,3

Utgående planenligt restvärde 31,3 30,2 1,4 3,6
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 148,4 145,8 148,4 145,8
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Inköp/förvärv 7,3 2,7 7,3 2,7
Försäljning/utrangering -13,5 -0,9 -13,5 -0,9
Omklassificering 4,5 0,8 4,5 0,8
Utgående ack anskaffningsvärden 146,7 148,4 146,7 148,4
Ingående avskrivningar -131,6 -126,5 -131,6 -126,5
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -5,0 -6,0 -5,0 -6,0
Försäljning/utrangering 13,5 0,9 13,5 0,9
Utgående ack avskrivningar -123,1 -131,6 -123,1 -131,6

Utgående planenligt restvärde 23,6 16,8 23,6 16,8
Bilar
Ingående anskaffningsvärde 3,9 5,2 3,9 5,2
Justering värde 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Inköp/förvärv 0,5 0,3 0,5 0,3
Försäljning/utrangering -0,8 -1,5 -0,8 -1,5
Utgående ack anskaffningsvärden 3,6 3,9 3,6 3,9
Ingående avskrivningar -3,6 -5,0 -3,6 -5,0
Justering värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Försäljning/utrangering 0,8 1,5 0,8 1,5
Utgående ack avskrivningar -2,9 -3,6 -2,9 -3,6

Utgående planenligt restvärde 0,7 0,3 0,7 0,3
Delsumma 55,6 47,3 25,7 20,7
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Summa ingående anskaffningsvärde 246,7 248,7 167,2 164,2
Summa justerat värde 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Summa inköp/förvärv 17,3 12,2 7,8 4,4
Summa investeringsinkomst -0,1 0,0 0,0 0,0
Summa försäljning/utrangering -17,2 42,3 -15,1 -2,4
Summa omklassificering 2,0 -56,4 2,8 1,1

Summa utgående ack anskaffningsvärde 248,7 246,7 162,7 167,2
Summa ingående avskrivningar -199,4 -197,6 -146,5 -142,4
Summa justerat värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa årets avskrivningar -11,5 -14,8 -5,4 -6,5
Summa förvärvade ack avskrivningar 0,2 0,4 0,0 0,0
Summa försäljning/utrangering 17,6 21,7 14,9 2,4
Summa omklassificering 0,0 -9,1 0,0 0,0

Summa utgående ack avskrivningar -193,1 -199,4 -137,0 -146,5
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

Summa maskiner och Inventarier 55,6 47,3 25,7 20,7

Summa Materiella Anläggningstillgångar 1 652,4 1 550,0 445,5 355,1

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
-Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 48,1 48,1
-Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,9 0,9 0,9 0,9
-Smaland Airport AB 0,2 0,2 0,2 0,2
-Huseby Bruk AB 1,4 1,4 1,4 1,4
-Övriga 0,0 0,0
Andelar 8,8 8,7 8,8 8,7

Delsumma 11,3 11,2 59,4 59,3
Utlämnade lån 117,8 138,9 64,5 83,9
Avgår kortfristig del 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma 117,8 138,9 64,5 83,9
Summa Finansiella anläggningstillgångar 129,1 150,1 123,9 143,2

Not 11. Bidrag statlig infrastruktur
Tågstopp Södra Stambanan (TSS)

Ack avsättning 11,2 11,2 11,2 11,2
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ack upplösning -1,3 -0,9 -1,3 -0,9
Årets upplösning -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Utgående värde 9,5 9,9 9,5 9,9

Resecentrum (TUSS)
Ack avsättning 5,5 5,5 5,5 5,5
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ack upplösning -0,7 -0,4 -0,7 -0,4
Årets upplösning -0,2 -0,3 -0,2 -0,3
Utgående värde 4,6 4,8 4,6 4,8

Pågatåg Nordost
Ack avsättning 7,4 7,4 7,4 7,4
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ack upplösning -0,9 -0,6 -0,9 -0,6
Årets upplösning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Utgående värde 6,2 6,5 6,2 6,5

Mötesspår Räppe
Ack avsättning 0,7 0,8 0,7 0,8
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Ack upplösning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Årets upplösning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,6 0,7 0,6 0,7

Summa bidrag statlig infrastruktur 20,9 21,9 20,9 21,9

76



Koncern Kommun
2014 2013 2014 2013

Not 12. Förråd mm
Ingående anskaffningsvärde 23,7 23,7 18,5 18,5
Omklassificerat från anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets nedlagda kostnader 3,0 0,0 4,9 0,0

Utgående ack anskaffningsvärde 26,7 23,7 23,4 18,5
Ingående nedskrivningar -2,5 -2,4 -2,5 -2,4
Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack nedskrivningar -2,5 -2,4 -2,5 -2,4
Ingående avslut tomter -11,8 -10,3 -11,8 -10,3
Årets sålda tomter -4,9 -2,6 -4,9 -1,5

Utgående ack värde sålda tomter -16,7 -12,9 -16,7 -11,8
Summa Förråd 7,5 8,4 4,2 4,3

Not 13. Fordringar
Debiterade avgifter 20,4 3,0 13,0 10,5
Moms 0,3 0,1 0,4 0,1
Upplupna intäkter 37,6 35,1 48,9 42,4
Förutbetalda kostnader 33,6 41,7 42,5 35,5
Upplupen aktieutdelning 0,2 0,2 0,2 0,2
Upplupna skatteintäkter 0,1 4,4 0,1 4,4
Upplupen fastighetsavgift 13,7 13,7 13,7 13,7
Övriga fordringar 20,5 31,1 1,5 1,9

Summa kortfristiga fordringar 126,4 129,3 120,3 108,7

Not 14. Kortfristiga placeringar
Ingående Placerade pensionmedel 213,8 213,8 213,8 209,3
Årets Placerade pensionsmedel 4,6 0,0 4,6 4,5
Värdereglering aktier 0,0 0,0 0,0

Summa kortfristiga placeringar 218,4 213,8 218,4 213,8

Not 15. Kassa och Bank
Kontantkassor 0,0 0,0 0,0 0,0
Banker 94,8 62,8 21,2 -12,3

Summa kassa och bank 94,8 62,8 21,2 -12,3

Not 16. Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning 8,1 7,1 3,6 3,3
Pensionsutbetalningar -0,4 -0,3 -0,4 -0,3
Nyintjänad pension 0,0 0,0 0,0 0,0
Personalförändringar 5,4 0,7 5,3 0,5
Ränte-och basbeloppsuppräkningar 0,1 0,0 0,1 0,0
Förändring av löneskatt 1,3 0,0 1,3 0,0
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 0,1 0,0 0,1
Övrigt 0,5 0,5 0,5 0,1

Summa avsättningar för pensioner 15,0 8,1 10,4 3,6

Specifikation - avsatt till pensioner:
Särskild avtals/ålderspension (6,5) (0,7) (6,5) (0,7)
Förmånsbestämd pension (1,4) (1,5) (1,4) (1,5)
Pension till efterlevande (0,5) (0,7) (0,5) (0,7)
Löneskatt (2,0) (0,7) (2,0) (0,7)
Förpliktelsen minskad genom försäkring 8,7 5,5 8,7 5,5
Överskottsmedel i försäkringen 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktualiseringsgrad/utredningsgrad 99,0 98,0 99,0 98,0
Ansvarsförbindelser:
Pensionsskuld 393,9 413,4 393,9 413,4
(varav visstidsförordnande, 2 personer) -2,7 (4,6) (2,7) (4,6)
(varav effekt av sänkt diskonterinsränta) (0,0) (29,3) (0,0) (29,3)
Skuld löneskatt 95,6 100,3 95,6 100,3

Summa 489,5 513,7 489,5 513,7
P-medlens användning

Finansiella placeringar, bokfört värde 218,4 213,8 218,4 213,8
Återlån 271,1 299,9 271,1 299,9

Summa 489,5 513,7 489,5 513,7
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Not 17. Borgensåtaganden*
Del av bostadslån 0,1 0,1 0,1 0,1
Alvesta Kommunföretag AB 66,0 66,0 66,0 66,0
AllboHus Fastighets AB 867,0 871,0 867,0 871,0
Alvesta Renhållnings AB 1,0 1,5 1,0 1,5
Alvesta Energi AB 155,0 160,0 155,0 160,0
Alvesta Elnät AB ** 63,0 69,0 63,0 69,0
Alvesta Utveckling AB 36,2 36,2 36,2 36,2
BIVA Bredband i Värend AB 22,0 27,0 22,0 27,0
Föreningar/organisationer 5,4 5,7 5,4 5,7

Summa borgensåtaganden 1 215,7 1 236,5 1 215,7 1 236,5

Not 18. Andra avsättningar
Skatt obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0
Uppskjuten skatt 10,2 8,5 0,0 0,0
Övriga avsättningar 1,2 1,9 0,0 0,0
Avsättning bidrag statlig infrastruktur

Tågstopp Södra Stambanan (TSS) 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets utbetalning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Resecentrum (TUSS) 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets utbetalning 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 0,0 0,0 0,0 0,0
Pågatåg Nordost 0,1 2,4 0,1 2,4
Årets utbetalning 0,0 -2,3 0,0 -2,3
Utgående värde 0,1 0,1 0,1 0,1
Mötesspår Räppe 0,7 0,7 0,7 0,7
Årets avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets utbetalning -0,7 0,0 -0,7 0,0
Utgående värde 0,0 0,7 0,0 0,7
Summa bidrag statlig infrastruktur 0,1 0,8 0,1 0,8

Summa andra avsättningar 11,5 11,2 0,1 0,8

*Alvesta kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemskommunerna vid ett eventuellt 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, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Alvesta kommuns ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 299 065,5 miljoner kronor och totala tillgångar till 290 729,7 miljoner kronor. Kommunens andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 1800,5 kiljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1750,0
miljoner kronor.

**Kreditbelopp är 69 mkr aktuellt skuld är 63 mkr. 
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Not 19. Långfristiga skulder
Ingående låneskuld 1 248,0 1 196,0 22,0 0,0
Skuld anslutningsavgift 2,0 0,0 2,0 1,8
Skuld investeringsinkomst 4,5 0,0 4,5 4,1
Nyupplåning under året 85,0 66,0 85,0 22,0
Årets amorteringar -15,6 -8,1 0,0 0,0
Avgår kort del av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 1 323,9 1 254,0 113,5 27,9

Kreditgivare
Kommuninvest 1 317,2 1 247,7 107,0 22,0
Nordea 0,0 0,0 0,0 0,0
Swedbank 0,0 0,0 0,0 0,0
DEXIA 0,0 0,0 0,0 0,0
Handelsbanken 0,0 0,0 0,0 0,0
Stadshypotek 0,0 0,0 0,0 0,0
SEB 0,0 0,0 0,0 0,0
Växjö kommun 0,3 0,3 0,0 0,0

Summa 1 317,5 1 248,0 107,0 22,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Ack investeringsbidrag 4,1 4,1 4,2 2,7
Årets investeringsbidrag 0,5 0,0 0,5 1,5
Summa investeringsbidrag 4,6 4,1 4,7 4,2
Ack periodisering -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Årets periodisering -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Summa periodisering -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
Delsumma 4,4 4,0 4,5 4,1
Återstående antal år (vägt snitt) 31,0 31,5 31,0 31,5

Ack anslutningsavgifter 2,0 2,0 2,0 2,0
Justering anslutningsavgifter 0,2 0,0 0,2 0,0
Årets anslutningsavgifter 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa anslutningsavgifter 2,2 2,0 2,2 2,0
Ack periodisering -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
Årets periodisering 0,0 0,0 0,0 -0,1
Summa periodisering -0,2 -0,1 -0,2 -0,2
Delsumma 2,0 1,9 2,0 1,8
Återstående antal år (vägt snitt) 31,0 31,5 31,0 31,5

Summa 6,4 5,9 6,5 5,9

Summa långfristiga skulder 1 323,9 1 254,0 113,5 27,9

Not 20. Kortfristiga skulder
Moms 1,2 1,0 1,2 1,0
Personalskatter 10,3 10,0 10,3 10,0
Arbetsgivaravgifter 12,6 12,0 12,6 12,0
Semesterlöneskuld månadsanställda 41,8 49,1 36,1 35,5
Semesterlöneskuld timanställda 0,8 0,5 0,8 0,5
Okompenserad övertid 0,0 0,0 0,0 0,0
Ferielöneskuld 7,5 7,0 7,5 7,0
Uppehållslöneskuld 0,6 0,6 0,6 0,6
Leverantörsskuld 46,1 31,6 56,2 43,0
Skatt 5,5 6,0 5,5 6,0
Upplupna kostnader 22,3 22,9 13,7 15,3
Förutbetalda intäkter 29,9 27,7 19,3 13,9
Upplupen pensionskostnad 22,9 22,0 22,9 22,0
Förutbetald skatteintäkt 6,7 0,0 6,7 0,0
Kortfristig del av långfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 73,6 65,9 10,8 12,6

Summa kortfristiga skulder 281,8 256,3 204,2 179,4
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Tilläggsupplysningar
(MKR)

Alvesta Kommun Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

A.Kommun ftg AB 100% 0,21 0,00 0,33 0,19 0,08 10,00

Allbohus 100% 3,09 106,96 4,36 26,03 2,95

Auab 100% 0,13 0,04 0,18 0,15

Arab 100% 0,33 2,02 0,01 0,16 0,23

A. Energi 100% 1,12 2,93 0,78 0,07 0,66

A. Elnät 100% 0,70 1,11 0,35 0,03 0,49

Värends Rdtj Förbund 20% 2,78

Förvaltningsavtalet 100% 0,02 11,70 4,87 0,05

Summa: 5,61 127,53 10,87 0,19 26,57 14,34 0,00 0,00

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

Koncern-    
bidrag

Alvesta Kommun 100% 0,21 0,19 0,33 10,00 0,08

Allbohus 100% 0,80

Auab 100% 0,03

Arab 100% 0,15

A. Energi 100% 0,00

A. Elnät 100% 1,18

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0,00 0,21 0,19 0,33 10,00 0,08 0,00 2,15

Allbohus Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 106,96 3,09 4,36 2,95 26,03

A.Kommun Ftg AB 100% 0,00 -0,80

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20% 0,17 0,04 0,01

Förvaltningsavtalet 100% 1,27 0,23

Summa: 108,39 3,13 0,00 4,36 3,18 26,04 0,00 -0,80

Auab Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 0,04 0,13 0,18 0,15

A.Kommun Ftg AB 100% -0,03

Allbohus 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 0,04 0,13 0,00 0,18 0,00 0,15 0,00 -0,03

Arab Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 2,02 0,33 0,01 0,23 0,16

A.Kommun Ftg AB 100% -0,15

Allbohus 100%

Auab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100% 0,54 0,10 0,04

Summa: 2,56 0,44 0,00 0,01 0,27 0,16 0,00 -0,15
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Tilläggsupplysningar
(MKR)

A. Energi Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 2,93 1,12 0,78 0,66 0,07

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100% 0,84 0,23

Summa: 3,76 1,12 0,00 0,78 0,90 0,07 0,00 0,00

A. Elnät Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 1,11 0,70 0,35 0,49 0,03

A.Kommun Ftg AB 100% -1,18

Allbohus 100%

Auab 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa: 1,11 0,70 0,00 0,35 0,49 0,03 0,00 -1,18

Värends Rdtj Förbund Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 20% 2,78

A.Kommun Ftg AB 20%

Allbohus 20% 0,04 0,17 0,01

Auab 20%

Arab 20%

A. Energi 20%

A. Elnät 20%

Förvaltningsavtalet 20% 0,01

Summa: 2,83 0,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Förvaltningsavtalet Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkter Fin.kost Fordringar Skulder
Aktieägartill
skott

Koncernb
idrag

Alvesta Kommun 100% 11,70 0,02 4,87 0,05

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100% 1,27 0,23

Auab 100%

Arab 100% 0,10 0,54 0,04

A. Energi 100% 0,84 0,23

A. Elnät 100%

Värends Rdtj 20% 0,01

Industrienheten 100%

Summa: 11,80 2,67 0,00 4,87 0,00 0,54 0,00 0,00

TOTAL SUMMA: 136,10 136,10 11,06 11,06 41,41 41,41 0,00 0,00
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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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DRIFT 2014
(tkr)

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto
kansli c01 460 8 990 8 530 702 8 514 7 812 92 242 477 718
ekonomi c02 708 8 386 7 678 702 7 936 7 234 94 -6 450 443
personal c03 144 8 548 8 404 0 8 516 8 516 101 -144 32 -112
IT    c04 3 857 13 180 9 323 2 733 11 306 8 574 92 -1 125 1 874 749
marknadskontor,information c05 0 1 431 1 431 12 1 717 1 706 119 12 -286 -275
personalvård, feriearbete c06/6214 0 2 210 2 210 0 1 746 1 746 79 0 464 464
nämnd o styrelseverksamhet c111,112 0 3 652 3 652 0 3 589 3 589 98 0 63 63
stöd till politiska partier c12 0 1 059 1 059 0 985 985 93 0 74 74
revision c13 0 1 100 1 100 0 977 977 89 0 123 123
överförmyndare, valnämnd, avgift rfss,skl c14 700 4 013 3 313 1 725 4 597 2 872 87 1 025 -584 441
turism c233 50 925 875 57 1 053 997 114 7 -128 -122
räddningstjänstförbund c284 0 14 174 14 174 0 14 066 14 066 99 0 108 108
beredskap c29 645 857 212 519 519 1 0 -126 338 212
länstrafiken c722 0 15 365 15 365 0 15 364 15 364 100 0 1 1
kultur o föreningsstöd                            c 3421,345-347,351 (31 0 2 476 2 476 55 2 798 2 743 111 55 -322 -267
fritidsverksamhet, idrotts- o fritidsanl. c232,312-319,32 3 905 19 862 15 957 4 596 22 689 18 093 113 691 -2 827 -2 136
Summa 10 469 106 229 95 760 11 099 106 373 95 274 99 630 -144 485

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto
nämnd och styrelseverksamhet c11 0 1 451 1 451 0 765 765 53 0 686 686
fritidsgårdar c33 136 5 252 5 116 274 5 632 5 358 105 138 -380 -242
musikskola c37 600 4 477 3 877 656 4 173 3 517 91 56 304 360
gemensam verksamhet c40 580 19 982 19 402 1 033 23 854 22 820 118 453 -3 871 -3 418
förskoleverksamhet c41 19 926 124 875 104 949 23 460 127 227 103 768 99 3 534 -2 352 1 182
    -varav köp av utbildning a6111 487 10 587 10 100 1 301 13 901 12 600 125 814 -3 314 -2 500

skolbarnsomsorg c42 231 13 816 13 585 870 14 689 13 819 102 639 -873 -234
grundskola c43 19 735 202 806 183 071 25 500 219 429 193 929 106 5 765 -16 623 -10 858
   -varav köp av utbildning a6111 1 250 17 250 16 000 1 620 18 240 16 620 104 370 -990 -620

särskolan/LSS-verksamhet c45 0 28 995 28 995 1 717 31 602 29 885 103 1 717 -2 606 -889
   -varav köp av utbildning a6111 0 5 261 5 261 599 5 777 5 178 98 599 -516 83

biblioteksverksamhet c31/34/36 660 10 119 9 459 636 9 841 9 205 97 -24 278 254
gymnasie-/vuxenutbildning c44/46/47/49 22 098 92 154 70 056 26 612 114 797 88 186 126 4 514 -22 644 -18 130
   -varav köp av utbildning a6111 1 300 47 032 45 732 1 097 64 611 63 514 139 -203 -17 579 -17 782

Summa 63 966 503 926 439 960 80 758 552 009 471 251 107 16 792 -48 082 -31 290

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto
nämnd o styrelseverksamhet vht 118 0 641 641 0 796 796 124 0 -155 -155
förvaltningskontor, inkl reception a 41 o 411 417 8 012 7 595 651 7 144 6 493 85 234 868 1 102
barn, familj, inkl Stjärnan a 441 o 443 22 929 58 410 35 481 17 293 56 164 38 871 110 -5 637 2 246 -3 391
ensamkommande flyktingbarn a 442 22 524 21 684 -840 22 769 21 201 -1 568 187 245 483 728
försörjningsstöd a 4501 o vht 581 1 600 29 409 27 809 1 886 29 979 28 093 101 286 -570 -284
flyktingmottagning a 4501 o vht 61x 10 000 11 152 1 152 21 575 18 146 -3 429 -298 11 575 -6 994 4 581
arbetmarknad a 4503 5 400 12 027 6 627 5 879 8 777 2 898 44 479 3 250 3 729
missbruk a 4502X 70 6 080 6 010 359 9 686 9 327 141 289 -3 606 -3 316
Summa 62 940 147 415 84 476 70 413 151 893 81 481 96 7 473 -4 478 2 995

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto
nämnd a71/C114 0 623 623 0 670 670 108 0 -47 -47
förvaltningskontor a71 769 6 717 5 948 521 6 469 5 948 100 -248 248 0
äldreomsorg totalt (inkl. Psykiatrin) a77 42 753 266 752 223 999 46 095 272 502 226 407 101 3 342 -5 750 -2 408
     varav personalkostnader b5-56 0 205 104 205 104 204 329 204 329 100 0 775 775

     varav medicinskt färdigbehandlade akt 751 0 0 0 611 611 0 -611 -611

funktionsstöd totalt a76 33 368 77 695 44 327 32 658 87 099 54 441 123 -710 -9 404 -10 114
     varav personalkostnader b5-56 0 60 767 60 767 66 186 66 186 109 0 -5 419 -5 419

Summa 76 890 351 787 274 897 79 274 366 740 287 466 105 2 384 -14 953 -12 569

Omsorgsnämnden BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014Nämnden för individ- och familjeomsorg

Kommunstyrelsen BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

Utbildningsnämnden BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014
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forts. DRIFT 2014
(tkr)

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto
nämnd c116 0 612 612 617 617 101 0 -5 -5
förvaltningskontor

c201,
27 ej bm 960 3 469 2 509 816 3 126 2 310 92 -144 343 199

bygg & miljökontor c27 3 700 7 432 3 732 4 139 7 499 3 360 90 439 -67 372
bostadsförbättring c218 0 1 750 1 750 2 361 2 361 135 0 -611 -611
färdtjänst c55,72 0 4 595 4 595 4 288 4 288 93 0 307 307
fysisk/teknisk planering c214-217,219 2 900 9 272 6 372 3 382 10 024 6 642 104 482 -752 -270
förvaltningsavtalet c22,71,202 13 363 13 125 -238 11 857 11 203 -654 275 -1 506 1 922 416
teknisk administration/servicefunkt. c211-213 15 780 18 615 2 835 14 470 17 245 2 775 98 -1 310 1 370 60
gator o vägar, beslysning, avfallshant. c24,75 50 16 428 16 378 774 17 539 16 765 102 724 -1 111 -387
parkförvaltning c25 0 5 546 5 546 290 6 012 5 722 103 290 -466 -176
Summa skattefinansierat 36 753 80 844 44 091 35 728 79 914 44 186 100 -1 025 930 -95
vattenförsörjning, avlopp, va-avgift * c73,74,76 31 944 31 944 0 34 560 34 560 0 2 616 -2 616 0
Summa taxefinansierat* 31 944 31 944 0 34 560 34 560 0 2 616 -2 616 0
*) Bokslut 2014: inklusive fondering VA-verksamhetens resultat, -980 tkr.

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto
Nämnd c117 0 104 104 0 108 108 104 0 -4 -4

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

verksamhet kod intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto
kommunalskatt c8110 730 715 -730 715 731 989 -731 989 100 1 274 0 1 274
kommunal fastighetsavgift c8111 31 815 -31 815 32 415 -32 415 102 600 0 600
kommunalekonomisk utjämning c812,813 199 200 -199 200 226 457 -226 457 114 27 257 0 27 257
finansiella intäkter c821,822 7 000 -7 000 15 316 -15 316 219 8 316 0 8 316
finansiella kostnader c823,832 4 000 4 000 1 505 1 505 38 0 2 495 2 495
KP-avgift b2934 33 740 -33 740 33 704 -33 704 100 -36 0 -36
pensionskostnad c832 45 000 45 000 50 631 50 631 113 0 -5 631 -5 631
löneskatt c833 10 900 10 900 12 643 12 643 116 0 -1 743 -1 743
internränta b8445 8 825 -8 825 8 800 -8 799 100 -25 0 -25
anslag strategiska åtgärder c851 2 107 2 107 457 2 983 2 526 120 457 -876 -419
Summa 1 011 295 62 007 -949 288 1 049 137 67 762 -981 375 103 37 843 -5 755 32 088

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

nämnd/styrelse intäkt kostnad netto intäkt kostnad netto netto (%) intäkt kostnad netto
Kommunstyrelsen 10 469 106 229 95 760 11 099 106 373 95 274 99 630 -144 485
Utbildningsnämnden 63 966 503 926 439 960 80 758 552 009 471 251 107 16 792 -48 082 -31 290
Nämnden för individ- och familjeomsorg 62 940 147 415 84 476 70 413 151 893 81 481 96 7 473 -4 478 2 995
Omsorgsnämnden 76 890 351 787 274 897 79 274 366 740 287 466 105 2 384 -14 953 -12 569
Nämnden för samhällsplanering (exkl VA) 36 753 80 844 44 091 35 728 79 914 44 186 100 -1 025 930 -95
Nämnden för myndighetsfrågor 0 104 104 0 108 108 104 0 -4 -4
Summa verksamheter (exkl VA) 251 018 1 190 305 939 287 277 271 1 257 037 979 766 104 26 254 -66 732 -40 479
Gemensam finansiering 1 011 295 62 007 -949 288 1 049 137 67 762 -981 375 103 37 843 -5 755 32 088
Summa skattefinansierat 1 262 313 1 252 312 -10 000 1 326 408 1 324 799 -1 609 16 64 097 -72 487 -8 391
Summa taxefinansierat* (VA-verksamhet) 31 944 31 944 0 34 560 34 560 0 2 616 -2 616 0

TOTALT 1 294 257 1 284 256 -10 000 1 360 968 1 359 359 -1 609 16 66 713 -75 103 -8 391
*) Bokslut 2014: inklusive fondering VA-verksamhetens resultat, -980 tkr.

SAMMANDRAG BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

Gemensam finansiering BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

Nämnden för myndighetsfrågor BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

Nämnden för samhällsplanering BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014
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INVESTERINGAR 2014
(tkr)

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto
0010 INVENTARIER KOMMUNLEDNINGSKONTORET 50 50 0 21 21 43 0 29 29
0040 CENTRALSWITCH IT 400 400 0 415 415 104 0 -15 -15
0050 INTEGRATIONSLÖSNING TDU IT 360 360 0 90 90 25 0 270 270
0060 BRANDVÄGG IT 200 200 0 207 207 104 0 -7 -7
0090 OFÖRDELADE PROJEKTMEDEL 1 196 1 196 0 0 0 0 0 1 196 1 196
1311 ELLJUSSPÅR SPÅNINGSLANDA 500 500 0 484 484 97 0 16 16
1435 OM- OCH TILLBYGGNAD SIMHALL 62 967 62 967 0 56 534 56 534 90 0 6 433 6 433
1437 SÄKERHETSDÖRR VIRDAVALLEN 100 100 0 88 88 88 0 12 12
Summa 0 65 773 65 773 0 57 839 57 839 88 0 7 934 7 934

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto
0600 INVENTARIER FÖRVALTNINGSKONTOR 4 230 4 230 0 8 8 0 0 4 222 4 222
0603 INVENTARIER FÖRSKOLA 0 0 278 278 0 -278 -278
0605 INVENTARIER GRUNDSKOLA 0 0 704 704 0 -704 -704
0610 INVENTARIER FRITIDSGÅRD 0 0 97 97 0 -97 -97
0640 INVENTARIER SÄRSKOLA 0 0 153 153 0 -153 -153
0652 INKÖP FORDON ALLBO LÄRCENTER 0 0 522 522 0 -522 -522
0661 INVENTARIER BIBLIOTEK 0 0 102 102 0 -102 -102
0670 FLYTT GRÖNKULLA F-6 0 0 338 338 0 -338 -338
0671 FLYTT ALLBO LÄRCENTER 0 0 234 234 0 -234 -234
0672 FLYTT GRÖNKULLA 7-9 0 0 1 824 1 824 0 -1 824 -1 824
Summa 0 4 230 4 230 0 4 261 4 261 101 0 -30 -30

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto
0810 INVENTARIER IFO 885 885 0 191 191 22 0 694 694
Summa 0 885 885 0 191 191 22 0 694 694

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto
0714 IT-UTRUSTNING FS 0 0 0 0 0 0 0 0
0715 INVENTARIER ÄO 800 800 0 529 529 66 0 271 271
0721 HJÄLPMEDEL 1 000 1 000 0 1 171 1 171 117 0 -171 -171
0730 TRYGGHETSLARM 1 535 1 535 0 29 29 2 0 1 506 1 506
0790 OFÖRDELADE INVENTARIER 1 100 1 100 0 0 0 1 100 1 100
Summa 0 4 435 4 435 0 1 730 1 730 39 0 2 705 2 705

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto
1010 FÖRVÄRV AV MARK 3 560 3 560 0 12 686 12 686 356 0 -9 126 -9 126
1040 STAKET VID JÄRNVÄGAR 58 58 0 0 0 0 0 58 58
1060 ALVESTA RESECENTRUM -2 -2 0 0 0 0 0 -2 -2
1100 ANLÄGGN,ARB. DETALJPLANER 3 050 3 050 0 0 0 0 0 3 050 3 050
1150 BJÖRNSTORP 40 40 0 0 0 0 0 40 40
1160 DETALJPLAN ORRAKULLEN -77 -77 0 8 8 -11 0 -85 -85
1192 KOMBITERMINAL EU-BIDRAG -117 -117 0 0 0 0 0 -117 -117
1197 FÖLJDINV LOKALTÅGST MOHEDA 875 875 0 873 873 100 0 1 1
1198 VISLANDA TÅGSTOPP 1 241 1 241 500 1 267 767 62 500 -27 473
1810 SJÖPARKEN 65 65 0 233 233 360 0 -168 -168
1811 INDUSTRIMARK ORRAKULLEN (OT) -1 593 -1 593 0 2 767 2 767 -174 0 -4 360 -4 360
1812 ORRAKULLEN GATA (AT) 0 0 0 358 358 0 -358 -358
3050 SPÅNINGSLANDAVÄGEN 29 461 29 461 0 21 560 21 560 73 0 7 902 7 902
3110 HASTIGHETSPLAN VERKSTÄLL 350 350 0 0 0 0 0 350 350
3120 GC-VÄG MOH VEGBYSK-STORG 400 400 0 406 406 101 0 -6 -6
3150 TRAFIKSÄKERHETSHÖJ. ÅTGÄR 1 502 1 502 101 1 156 1 055 70 101 346 447
3210 ÅREDAVÄGEN 2 305 2 305 0 155 155 7 0 2 150 2 150
3250 VÄNDPLAN TOFFELV MOHEDA -2 -2 0 0 0 0 0 -2 -2
3280 VÄSTREGÅRDSVÄGEN GATA 500 500 0 0 0 0 0 500 500
3310 UTBYTE ARMATURER ÄLDRE BE -6 -6 0 0 0 0 0 -6 -6
3610 PROMENADSTIG SJÖLYCKAN 350 350 0 179 179 51 0 171 171
Summa skattefinansierat 0 41 959 41 959 601 41 647 41 047 98 601 311 912

BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014Nämnden för samhällsplanering

Nämnden för individ- och familjeomsorg

Kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden

Omsorgsnämnden

BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014
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forts. INVESTERINGAR 2014
(tkr)

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto
4020 OMBYGG RENS ALVESTA ARV 900 900 0 0 0 0 0 900 900
4030 ÖVERF.LED LIDNÄS TORPSBRU 253 253 0 586 586 232 0 -333 -333
4032 OMLÄGG VA-LED PÅVELSGÅRD -18 -18 0 0 0 0 0 -18 -18
4035 LEKARYD ANSLUTNING VA 1 643 1 643 1 244 3 160 1 916 117 1 244 -1 517 -274
4036 VA-LEDN SPÅNINGSL-LEKARYD -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1
4038 RELEINING LEKARYDSVÄGEN 2 276 2 276 0 929 929 41 0 1 348 1 348
4039 VA SPÅNINGSLANDA NY 3 979 3 979 0 2 809 2 809 71 0 1 170 1 170
4040 OMLÄGGN ÄLDRE VA-LEDN 154 154 0 145 145 94 0 9 9
4041 SKÖRDA-ABETONG 0 0 0 701 701 0 -701 -701
4050 RELINING GRIMSLÖV-VISLAN 0 0 0 4 4 0 -4 -4
4051 RELINING LEKARYDSVÄGEN 0 0 0 10 10 0 -10 -10
4052 RELINING MOHEDA KYRKOGÅRD 0 0 0 18 18 0 -18 -18
4053 SILKESNÄS VA-UTBYGGNAD 0 0 0 431 431 0 -431 -431
4060 SANERING VA TORPSBRUK 0 0 0 9 9 0 -9 -9
4080 SÄKERHETSHÖJ ÅTG VA-VERK -12 -12 0 276 276 -2 241 0 -288 -288
4110 OMBYGG GROVAVSKILJ TORNE 585 585 0 0 0 0 0 585 585
4230 VÄSTREGÅRDSV HJORTSBERGA 788 788 0 0 0 0 0 788 788
4260 ÅREDAVÄG UTBYGG DAGVATTEN 410 410 0 193 193 47 0 217 217
4310 VA SJÖATORP RASTPLATS 0 0 0 100 100 0 -100 -100
4400 ÖVERVAK.SYSTEM PUMPSTATIO 755 755 0 724 724 96 0 31 31
4450 MOHEDA AVLOPPSVERK OMBYGG 1 600 1 600 0 270 270 17 0 1 330 1 330
4460 SLAMHANTERING 1 630 1 630 0 0 0 0 0 1 630 1 630
4610 TORNE AVLOPPSRENINGSVERK 600 600 0 0 0 0 0 600 600
4620 GASFACKLA ALVESTA ARV 600 600 0 0 0 0 0 600 600
4630 RELINING MOHEDA KYRKOGÅRD 900 900 0 0 0 0 0 900 900
4640 NY ÖVERF SKÖRDA-A.BETONG 900 900 0 0 0 0 0 900 900
4990 ANSLUTNINGSAVGIFT VA 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa taxefinansierat (VA-verksamhet) 0 17 943 17 943 1 244 10 364 9 121 51 1 244 7 578 8 822

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto
0 0 0 0 0

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

projekt inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto
1 241 MARKBEREDNING BARACKER HÖGÅSEN 0 6 786 6 786 0 -6 786 -6 786

Förbrukning
jan-dec (+ överskott   - underskott)

nämnd/styrelse inkomst utgift netto inkomst utgift netto netto (%) inkomst utgift netto
Kommunstyrelsen 0 65 773 65 773 0 57 839 57 839 88 0 7 934 7 934
Utbildningsnämnden 0 4 230 4 230 0 4 261 4 261 101 0 -30 -30
Nämnden för individ- och familjeomsorg 0 885 885 0 191 191 22 0 694 694
Omsorgsnämnden 0 4 435 4 435 0 1 730 1 730 39 0 2 705 2 705
Nämnden för samhällsplanering (exkl VA) 0 41 959 41 959 601 41 647 41 047 98 601 311 912
Nämnden för myndighetsfrågor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemensam finansiering 0 0 0 0 6 786 6 786 0 -6 786 -6 786
Summa skattefinansierat 0 117 282 117 282 601 112 455 111 854 95 601 4 827 5 428
Summa taxefinansierat (VA-verksamhet) 0 17 943 17 943 1 244 10 364 9 121 51 1 244 7 578 8 822

TOTALT, summa verksamheter 0 135 224 135 224 1 844 122 819 120 974 89 1 844 12 406 14 250
*

* varav exploatering 3 000 tkr, projektnr 1810 och 1811.

forts. Nämnden för samhällsplanering BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

Nämnden för myndighetsfrågor

BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014SAMMANDRAG

BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014

Gemensam finansiering BUDGET 2014 BOKSLUT 2014 BUDGETAVVIKELSE 2014
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Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 
 
Alvesta kommun gör årligen i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL, undersökningar av 
kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv; tillgänglighet, trygghet, informat-
ion och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Måtten kommer från bland annat 
SCB, Skolverket, egna mätningar i kommunen, Socialstyrelsen, Svenskt Näringsliv, Försäkringskassan och 
SKL:s undersökningar. 
 
Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är att göra det enklare för politiker och medborgare att få 
reda på hur bra den egna kommunen fungerar och vilket resultat som levereras. Ett annat viktigt syfte är att 
underlätta dialogen mellan kommunpolitiker och kommuninvånare. År 2014 deltog 225 av Sveriges 290 
kommuner i Kommunens kvalitet i korthet. 
 
Alvesta kommuns resultat beskrivs nedan i ett treårsperspektiv och i jämförelse med alla deltagande kommu-
ner (medelvärde). För att underlätta överblickbarheten hur kommunen ligger till i relation till medel för alla 
deltagande kommuner förutom med mått också svarta, gröna och röda ”gubbar”. Gul ”gubbe” symboliserar 
att kommunen ligger i spannet för medel, grön ”gubbe” betyder bättre än medel och röd ”gubbe” sämre än 
medel. Kommentarer och förbättringstankar finns också redovisade. 
 
En del av måtten används för att fastställa om kommunfullmäktiges övergripande mål uppfyllts i årsredovis-
ningen. 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.  
 

 

 ”gubbar” innebär att Alvesta i jmf med andra kommuner i rankingen ligger på 25 % av de bäst placerade. 

 betyder att kommunen placerar sig i mitten 50 % och   25 % sämst placering.  
 

Alvestas Kvalitet i korthet 2014 – jmf med alla kommuner och över tid 
 Din kommuns  

tillgänglighet 
Definition Medel 

Alla 
kom-
muner 

Alvesta 
2014 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  
 

Jmf 
mel-
lan 
åren 

Al-
vesta 
2013 

Al-
vesta 
2012 

1 Hur stor andel av medbor-
garna som skickar in en 
enkel fråga via e-post får 
svar inom två arbetsdagar?  

Andel, %  83 87   78 64 

     
2 Hur stor andel av medbor-

garna som tar kontakt med 
kommunen via telefon får 
ett direkt svar på en enkel 
fråga?  

Andel, % 49 43   65 37 

     
3 Hur stor andel av medbor-

garna uppfattar att de får ett 
gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga 
till kommunen? 

Andel, % 86 76   73 80 

     
4
a 

Hur många timmar/vecka 
har huvudbiblioteket i 
kommunen öppet utöver 
tiden 08-17 på vardagar? 

Antal 
timmar 

13 11   11 11 
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 forts. Din kommuns  

tillgänglighet 
Definit-
ion 

Medel 
Alla 
kom-
muner 

Alvesta 
2014 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  
 

Jmf 
mel-
lan 
åren 

Al-
vesta 
2013 

Al-
vesta 
2012 

4
b 

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

Antal 
timmar 

26 21  

  21 19 

 I slutet av 2014 öppnades den renoverade och upprustade simhallen. Ev kommer 
öppettiderna att utökas. 

   

4 
c 

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

Antal 
timmar 

12 10  

  10 10 

         
5 Hur stor andel av de som er-

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

Andel, 
% 

67 43  

  86 84 

     
6 Hur lång är väntetiden (dagar) 

för dem som inte fått plats för 
sitt barn inom förskoleverk-
samheten på önskat place-
ringsdatum?  

Antal 
dagar 

21 48  

  42 17 

     
7 Hur lång är väntetiden i snitt 

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

Antal 
dagar 

52 83   110 109 

 Resultatet har förbättrats under 2014. Kommunfullmäktige har beslutat att utöka 
antalet äldreboendeplatser ytterligare. 

   

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

Antal 
dagar 

16 14   12 10 
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 Trygghetsaspekter i 

din kommun 
Definit-
ion 

Medel 
Alla 
kommu-
ner 

Alvesta 
2014 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  
 

Jmf 
mel-
lan 
åren 

Al-
vesta 
2013 

Al-
vesta 
2012 

9 Hur trygga känner sig med-
borgarna i kommunen? 

Index  
1-100  

61 Mätn ej 
genom-
förd 

  46 Mätn 
ej 
genom-
förd 

 Mätning kommer att ske för 2015. Värde vid 2013 års undersökning var 46.    
10 Hur många olika personer 

besöker en äldre person med 
hemtjänst? 

Under 
en 14-
dagars-
period 
kl 
07.00 – 
22.00 

15 15   Mätn 
ej 
genom-
förd 

Mätn 
ej 
genom-
förd 

11 Hur många barn per perso-
nal är det i kommunens för-
skolor?            Planerad 

Faktisk 

 
Antal 
barn/år
s-
arbe-
tare 

 
 
5,4 
4,3 

 
 
4,6 
4,5 

   
 
5,4  
4,1  

 
 
5,3 
4,3 

 
 
 
 
 Din delaktighet  

och kommunens  
information 

Definit-
ion 

Medel 
Alla 
kommu-
ner 

Alvesta 
2014 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jmf 
mel-
lan 
åren 

Al-
vesta 
2013 

Al-
vesta 
2012 

12 Hur många av kommunens 
röstberättigade röstade i 
kommunvalet? 

Andel, 
% 

83,2 83,1   Ej val Ej val 

13 Hur god är kommunens 
webbinformation till med-
borgarna? 

Andel 
av 
maxpo-
äng, 
100% 
Ge-
nom-
snitt för 
alla 
områden 

78 79   81 78 

     
14 Hur väl möjliggör kommu-

nen för medborgarna att 
delta i kommunens utveckl-
ing? 

% av 
max- 
poäng 
57 

53 48   40 47 

     
15 Hur väl upplever medbor-

garna att de har insyn och 
inflytande över kommunens 
verksamhet? 

Index 
1-100 
 
 

40 Mätn ej 
genom-
förd 

  30 Mätn 
ej 
ge-
nom-
förd 

 Mätning kommer att ske för 2015. Värde vid 2013 års undersökning var 30. 
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 Din kommuns  

effektivitet 
Definition Medel 

Alla 
kommu-
ner 

Alvesta 
2014 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jmf 
mel-
lan 
åren 

Al-
vesta 
2013 

Al-
vesta 
2012 

16 Vad är årskostnaden för 
ett inskrivet barn i försko-
lan? 

T-kr per 
barn  

126 131   127 i.u. 

17a Vilket resultat når elever i 
årskurs 6 i kommunen i 
de nationella proven? 
 

% av de 
som nått 
kravni-
vån i 
sv/ma/e
ng 

92 94   95 i.u. 

17b Vilket resultat når elever i 
årskurs 3 i kommunen i 
de nationella proven? 

% av de 
som nått 
kravni-
vån i 
sv/ma 

68 62   63 71 

18 Andel behöriga elever till 
något nationellt program 
på gymnasiet 

Andel 
%  
Behö-
riga till 
gy.skola
n 

86,4 86,5   84,1 85,8 

19 Elevers syn på skolan och 
undervisningen i  
årskurs 8 

Sam-
manvägt 
resultat 
av sju 
områ-
den 
(enkät) 

76 78   84 81 

20 Kostnadseffektivitet inom 
skolan, kr 

Kostnad 
per 
be-
tygspo-
äng 
(merit-
värde) 

368 344   344 334 

21 Andelen elever som full-
följer gymnasieutbild-
ningen i kommunen  

Inom 4 
år inkl 
Intro-
dukt-
ions-
program 

78,3 78,5  
  78 i.u. 

22 Kostnad för elever som 
inte fullföljer ett gymna-
sieprogram. T-kr per elev 

i förhål-
lande 
till 
andel 
som inte 
fullföjer  

25 25   24 26 

23 Vilket serviceutbud finns 
inom särskilt boende? 

Olika 
indika-
torer, 
som 
redovi-
sas var 
för sig 

66 72   84 69 
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 forts. Din kommuns  

effektivitet 
Definition Medel 

Alla 
kommu-
ner 

Alvesta 
2014 

Alvesta bättre  
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jmf 
mel-
lan 
åren 

Al-
vesta 
2013 

Al-
vesta 
2012 

24 Vad kostar en plats i 
kommunens särskilda 
boende? 

T-kr i 
snitt per 
boende 

677 549    
497 i.u. 

25 Hur nöjda är brukarna 
med sitt särskilda bo-
ende? 

Index 
1-100 

84 85   
82 86 

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

Varje 
enskild 
indika-
tor samt 
samman
man-
lagda 
poäng 
redovi-
sas. Och 
typvär-
det 

66 76   
79 79 

27 Vad är kostnaden per 
vårdtagare inom hem-
tjänsten i kommunen? 

T-kr i 
snitt per 
vårdta-
gare 

249 268   
204 i.u. 

28 Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst 

Procent 91 91   
92 93 

29 Vilket serviceutbud finns 
inom LSS grupp- och 
serviceboende? 

Ser-
viceut-
bud 
utifrån 
olika 
indika-
torer, 
som 
redovi-
sas var 
för sig 

82 i.u.   96 i.u. 

30 Andelen inte återaktuali-
serade ungdomar ett år 
efter avslutad in-
sats/utredning 

Andel 
(%) 
ungdo-
mar i 
åldern 
13-20 år 

78 83   
Mätn 
ej 
ge-
nom-
förd 

79 

 

91



 
 Din kommun som 

samhällsutvecklare 
Definit-
ion 

Medel 
Alla 
kommu-
ner 

Alvesta 
2014 

Alvesta bättre 
 
eller sämre   
än medel alla 
kommuner 
 eller lika  

Jmf 
mel-
lan 
åren 

Al-
vesta 
2013 

Al-
vesta 
2012 

31 Andelen förvärvsarbetare i 
kommunen? 

% år 
2013 av 
totalt 
antal 
inv 
mellan 
20-64 
år 

78,5 78,8   
80,0 i.u. 

32 Hur stor andel av befolkning-
en får försörjningsstöd exkl 
introduktionsersättning? 

Invå-
nare 
som 
någon 
gång 
under 
året fått 
försörj-
nings-
stöd   

4,1 7,4   
6,9 5,2 

33 Hur många nya företag har 
startats per 1 000 invånare i 
kommunen? 

Förändr 
+, -, 
antal/ 
1000 
inv  

4,9 2,7   
3,6 5,3 

34 Vad ger företagarna för sam-
manfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommu-
nen? 
SKL:s underökning Insikten 
 

Nöjd-
kund-
index  

  Mätn ej genomf 
 

 64 Mätn 
ej 
genomf 

35 
 

Hur högt är sjukpenningtalet 
bland kommunens invånare? 
Per person 16-64 år 

Antal 
utbet 
helda-
gar, 
social-
försäkr  

9,3 8,7   
8,2 i.u. 

36 Hur effektiv är kommunens 
hantering och återvinning av 
hushållsavfall? 

% åter-
vun. 
materi-
al av 
totala 
mäng-
den  

36 40   
39 i.u. 

37 Hur stor är kommun-
organisationens andel miljö-
bilar av totala antal bilar? 

Andel, 
% 

45 35   
32 30 

38 Hur stor är andelen inköpta 
ekologiska livsmedel?  

Andel, 
% 

20 36   
29 23 

39 Hur ser medborgarna på sin 
kommun som en plats att bo 
och leva på?  

Index 
1-100 

60 Mätn ej 
genomf   48 Mätn 

ej 
genomf 
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Valnämnd

Överförmyndare

Nämnden för individ- och familjeomsorg

Omsorgsnämnd
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