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Kommunfullmäktige

KF  g 50 KS 201  7/1 82.041

Beslut  om  mål  och  budget  2018  med  plan  2019-2020

Beslutsunderlag

1.  Protokoll  från  kommunstyrelsen,  Fg 52, daterat  den  7 juni  2017

2. A1vestaAlternativetsbudgetförs1ag,dateratden7juni2017

3. Moderaternasbudgetförslag,dateratden73uni2017
4. Protokol1frånarbetsutskottet,dateratden16maj2017

5. Må1ochbudget2018medp1an2019-2020

(Socialdemokraternas,  Centerpartiets  och  Miljöpartiets

budgetförslag), daterat den 16 ma3 2017

Redogörelse

Budgeten  fastslår  de ekonomiska  ramarna  och  kormnunfullmäktiges

strategiska  inriktningar.  Till  kommunens  vision  "Alvesta  kommun,  södra

Sveriges  mittpunkt-  integrerar  lokalt  boende  med  globala  möjligheter"  finns

fyra  fokusområden  med  därtill  kopplade  resultatmål  och  mått  som

konkretiserar  kornmunens  ambitioner  för  en god ekonomisk  hushållning.

Fokusområdena  är hållbar  tillväxt,  människors  vardag,  barn  och  ungas  behov

samt  trygg  vältärd.

Utgångspunkt  för  budget  2018  och  plan  2019-2020  är 2017  års budget.

Nämnderna  får  totalt  nästan15  miljoner  kronor  i utökad  rambudget  2018.

Budget  för  avskrivningar,  löneökningar,  pensioner  och  övriga

kormnunövergripande  poster,  ökar  med  totalt  29 miljoner  kronor  jämfört  med

budget  2017.  Intäkter  från  finansnettot  ökar  med  17 miljoner  kronor  samt

skatt, generella statsbidrag och utjäinning beräknas öka med 26 mi5oner
kronor,  eller  2,2 procent  jämfört  med  budget  2017.  Ovanstående  innebär  ett

budgeterat resultat på 1l mi5oner kronor år 2018. Planerat resultat för år
2019  och  2020  är 12 respektive  13 miljoner  kronor.

Den  7 juni  år 2017  beslutade  kommunstyrelsen  bland  annat  att föreslå

kormnunfullmäktige  besluta  att fastställa  förslag  till  Mål  och  budget  2018

med  plan  2019-2020  (Socia1demokraternas,  Centerpartiets  och  Mil)öpartiets

budgetförslag).

Kommunfullmäktiges  behandling  av ärendet

Ärendet  inleds  med  att en företrädare  för  respektive  parti  håller  ett

in1edningsförfarande.  Här  yttrar  sig  i tur  och  ordning  Per  Ribacke  (S),

Thomas  Haraldsson  (C),  Birgit  Andersson  (MP),  Thomas  Johnsson  (M),

Benny  Lundh  Johansson  (SD),  Lars-Olof  Franzfö  (AA),  Börge  Nielsen  (V),

Christer  Brincner  (KD)  och  Bengt-Olof  Söderström  (L).

JustTngsmännens sign

t%94

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



f

Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoII

Sammanträdesdatum

2017-06-19

Sida

6(34)

Yrkanden

Per  Ribacke  (S),  Birgit  Andersson  (MP),  Börge  Nielsen  (V),  Thomas

Haraldsson  (C),  Lars-Olof  Petersson  (S),  Sven  Sunesson  (C),  Ola

Andersson  (V)  och  Hagart  Valtersson  (C)  yrkar  bifall  till

kornmunstyrelsens  :förslag  till  beslut.

Thomas  Johnsson  (M)  och  Mikael  Johansson  (M)  yrkar  bifall  till

Moderaternas  budgetförslag.

Lars-Olof  Franz6n  (AA),  Christer  Brincner  (KD)  och  Jan-Eric  Svensson

(AA)  yrkar  bifall  till  Alvesta  Alternativets  budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden  frågar  kommunfullmäktiges  ledamöter  om  det  är

kominunstyrelsens  förslag  till  budget,  Alvesta  Alternativets  budgetförslag

eller  Moderaternas  budgetförslag  som  ska  bifallas.

Ordföranden  finner  att kormnunfullmäktige  beslutar  att  bifalla

kormnunstyrelsens  förslag  till  budget.

Votering  begärs  och  ska verkställas.

Ordföranden  beslutar  att kormnunstyrelsens  förslag  till  budget  är

huvudförslag  och  att kormnunfullmäktige  ska rösta  fram  ett motförslag.

Ordföranden  ställer  Alvesta  Alternativets  budgetförslag  mot  Moderaternas

budgetförslag  för  att rösta  fram  ett motförslag  till  huvudförslaget.

Ja- röst  är en röst  på att  Moderaternas  budgetförslag  ska  utses  som

motförslag.

Nej-röst  är en röst  på att Alvesta  Alternativets  budgetförslag  ska  utses

som  motförslag.

Med  10  ja-röster  mot  9 nej-röster  finner  ordföranden  att fullmäktige  beslutat

att utse  Moderaternas  budgetförslag  till  motförslag  (se bifogad

ornröstningsbi1aga).

Ordföranden  ställer  därefter  kommunstyrelsens  förslag  till  budget  mot

Moderaternas  förslag  till  budget.  Ja-röst  är en röst  på kormnunstyrelsens

förslag  till  budget  och  nej-röst  är en röst  på Moderaternas  budgetförslag.

Slgn Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Med  27 ja-röster  mot  1l  nej-röster  finner  ordförande  att fullmäktige  beslutar

enligt  koim'nunstyrelsens  förslag  till  beslut  (se bifogad  omröstningsbilaga).

Beslut

Koimnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  För  god  ekonomisk  hushållning  fastställs  för  Alvesta  kormnun  de

fyra  fokusområdena  med  tillhörande  resultatmål  enligt  förslaget  i

Mål  och  Budget.

2.  Om  det  uppstår  konflikt  mellan  ekonomiskt  utrymme  i budget  och

mål  ska styrelsen/nämnderna  agera  och  prioritera  så att

budgetramen  inte  överskrids.  Om  de av kommunfullmäktige

antagna  målen  inte  kan  uppfyllas  ska detta  prövas  av fullmäktige.

3. Budget2018utgårfrånoförändradskattesatsom21:42per

skattekrona.

4. Driftbudgetår2018ti11nämnderochstyrelseruppgåren1igt

nedan:

T'SJ5mnd/siyrq15@
Komrnunstyrelsen

Overförmyndarnämnden

Kultur-  och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Nämnden  för  individ-  och fam

Ornsorgsnämnden

Nämnden  för  sarnhällsplanerin

Nämnden  för  myndighetsutövr

Summa  nettokostnader  nämi

Gemensam  finansiering

Årets  resultat

Driftbud(yet  2018 (tkt'1
69 080

1788

46 936

509 590

iljeomsorg  86 204

326 797

.g 46 642

ung  174

nderna  1087  211
1098  211

1l  OOO

Anslagen  i driftbudgeten  till  nämnder  och  styrelser  fastställs  med  ett

anslag  (netto;  kostnader  minus  intäkter)  per  nämnd/styrelse.

Kommande  budget-  omfördelningar  under  2017  som  är långsiktiga

påverkar  slutliga  driftramar  för  år 2018.

5. Investeringsbudgetår2018ti11nämnderochstyre1seruppgår

enligt  nedan:

Nämnd7stvre1se
Kommunstyrelsen

Investeringsbudeet  2018 (tkr1
3 000

Slgn
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Kultur-  och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Nämnden  för  individ-  och familj  eomsorg

Ornsorgsnämnden

Nämnden  för  samhällsplanering

Summa  investeringsbudget

4 800

4 400

IOO

1500

90 800

104  600

Kommunstyrelsen  kan  omdisponera  investeringsanslagen  mellan

nämnder  under  år 2018.

6. Kommunstyrelsen  beslutar  om enskilda  investeringsprojekt  upp

till  10  miljoner  kronor.  Investeringar  dämtöver  fastställs  av

kommunfullmäktige.  Beslut  om  investeringsramar  enligt  ovan  (p

5), innebär  att regleringen

"Investeringar  under  fem  (5)  miljoner  kronor  beslutas  av

beställande  nämnd"  inte  längre  gäller.  Därmed  upphör  delar  av

bilaga  7 till  "Regler  och  nitiner  vid  förhyrning  av

verksarrföetslokaler  i Alvesta  koinrnun",  (kornmunfullmäktige  Eg

62, 2012-05-02 ochrevideradKF  6127, 2013-11-19).

7. Uppdratil1korm'nunstyrelsenattunder20l7taframförslagti1l

investeringsprocess  inför  budget  2019.

8. Fastställaresultat-respektivebalansbudgetår2018-2020för

komrnunen  enligt  Mål  och  Budget  och  därrned  anta  den

ekonomiska  flerårsplanen.

9. Anta  resultat-  och  balansbudget  år 2018-2020  för  VA-

verksarrföeten  enligt  Mål  och  Budget.

IO. Uppdra  till  näinnderna/styrelsen  att senast  den 15 november  2017

besluta  om  verksai'rföetsplan  med  internbudget  för  år 2018  för

inforrnation  till  komrnunfullmäktige  på decembersarru'nanträdet

2017.  Nämndernas  verksai'rföetsplaner  ska ske med  utgångspunkt

från  kormnunfullmäktiges  budget  och  de nän'nare  anvisningar

som  utfärdas  om  budgetarbetet  från  komrnunstyrelsen

(kormnunledningsförva1tningen).  Nämndernas  uppdrag  avser

både  drift  och  investeringar.  Nämnderna  ska  i samband  med

beslut  om  verksarrföetsplan  även  fastställa  en internkontrollplan

för  2018  som  även  den ska informeras  om  till

kommunfullmäktiges  decembersammanträde  2017.

Beslutsexpediering Utdi'agsbestyrkande
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11.  Koim'nunstyrelsen  bemyndigas  att under  2018  omsätta  lån

alternativt  ta upp  nya  lån  till  ett totalt  belopp  på högst  250

miljoner  kronor.

12.  Uppdra  till  koi'mnunstyrelsen  att besluta  om  centrala  strategiska

anslag  år 2018  under  gemensam  finansienng.

13. Uppdra  till  koimnunstyrelsen  att besluta  om  mindre  justeringar  av

budget-  ramar  nämnderna  emellan  av budgetteknisk  karaktär.

14.  Uppdra  till  komi'nunstyrelsen  att införa  ett  upphandlingsutskott.

15.  Uppdra  till  kommunstyrelsen  att förbereda  genomförande  av

jämställdhetsana1ys.  I uppdraget  ingår  att såväl  kartlägga  som  att

lämna  förslag  på metod  och  omfattning  av analysen.

16.  Uppdra  till  kormnunstyrelsen  att  utarbeta  och  bes)uta  om  en

resursfördelmngsmode11  som  hanterar  faktiskt  utfall  avseende

volymförändringar  gällande  omsorgsnämnden  och

utbildningsnämnden.  Den  finansiella  förutsättningen  finns  som

strategiskt  anslag.

17.  Uppdra  till  kornmunstyrelsen  att under  2018  utarbeta  en modell

för  över-  och  underskottshantering.

18. Uppdra  till  omsorgsnämnden  att se över  villkoren  för  personer

som  deltar  i daglig  verksarrföet.

19.  Uppdra  till  omsorgsnämnden  att  under  planperioden  avveckla

delade  turer.

20. Uppdra  till  omsorgsnämnden  att öka  andelen  ekologiskt  och

närproducerat  s kostverksarrföeten.

21, Uppdra  till  utbildningsnämnden  att stimulera  fler  enheter  inom

förskoleverksarnheten  :för cert'ifienng  till  Gron  flagg.

22. Ökat  medlemsbidrag  för  2018  till  Värends  Räddningstjänst  med

200  tkr.  Finansieras  från  "Ovriga  strategiska  åtgärder".

23. Anta  borgensram  för  de koimnunägda  bolagen  för  år 2018

(ersatter  tidigare  beslut).  Ramarna  innebär  att kommunen  sasom

för  egen  skuld  ingår  borgen  enligt  listan  nedan  med

SlgIl

)
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låneförpliktelser  upp  till  ett  totalt  högsta  lånebelopp,  jämte  därpå

löpande  ränta  och  kostnader.  Det  totala  högsta  lånebeloppet  ska

beräknas  på  skuldebrevens  respektive  urspmngliga  lånebelopp.

Ho1HH, mnkr
AllboHus  Fastighets  AB

Alvesta  Energi  AB

Alvesta  Elnät  AB

BIVA  Bredband  iVärend

Alvesta  Rerföållning  AB

Alvesta  Utveckhng  AB

Alvesta  Kormnunföretag  AB

Huseby  Bmk  AB

Summa  borgensramar

BorqqnHrgmgr

1 150,0

120,0

60,0

33,0

o

35,0

70,0

O,O

1468,0

Kredit  via  koncernkonto
30,0

IO,O

5,0

l,O

0,3

3,0

6,0

l,O

Borgen  för  föreningar  på 5,5 miljoner  kronor  från  år 2015  kan  utökas  vid

behov  efter  prövning  i kornmunstyrelsen.

Protokollet  ska  skickas  till

Samtliga  nämnder  och  förvaltningar

Samtliga  bolag

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiges  sammanträde  den  1 9 juni  2017

g 50 g 50

Framtagande  av

motförslag.

Omröstning  mellan

M och  AA  budget.

Omröstning  mellan

Huvudförslag  och  M

budget

Ordinarie  ledamöter Parti Närvam Tjänstgörande  ersättarc Närvaro Ja Avstår Nej Ja Avståi Nej Ja Avstår Nej Ja Avståi Nej

1.  Per  Ribacke s x I 1

2.  Frida  Christensen s x 1 1

3.  Robert  Olesen s Gunnel  Nordahl x
1 1

4.  Rose-Marie  Larsson s x 1 I

5.  Sebastian  Ohlsson s x 1 1

6.  Peter  Johansson s x I 1

7.  Lars-Olof  Petersson s x 1 1

8.  Lisbeth  Holmqvist s x 1 1

9. Jessica  Madsen s x I 1

IO. Johnny  Lundberg s x 1 1

11.  Tomas  Hedevik s x I 1

12.  Anita  Lindstedt s x 1 1

13.  Tommy  Mases s x I I

14.  Thomas  Haraldsson c x 1 1

15.  Sven  Sunesson c x 1 I

16.  Monica  Pihl c x 1 1

17.  Jonas  Engkvist c x 1 1

18.  Hagart  Valtersson c x I 1

19.  Andreas  Nilsson c x 1 I

20. Helåne  Andersson c x 1 1

21. Birgit  Andersson MP x 1 1

22. Anita  Thörn  von  Rosen MP Kent  Mandorff x 1 1

23. T31omas Johnsson M x I 1



24.  Mikael  Johansson M x 1 1

25.  Helen  Gustavsson
M x 1 I

26.  Matz  Athley
M

John-Erik

Pettersson
x 1 1

27.  Niclas  Salomonsson
M x I I

28.  Gunilla  Gustafsson M x 1 1

29.  Tomas  Öhling M x 1 1

30.  Rune  Gustafsson M x I 1

31.  Björn  Tisjö M x 1 1

32.  Sara  Karlsmo M x 1 1

33.  Lennart  Johansson SD x 1 1

34.  David  Kristiansson SD

35.  Thomas  Falk SD

36.  Benny  Lundh

Johansson
SD x I 1

37.  Fredrik  Johansson SD

38.  Tommy  Ernemyr

39.  Gustaf  Arvidsson SD

40.  Lars-Olof  Franzån AA x I 1

41.  Jan-Erik  Svensson AA x I I

42.  Isabell  Barindelli AA x 1 I

43.  Jan  Johansson AA Maria  V Ticeran x I I

44.  Christer  Brincner KD x 1 1

45.  Roxana  Sepulveda KD x I I

46.  Börge  Nielsen v x I 1

B  Qx'h



47. Ola  Andersson v x
1 1

48. Bengt-Olof  Söderström L x I 1

49. Bertil  Olsson,  ordf s x
1 1

RESULTAT 40 -4 'io 9 27 1l
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet  

 

Det är en politikers högtid när det är dags för budget och planering för framtiden. Jag kan 

med tillförsikt och hopp om framtiden, överlämna denna budget till fullmäktige-

församlingen. 

 

Vi har sedan vi tillträdde fokuserat på att ta kontroll över ekonomin och skapa ordning och 

reda i kommunens finanser, och det upplever jag att vi nu har. Vi har också lagt mycket 

arbete på att skapa ett gott klimat och ett bra samarbete, och det tycker jag att vi har fått. De 

större beslut som hanterats under det gångna året har det funnits en bred politisk enighet 

kring. Jag vill med detta säga att vi har kommit långt, men vi kan inte luta oss tillbaka och 

tänka att vi är färdiga, utan det gäller att kavla upp skjortärmarna och fortsätta arbeta. 

 

2018 blir ett år med fortsatt hårt arbete med att utveckla och förbättra verksamheterna, 

samtidigt som vi håller i, ekonomin. I denna budget föreslår vi bland annat ett omtag av 

resursfördelningen till utbildningsnämnden. Detta gör vi för att underlätta planering och 

skapa bättre förutsättningar för att möta den positiva elevökningen. En enkel förklaring 

innebär att vi flyttar ”risken” av för stor volymökning till kommunstyrelsen. 

 

Ett par punkter som jag vill lyfta fram som har fått lite extra utrymme i denna budget är: 

 Satsning på att plocka bort de delade turerna inom omsorgen 

 Fortsatt satsning på bostadsbyggandet och med att bygga bostäder som har en rimlig 

hyreskostnad. 

 Ungdomsfrågor som får ett större utrymme genom satsningar på ungdomsdemokrati. 

 

Budgeten innehåller även investeringar i ny verksamhetsmark för att underlätta 

nyetableringar av företag och detta går i linje med att förbättra sammarbetet med 

näringslivet. 

 

Jag trivs i Alvesta och vi har en väldigt fin kommun som har mycket att erbjuda. Framtiden 

är okänd men tillsammans formar vi den åt det håll vi vill.  

 

 
Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt - integrerar lokalt boende med globala 

möjligheter 

Kommunstyrelsens ordförande 

Per Ribacke 

 

 

 

 



        Vision 
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1. Sammanfattning 

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. 

Till kommunens vision ”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt- integrerar lokalt 

boende med globala möjligheter” finns fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål 

och mått. Fokusområdena är hållbar tillväxt, människors vardag, barns- och ungas behov 

samt trygg välfärd. Kommunens ekonomi ska utvecklas så att dagens generation inte 

överför obalanserade kostnader eller skulder till kommande generationer. Ekonomin är en 

restriktion för verksamhetens omfattning på kort och lång sikt.  

 

Alvesta kommun är en stor verksamhet med drygt 1 500 anställda och med en omsättning 

på drygt 1,4 miljarder kronor. Pengarna använder kommunen till verksamheter som till 

övervägande del är lagligt styrda och till en mindre del som kommunen själv prioriterar. 

Närmare 90 procent av kommunens budget går till kärnverksamheter som skola, vård och 

omsorg. För att säkra den goda hushållningen och ekonomiskt överskott krävs stor 

återhållsamhet med kostnader så att budget hålls. 
 

Utgångspunkt för budget 2018 och plan 2019-2020 är 2017 års budget. Nämnderna får totalt 

nästan 15 miljoner kronor i utökad rambudget 2018.  Budget för avskrivningar, 

löneökningar, pensioner och övriga kommunövergripande poster, ökar med totalt 29 

miljoner kronor jämfört med budget 2017. Intäkter från finansnettot ökar med 17 miljoner 

kronor samt skatt, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med 26 miljoner 

kronor, eller 2,2 procent jämfört med budget 2017. Ovanstående innebär ett budgeterat 

resultat på 11 miljoner kronor år 2018 jämfört med 12 miljoner kronor i budgeterat resultat 

för 2017. Planerat resultat för år 2019 och 2020 är 12 respektive 13 miljoner kronor. 

 

Fortsatt gäller att respektive styrelse/nämnd ska anpassa verksamhet efter budget. Om det 

uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnden agera 

och prioritera så att budgetramen inte överskrids.  

 

Sammandrag driftbudget 

Drift, netto Budget 
2017 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 (mnkr) 

Kommunstyrelsen 66,9 69,1 69,1 69,1 

Kultur och fritidsnämnden 45,8 46,9 46,9 46,9 

Överförmyndarnämnden 1,5 1,8 1,8 1,8 

Utbildningsnämnden 504,4 509,6 513,7 513,7 

Nämnden för individ- och 
familjeomsorg 

85,7 86,2 86,2 85,7 

Omsorgsnämnden 323,0 326,8 331,0 331,0 

Nämnden för samhällsplanering 44,9 46,6 46,6 46,6 

Nämnden för myndighetsutövning 0,2 0,2 0,2 0,2 

S:a nettokostnader 
verksamheter 

1 072,3 1 087,2 1 095,5 1 095,0 

Gemensam finansiering 1 084,5 1 098,2 1 107,5 1 108,0 

Årets resultat 12,2 11,0 12,0 13,0 
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Sammanfattningsvis innehåller Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 satsningar på:  

 Kultur- och fritid 

Särskilt fokus på kultur för unga och äldre samt ökat fokus på utveckling av Hanaslövsområdet. 

 

 Vuxenutbildning 

Riktad insats på vuxenutbildning, exempelvis åtgärder för att minska arbetslösheten samt för att 

generellt öka kompetensförsörjningen. 

 

 Bredband 

Arbetet med att nå målet att 100 procent av invånarna ska ha tillgång till snabb uppkoppling via 

bredband till år 2030 prioriteras.  

 

 Landsbygsutveckling 

Översynen av landsbygdsprogrammet slutförs under 2017. Arbetet med programmets genomförande 

fördjupas under planperioden. 

 

 Sporthall Moheda  

Byggnation av sporthall i Moheda för uppförande under 2018-2019.  

 

 Bostäder  

Tillgång till fler bostäder är en prioriterad fråga och bostadsbyggandet ska öka i hela kommunen. 

Externa och lokala byggaktörer ska välkomnas att investera i fler boendeformer. Fler upphandlingar 

av konceptet Basbostäder ska genomföras. 

 

 Miljö och klimatfrågor 

Arbetet med miljö- och klimatfrågor inriktas på att minimera miljöpåverkan såväl från den egna 

verksamheten som från de varor och tjänster som köps.  

Under 2018 genomförs stimulering för certifiering till Grön Flagg inom förskolorna. 

 

 Om- och tillbyggnad Mohedaskolan  

Om- och tillbyggnad av Mohedaskolan innefattande grundskola och bibliotek. Beräknas vara klart 

inför höstterminen 2018. 

 

 Jämställdhetsarbete  

En kartläggning inför framtagande av en jämställdhetsanalys påbörjas. Syftet med arbetet är att 

kartlägga och analysera användningen av de kommunala medlen ur ett jämställdhetsperspektiv. I 

arbetet med att genomföra ökad sysselsättningsgrad (rätten till heltid) ingår att avskaffa delade turer i 

så stor utsträckning som möjligt. Genomförande av den europeiska jämställdhetsdeklarationen. 

 

 Folkhälsoarbete 
Folkhälsoarbetet inriktas på elevhälsa med fokus främst på barn och ungas psykiska hälsa. 

 

 Sommarjobb för ungdomar  
Fortsatt satsning på att ge alla ungdomar som önskar sommarjobb. Ungdomarna ska ha slutat 

grundskolan och vara i åldern 16-18 år.  

 

 Exploatering  

Investeringar i nya bostadsområden och industriområden. 

 

 Volymförändringar skola och omsorg 

Resursfördelning till utbildningsnämnden och omsorgsnämnden utifrån volymförändringar, finns 

som strategiskt anslag och kommer tilldelas i särskild ordning utifrån faktiskt utfall. Under 

planperioden ska modell för resursfördelning tas fram. 

 

 Upphandlingsutskott  

Under planperioden inrättas ett upphandlingsutskott, tillhörande kommunstyrelsen. 
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2.  Planeringsförutsättningar  

Utgångspunkt för budget år 2018 och plan 2019-2020 är 2017 års budget
1
. Under budget-

processen identifieras planeringsförutsättningar vilka ligger till grund för budgeten. 

Gemensamma planeringsförutsättningar som till exempel befolkningsutveckling, 

lönerevision, vissa riksdagsbeslut och rådande samhällsekonomiska läge är 

omvärldsfaktorer vilka har en direkt eller indirekt inverkan på kommunens ekonomi. 

Resultat från bokslut 2016
2
 och prognos för 2017

3
 är också viktigt att beakta i 

budgetarbetet. Kommunfullmäktige beslutar om slutligt budget 2018 med plan 2019-2020 

den 19 juni 2017. 

 

 

2.1   Kommunernas ekonomi de närmaste åren 

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, anger i sin Ekonomirapport
4
 att år 2016 visar ett 

rekordresultat för kommunerna i Sverige. En stark utveckling av skatteunderlaget, extra 

statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. Enligt SKL ger en 

förväntad sämre skatteunderlagsutveckling åren 2018–2020, i kombination med mycket 

snabbt växande behov, svagare resultat och betydande effektiviseringsbehov de närmaste 

åren. För att uppnå ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag uppstår ett 

gap mellan kostnader och intäkter som uppgår till 24 miljarder år 2020, om inga åtgärder 

vidtas. Dessutom växlar kommunerna upp planerade investeringar till en ny nivå. Förskolor, 

skolor, infrastruktur och bostäder kommer att byggas på bred front. 

 

SKL menar att demografin fortsätter att pressa på kommunernas ekonomi de närmaste åren. 

Enligt SKL kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre fortsätta. De största 

kostnadsökningarna är inom grund och gymnasieskolan, men även gruppen 75–85 år ökar 

snabbt. Denna ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 

2020 kommer ett gap uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder 

kronor om verksamheten fortsätter utvecklas som hittills. Under de senaste åren har 

demografins betydelse för kostnadsutvecklingen ökat markant. Detta har satt en rejäl press 

på verksamheterna i kommunerna vilket kommer att fortsätta en bra bit efter 2020.  

 
  

                                                
1
 Budget 2017, beslutad av Kommunfullmäktige, KF § 105, 2016-06-20, med kompletterand beslut 

KF § 113, 2016-09-27. 
2
 Se Årsredovisning 2016 Alvesta kommun, godkänd av kommunfullmäktige 2 maj 2017. 

3
 Enligt fastställd plan för ekonomisk uppföljning, görs en första prognosen för 2017 för kommunen 

totalt per 31 mars, behandlas av KSAU 16 maj. 
4
 Se Ekonomirapporten, maj 2017 – om kommunernas och landstingens ekonomi, SKL 2017-05-10 

och SKL:s cirkulär nr 18-2017, 2017-04-27 
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin

5
 

Procentuell förändring om inte annat anges 

År 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP* 3,0 3,1 2,3 1,4 1,4 
Relativ arbetslöshet, 
nivå** 6,9 6,3 

6,1 6,2 6,5 

Timlön, 
nationalräkenskaperna 2,7 3,0 

3,1 3,4 3,4 

Timlön, 
konjunkturlönestatistiken 2,5 2,6 

3,1 3,4 3,4 

PKV 
arbetskraftskostnader*** 

3,1 3,5 3,4 3,5 3,3 

PKV övrig förbrukning 1,8 2,3 2,4 2,6 2,6 
Faktiskt skatteunderlag 5,0 4,4 4,0 3,5 3,6 
Prisutveckling 2,5 2,8 2,9 3,1 2,9 
Realt skatteunderlag 2,6 1,5 1,1 0,4 0,7 
Antal invånare 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 
Inkomst per invånare 1,7 0,9 0,5 -0,6 -0,4 

*** Kalenderkorrigerad **Procent av arbetskraften 15-74 år.***PKV=Prisindex för Kommunal Verksamhet. Inkluderar 
förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

 

 

SKL bedömer att konjunkturen förstärks ytterligare i år och nästa år. Efterfrågan på 

arbetskraft är stark, därmed sjunker arbetslösheten till strax över 6 procent. Den senaste 

periodens starka ekonomiska utveckling har inneburit att arbetsmarknaden lämnat 

lågkonjunkturen bakom sig och befann sig i balans under större delen av 2016. Den fortsatt 

starka efterfrågan på arbetskraft medför att det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta 

arbetskraft med rätt kompetens. Det gäller speciellt för kommunsektorn. 

 

Den beräknade utvecklingen åren 2019 och 2020 utgår, enligt SKL, från att svensk ekonomi 

långsamt återgår till konjunkturell balans efter att högkonjunkturen nått sin topp 2018. Det 

medför att antalet arbetade timmar på sikt utvecklas i linje med den nivå som antas vara 

långsiktigt förenlig med inflationsmålet på 2 procent. Följden blir en något svagare 

utveckling än normalt dessa år, med årliga ökningar av BNP runt 1,5 procent. 

  

 

2.2  Alvesta kommun 

 

Befolkningsutveckling  

En befolkningsprognos för Alvesta kommun har tagits fram av KAAB Prognos AB per 

2017-02-23. Prognosen ligger till grund för beräkning av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning. Dessutom är prognosen naturligtvis en mycket viktig 

planeringsförutsättning för flera av kommunens verksamheter. 

 

Befolkningsprognosen pekar på en årlig befolkningsökning på 170 personer de kommande 

tre åren. Befolkningsökningen bedöms fortsätta hela prognosperioden och Alvesta Kommun 

beräknas öka från 19 850 personer 2016 till 21 500 personer 2026. Det innebär en ökning 

med 1 650 personer eller 8,3 procent för prognosperioden. 

 

 

 

                                                
5
 Se Ekonomirapporten, maj 2017 – om kommunernas och landstingens ekonomi, SKL 2017-05-10, 

tabell 5, 6, 7, tabell 9 samt SKL:s cirkulär nr 18-2017, 2017-04-27, tabell 9. 
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Befolkningsutvecklingen medför stora utmaningar för utbildningsnämnden eftersom en stor 

del (968 personer) av befolkningsökningen finns i åldrarna 1-18 år.  Vidare så framgår det 

av prognosen att antalet invånare med en ålder överstigande 80 år ökar kraftigt i slutet av 

prognosperioden. 

 

Tillväxt och framtida strategiska utvecklingsområden 
Tillväxten i regionen (Kronoberg) är bland de starkare i Sverige och utvecklingen sker 

genom tillväxt i företag, nyetablering av företag, inpendling och inflyttning av människor. 

Näringslivet i kommunen är starkt och med god överlevnadsförmåga. En viss sårbarhet på 

grund av låg diversifiering, det vill säga ett fåtal dominerande branscher, kan göra det 

svårare att på sikt locka till inflyttning och boende. Småföretagandet är brett och livaktigt.  

 

Nyföretagandet är lågt liksom i hela regionen, hög medelålder på företagare och 

företagsledare är också en framtida risk. Det ska vara attraktivt och enkelt att kunna starta, 

utveckla och driva företag i Alvesta kommun. Företag ska ges så goda förutsättningar som 

möjligt att växa och utveckla verksamheten. Goda förutsättningar handlar bland annat om 

att erbjuda tillgång till mark, lokaler och bostäder, liksom att bygglov, planärenden och 

tillstånd hanteras effektivt. Mötesplatser där näringsliv, sociala företag, kommun, 

myndigheter och utbildningsanordnare bidrar till attraktivitet.  

 

För att kommunen ska växa behövs en väl fungerande infrastruktur med snabba och 

tillförlitliga kommunikationer. En av kommunens styrkor är att det enkelt går att välja ett 

klimatvänligt resande som främjar miljö, hälsa och ekonomi. För att växa krävs också att 

konkurrenskraften stärks, vari bland annat ingår att arbeta med kompetensförsörjningen till 

såväl företag som till kommunens verksamheter.  

 

För att kommunen ska växa och utvecklas krävs också social hållbarhet. I Alvesta kommun 

ska alla människor ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekonomisk 

bakgrund. Kommunens integrationsarbete ska medverka till att möjliggöra möten och 

välkomna människor från andra länder samt ta tillvara på resurserna som kommer med 

nyinflyttade invånare.  

 

Ett utvecklingsområde är att främja hållbar utveckling, tillväxt, differentierat näringsliv, 

varierat utbud av och ett ökat antal arbetstillfällen. Bidragande delar är god kommunal 

service och infrastruktur, bostäder, ökat samarbete mellan företag, tillgängliga lokaler och 

mark, rätt utbildad arbetskraft. Besöksnäringen är en bransch som ska utvecklas till att bli 

en av basnäringarna genom ett aktivt arbete nära kopplat till landsbygds- och 

näringslivsutveckling.  

 

Den digitala utvecklingen ska stödja en hållbar och effektiv samhällsutbyggnad. Kommunen 

ska driva på för att åstadkomma en snabbare utbyggnad av fiber och bredband och bra 

mobiltäckning i hela kommunen.  

 

Ett annat område där arbetet behöver utvecklas är att skapa en proaktiv organisation för att 

säkerställa tillgång över tid på verksamhetsmark och lokaler. Med ett brett urval ökar 

möjligheten att svara snabbt mot marknadens efterfrågan. Häri ingår även Alvesta kommuns 

lotsfunktion för företagen för att förenkla företagens kontakter med kommunens olika 

verksamheter 

 

 



   Planeringsförutsättningar 

Mål och Budget 2018 med plan 2019-2020, KF 170619 § 50 8 

 

 

 

Ett tredje område handlar om att öka tillgången på rätt utbildad arbetskraft och skapa ökade 

möjligheter till sysselsättning. För att kommunen ska växa krävs ett väl fungerande 

samarbete mellan skola, näringsliv och andra aktörer. Kommunens skolelever ska ha 

kunskap om framtida yrkesval och arbetsmarknad. Fokus på att ge arbetssökande rätt 

utbildning och erfarenhet som stärker kompetensmatchningen till företag, kommun och 

landsting bidrar till att öka möjligheterna till kompetensförsörjning och ökat nyföretagande.  

 

Ett fjärde utvecklingsområde är ökad dialog mellan kommunen och näringslivet samt en 

förbättrad kännedom om kommunens verksamheter och företagens behov. Kommunen ska 

vara lätt tillgänglig, engagerad, flexibel, serviceinriktad och erbjuda olika 

samverkansformer. Det handlar både om myndighetsutövning som internt inom den 

kommunala organisationen.  

 

Ett femte utvecklingsområde handlar om att sprida och kommunicera kommunens 

attraktivitet. Kommunen ska marknadsföras som en attraktiv kommun att besöka, bo och 

driva verksamhet i, men också att flytta till. Arbete pågår under 2017 med att ta fram bland 

annat en näringslivsstrategi. Strategin kommer tillsammans med en varumärkesstrategi att 

ligga till grund för det arbete och insatser som kommer att genomföras för att förbättra 

attraktiviteten och stödja tillväxten i befintliga företag och få fler nya företag att etablera sin 

verksamhet i Alvesta.  

 

Allt fler väljer att bo i Alvesta   
Alvesta är en tillväxtkommun och behovet av bostäder ökar allt mer. Samtidigt har det 

under flera år varit en låg produktion av bostäder. Det medför att det finns ett akut behov av 

nyproduktion av bostäder. Kommunens bedömning är att det bör färdigställas minst 150 

lägenheter och 50 småhus under 2017 och 2018.  

 

Under hösten 2016 antogs ett bostadsförsörjningsprogram. Av programmet framgår att det 

behöver produceras 850 - 950 bostäder de närmaste tio åren och att det under samma 

tidsperiod behöver planläggas för ytterligare 450 - 550 bostäder, för att möta behovet. 

 

Det är olika målgruppers behov av bostäder som behöver tillgodoses. Samtidigt som många 

kan, och vill, prioritera sitt boende även om det medför relativt höga kostnader, finn det 

behov av bostäder för grupper där bostadslösningarna måste vara inriktade på en rimlig  

 

hyresnivå där överstandard inte är prioriterad. Alvesta kommun ska verka för att alla 

kommuninvånares och inflyttares behov ska kunna uppfyllas. 

. 

För att uppnå de uppställda målen har ett antal åtgärder formulerats tillhörande varje mål. 

Även ett antal indikatorer har valts ut för att förenkla uppföljningen av målen. Under 2017 - 

2018 ska:  

 minst 150 lägenheter färdigställas, jämnt fördelat mellan hyresrätt och bostadsrätt eller 

äganderätt. 

 minst 50 småhus färdigställas  

 10 000 kvm byggrätt (BTA) för bostäder tillskapas i nya detaljplaner 
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Alvesta kommun ska också: 

 verka för att befintliga boendemiljöer utvecklas 

 bevaka behovet av boende för äldre 

 verka för en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att motverka 

segregation och istället uppnå social hållbarhet 

 

 verka för och efterfråga en effektiv byggprocess som sänker byggnadskostnaderna så att 

även ekonomiskt resurssvaga grupper ges möjlighet till bostad 

 Kommunen verka för energieffektiva lösningar i planerings- och byggärenden, såsom 

byggnation av passivhus 

 

Miljö och klimatfrågor  
I Sverige finns 16 nationella miljökvalitetsmål som beslutades av Riksdagen år 1999 

(målet Rikt växt- och djurliv beslutades dock senare år 2005). De nationella 

miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 

kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Miljömålen är generationsmål där 

ambitionen är att lämna över en bättre miljö till kommande generationer och ambitionen 

är att de ska vara uppnådda till 2020. Målet om begränsad klimatpåverkan är satt att nås 

till år 2050. De nationella miljökvalitetsmålen och delmålen har anpassats till regionala 

förhållanden av Länsstyrelsen i respektive län. Alvesta kommun ska bidra till att 

uppfylla de nationella och regionala miljömålen. 

 

En god miljö innebär att människors hälsa skyddas, att ekosystemens långsiktiga produk-

tionsförmåga bevaras och att en god hushållning med naturresurser tryggas samt att den 

biologiska mångfalden bevaras. Under planperioden bör arbetet inriktas på att minimera 

miljöpåverkan såväl från den egna verksamheten som från de varor och tjänster som 

köps.  

 

Inom avfallsområdet ska under planperioden arbetet fortsätta med att öka sorteringen av 

hushållsavfall, inledningsvis med matavfall.  

 

I dag är Hjortsbergaskolan, Backens förskola och Lekbackens förskola med i så kallad 

Grön Flagg
6
. Målet är att fler förskolor/skolor ska vara med och få hissa den gröna 

flaggan. 

 

 

 
          ”Grön Flagg”, Håll Sverige Rent 

                                                

6 Håll Sverige Rent har drivit Grön Flagg sedan 1996 och idag är fler än 2600 skolor och förskolor 

runt om i landet anslutna. Det betyder att över 250 000 barn och unga är aktiva med arbetet som leder 

fram till att den gröna flaggan hissas. Grön Flagg är ett program som hjälper lärare och pedagoger att 

väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga. 
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Upphandling och inköp  
Alvesta kommunkoncern köper årligen varor, tjänster och entreprenader för cirka 700 

miljoner kronor. Det är av stor betydelse för koncernens ekonomi hur upphandlingar 

hanteras, vilka leverantörer som anlitas, vilka prestationer som erhålls och till vilka 

villkor. 

 

Kommunen och dess bolag ska verka för att genomföra upphandlingar på ett sådant sätt 

så att även små och medelstora företag ges möjlighet att delta.  

 

Inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning ska kommunen och bolagen aktivt 

arbeta för att erbjuda företag som är verksamma i Alvesta kommun affärsmöjligheter. 

 

Kommunen och bolagen ska ställa krav på att leverantörer eller underleverantörer som 

anlitas inte diskriminerar någon utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Kommunen 

ställer också krav på goda arbetsvillkor. 

 

Kommunen och bolagens upphandlingar ska bidra till en hållbar utveckling med låg 

miljöpåverkan. Upphandlingar som genomförs ska verka för att Kommunens strategiska 

inriktning och fattade beslut gällande miljöhänsyn uppfylls. Upphandlingar som 

genomförs ska på ett relevant sätt följa den av kommunfullmäktige antagna miljö- och 

klimatstrategin med tillhörande handlingsplan.  

 

Vid livsmedelsupphandlingar ska kommunen och bolagen ställa krav på god djuromsorg 

motsvarande svensk djurskyddslagstiftning samt krav som främjar en hållbar utveckling 

av ekologiska och rättvist producerade varor. 

 

Under planperioden inrättas ett upphandlingsutskott, tillhörande kommunstyrelsen. 

 

Personalförsörjning 
Välfärdssektorn i Sverige behöver anställa en halv miljon nya medarbetare de närmaste 

tio åren för att klara sina åtaganden.  Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan står 

bakom de ökande behoven. Det finns ett intresse för att jobba i välfärden – här finns 

framtidsjobben! Dessutom anses jobben roliga, spännande och utmanande.  

 

Under de närmaste tio åren behöver Alvesta kommun rekrytera cirka 500 nya 

medarbetare enbart för att ersätta pensionsavgångarna. Flest medarbetare som ska 

ersättas finns inom utbildnings- och omsorgsförvaltningen. Inom dessa verksamheter är 

det redan nu svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Utöver utmaningen att  

 

rekrytera tillräckligt många till utbildnings- och omsorgsverksamhet kompliceras 

kompetensförsörjningen med att det råder brist på utbildad arbetskraft med rätt 

kompetens i Sverige och också i regionen till i stort sett alla yrkeskategorier inom de 

kommunala verksamheterna.  

 

Alvesta kommun ska verka för en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i alla 

typer av arbeten och i olika roller. Mångfald är en styrka och kommunen som 

arbetsgivare strävar efter en sammansättning av medarbetare som ska spegla mångfald. 

Kommunen ska också aktivt arbeta för att anpassa arbetsplatser för att möjliggöra så att 

personer med funktionsnedsättning kan ta en anställning. Kommunen ska vara en 

attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklande arbete där arbetsglädje, hälsa och 

effektivitet står i fokus. Medarbetarna ska erbjudas en trygg, hälsosam arbetsmiljö samt 

kompetensutveckling. Andelen nöjda medarbetare ska hela tiden öka. 
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Under planperioden ska en kompetensförsörjningsplan tas fram.  

 

För att medarbetarnas kompetensnivåer ska komma till sin rätt ska det i arbetet med att ta 

fram planen ingå att överväga nya yrkeskategorier med inriktning på olika 

servicefunktioner inom både utbildnings- och omsorgsförvaltningarna. I arbetet ska även 

ingå att överväga behov av såväl redan nu kända som framtida nya typer av 

yrkeskategorier/kompetenser. 

 

För att klara av att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och för att kunna behålla och 

rekrytera nya medarbetare behöver den genomsnittliga sysselsättningsgraden öka. Under 

planperioden är målet att arbetet med rätten till heltid ska intensifieras. Alla medarbetare 

som vill och inte redan har heltid ska erbjudas ökad sysselsättningsgrad. Ett inledande 

steg är att från och med 1 maj 2017 ska alla nya tillsvidareanställningar vara på heltid 

inom samtliga förvaltningar. Inom omsorgsförvaltningen ska andelen delade turer 

minska och på längre sikt försvinna. 

 

För att underlätta den framtida chefsförsörjningen deltar kommunen i en satsning 

tillsammans med övriga kommuner i länet på ett förberedande ledarskapsprogram för 

medarbetare som inte är chefer. Denna satsning fortsätter under planperioden. Den under 

slutet av år 2016 inledda kompetensutvecklingen av kommunens samtliga chefer 

fortsätter under planperioden. 
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3. God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner i budgeten ange mål och riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning, vilket innebär dels finansiella mål för ekonomin och dels mål för 

verksamheten. Begreppet god ekonomisk hushållning fokuserar på att öka långsiktigheten i 

den verksamhetsmässiga och ekonomiska planeringen.  

 

God ekonomisk hushållning innebär för Alvesta kommun att resultatmål för verksamheten, 

som är knutna till kommunens Vision 2027 och kommunens fyra fokusområden, ska 

uppfyllas i allt väsentligt tillsammans med det finansiella målet om överskott. Det 

finansiella målet har stor inverkan på bedömningen.  

 

Graden av måluppfyllese påverkas också av annan relevant information så att en 

sammantagen bedömning av måluppfyllelse kan göras inom respektive fokusområde, i 

synnerhet inom de enstaka område som har resultatindikatorer där mätningar inte genomförs 

varje år. Komunfullmäktiges resultatmål bryts ner i nämndsmål och därför är också 

nämndernas  måluppfyllelse i delårsrapporter och årsrapporter ett viktigt underlag vid 

bedömningen. Revisorerna bedömer i ett särskilt yttrande om resultatet i dessa är förenligt 

med målen fullmäktige beslutat. 

 

Samtliga mål, under samtliga fokusområde, är kopplade till styrningen för god ekonomisk 

hushållning. 

 

Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. 

Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska 

styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. 

 

Kommunal verksamhet bedrivs också i bolagsform. De kommunägda bolagen arbetar 

självständigt utifrån bolagsordning samt ägardirektiv och finansieras med bolagens egna 

intäkter. 

 

 

3.1  Vision 2027  

 

Kommunens vision är att för medborgarna och kommunens bästa ha som ledstjärna: 

 

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt  

– Integrerar lokalt boende med globala möjligheter 

 

Till visionen finns fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått.  

 Hållbar tillväxt 

 Människors vardag 

 Barns och ungas behov 

 Trygg välfärd 
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3.2 Mål för verksamheten 

  
Mål i form av resultatmål ska ha ett medborgarperspektiv och förtydliga fokusområdena 

med mål som tar sikte på påverkan och effekter hos medborgare/brukare, det vill säga det 

som gör skillnad för kommuninvånaren. Till de fyra fokusområdena finns totalt sju 

kopplade mål.  Dessutom finns yterliggare ett finansiellt mål. 

 

Vid bedömning och avstämning av kommunens resultat och måluppfyllelse inom respektive 

fokusområde och därtill kopplade resultatmål, är de av fullmäktige beslutade måtten
7
 enligt 

nedan viktiga indikatorer eller tecken på resultat. 

 

Fokusområde: Hållbar tillväxt 

Avser både ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag 

och i morgon. Mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas 

bakgrund och kompetens ska tas tillvara. 

 

Mål 1. Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, 

utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler 

medborgare ska bli självförsörjande. 

 
Vid bedömning om målet är uppnått är följande resultatmått/indikatorer av stor 
betydelse: 
 Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service 

för företagen? (Insikten). KKiK nr 34. Högre indextal = bättre.  
Mål 2018: 67 (resultat 2015: 65; riket: 68;). 
Mätning 2016 ej klar. Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen 
 

 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? KKiK nr 32.  
Mål 2018: 7,5% (resultat 2016: 8,1%; riket 4,3%,) 
Ansvar för uppföljning: Nämnden för individ- och familjeomsorg 
 

 

  

                                                
7
 Flertalet mått är hämtade från standarden Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
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Mål 2. För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar och 

bästa möjliga resursutnyttjande. Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som 

arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt 

förhållningssätt.  

 
Vid bedömning om målet är uppnått är följande resultatmått/indikatorer av stor 
betydelse:  
 
 Nettokostnadsavvikelse totalt, exkl LSS. Kolada

8
.  

Mål 2018: 0,0% (resultat 2015 3,0%). Avser avvikelse mot beräkning i 
utjämningssystem. Minus = lägre nettokostnad.  
Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen 
 

 Extern personalomsättning. Kommunalt anställda som avslutar sin anställning.  
Mål 2018: 9,4% (resultat 2016: 12%). Egen undersökning 
Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen 
 

 Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %, kommunanställda. Egen undersökning.  
Mål 2018: 92,0% (resultat 2016: 90,7%). 
Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen 
 

 Sjukfrånvaro kommunanställd personal totalt %.  
Mål 2018: 5,8% (resultat 2016: 6,6%) 
Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen 
 

 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? KKiK nr 38. 
Mål 2018: 40%; (resultat 2016: 38, riket: 26). 

       Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen  
 

 Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? 
KKiK nr 36. Avser andel återvunnet material i förhållanden till totala mängden hus-
hållsavfall.  

       Mål 2018: 39 (resultat 2016: 36; riket: 39).  
       Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen 
 

 
 

 

 

 

  

                                                
8
 Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 
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Fokusområde: Människors vardag 

En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer med 

goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla 

typer av möten mellan människor.  

 

Mål 3. Alvesta ska fortsätta att växa och alla ska kunna välja var och hur den vill bo genom 

att vi tillskapar bostäder av olika karaktär och upplåtandeformer. 

 
Vid bedömning om målet är uppnått är följande resultatmått/indikatorer av stor 
betydelse: 

 

 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1 000 invånare. 
Kolada.  

Mål 2018: 2,0 (resultat 2015: 2,0; riket: 1,6).  

Ansvar för uppföljning: Nämnden för samhällsplanering 

 

 Byggrätter för bostäder ska tillskapas i nya detaljplaner (Egen undersökning). 

Mål 2018:  10 000 kvm (BTA) 

Ansvar för uppföljning: Nämnden för samhällsplanering 

 

 

 

Mål 4. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, 

integration och fritidsliv. 

 
Vid bedömning om målet är uppnått är följande resultatmått/indikatorer av stor 
betydelse: 

 

 Fritidsmöjligheter. Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, 
idrottsevenemang, kulturevenemang, nöjesutbud samt möjligheter att kunna utöva 
fritidsintressen som sport, kultur m.m. SCB:s medborgarundersökning. Högre 
indextal = bättre.  
Mål 2018: 52 (utfall 2015: 52; riket 60). 

Ansvar för uppföljning: Kultur och fritidsnämnden. 
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Fokusområde: Barns och ungas behov 

Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande 

skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande 

med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa.  

 

Mål 5. Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar inför vuxenlivet samt barn och 

unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och 

jämlika förhållanden. Barn och ungas hälsa ska stärkas. 

 
Vid bedömning om målet är uppnått är följande resultatmått/indikatorer av stor 
betydelse: 

 

 Elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt program på gymnasiet,  
andel %. KKiK nr 18.  
Mål 2018:85,0% (resultat 2016: 79,3%; riket: 86,4%). 
Ansvar för uppföljning: Utbildningsnämnden 
 

 Elever som bor i kommunen och fullföljer gymnasiet inom tre år,  
andel %. Skolverket.  
Mål 2018: 34% (resultat 2016: 34).  
Ansvar för uppföljning: Utbildningsnämnden 
 

 Pojkar som upplever god/mycket god hälsa i åk 8, andel %.  

Mål 2018: 96,1% (resultat 2015: 93,3%; länet 2015: 96,1%;) 

            Ansvar för uppföljning: Utbildningsnämnden  

 

 Flickor som upplever god/mycket god hälsa i åk 8, andel %.  
Mål 2018: 88,4% (resultat 2015: 87,3%, länet 2015: 88,4%) 
Ansvar för uppföljning: Utbildningsnämnden 
 

 Pojkar som upplever att de känt sig nere/ledsen varje vecka i åk 8, andel %.  

             Mål 2018: 12,0% (resultat 2015: 12,8%, länet 2015: 15,0%) 

Ansvar för uppföljning: Utbildningsnämnden 
 

 Flickor som upplever att de känt sig nere/ledsen varje vecka i åk 8, andel %. 

Mål 2018: 44,6% (resultat 2015: 54,0%, länet 2015: 44,6) 

            Ansvar för uppföljning: Utbildningsnämnden  

 

  



 God ekonomisk hushållning         

Mål och Budget 2018 med plan 2019-2020, KF 170619 § 50 17 

 

 

 

Fokusområde: Trygg välfärd 

Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp, 

arbeta och bli gamla. Trygg välfärd för upplevd trygghet. 

 

Mål 6. Alla ska uppleva att det är en trygg livsmiljö i Alvesta kommun. 

 
Vid bedömning om målet är uppnått är följande resultatmått/indikatorer av stor 
betydelse: 

 

 Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? KKiK nr 9.  
Mål 2018: 53 (resultat 2015: 51; riket: 60; länet: 55). Högre indextal = bättre. 
Mätning ej genomförd 2016. Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen 
 

 Polisens trygghetsmätning, index. Polisen. Skala 0 - 6; lägre värde = bättre.  

Mål 2018: 1,8 (resultat 2016: 1,8; länet 1,7) 

Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen 

 

 

 

Mål 7. Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och 

respekt för den enskilde. 

 
Vid bedömning om målet är uppnått är följande resultatmått/indikatorer av stor 
betydelse: 

 

 Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 
14-dagarsperiod? KKiK nr 10.  
Mål 2018: 12 (resultat 2016: 12; riket 15). 
Ansvar för uppföljning: Omsorgsnämnden 
 

 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, %. KKiK nr 28.  

             Mål 2018: 90 (resultat 2016: 88, riket 91). 

             Ansvar för uppföljning: Omsorgsnämnden 

 

 Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, %. 
KKiK nr 25.  
Mål 2018: 89 (resultat 2016: 89; riket: 83). 
Ansvar för uppföljning: Omsorgsnämnden 
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3.3  Mål för ekonomiskt överskott  

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning är att kommunens resultat ska vara 0,9 

procent
9
 år 2018. Det motsvarar att högst 99,1 procent av skatter, generella statsbidrag och 

utjämning ska användas till verksamheten
10

 under år 2018. Målet för planperioden är att 

verksamhetens nettokostnad, inklusive finansnettot
10

, inte får överstiga nedanstående 

procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

 

 

Procentuell andel som högst får användas av skatter och skatter, generella statsbidrag 
och utjämning ska användas till verksamheten: 

 

Mål 2018: 99,1 % 

Ansvar för uppföljning: Kommunstyrelsen 

  

Förutsättningar i plan år 2019: 99,0 % 

Förutsättningar i plan år 2020: 99,0 % 

 

 

Att 0,9 procent inte används i verksamheten
10

 innebär att kommunens budgeterade resultat 

år 2018 uppgår till ett plusresultat på 11 miljoner kronor. Genom att använda en tillräcklig 

nivå under hundra procent av de allmänna intäkterna i verksamheten skapas utrymme och 

förutsättningar för att klara bland annat: 

 

 rättvisa mellan generationer 

 marginal för oförutsedda händelser  

 ökad handlingsfrihet/politiskt handlingsutrymme 

 pensionsåtagande före 1998  

 värdesäkring av egna tillgångar 

 sparande till satsningar/investeringar 

 amortering lån 

 kontinuitet 

 

Sett över en längre period, utanför planperioden, är ambitionen att det ekonomiska 

överskottsmålet ska öka till 2 procent för att klara framtida utmaningar, vilket betyder att 

högst 98 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning, på sikt, ska användas av 

verksamheterna. 

 

Under planperioden ska en modell för över- och underskottshantering mellan åren införas 

för nämnderna. 

                                                
9
 Avser årets resultat i förhållande till skatteintäkter, ekonomisk utjämning och generella statsbidrag. 

10
 Avser verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar kompletterad med det totala 

finansnettot (inkl uttag pensionsmedel med 14 mnkr årligen).  
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4. Ekonomiska förutsättningar  

 

4.1 Förutsättningar 2018-2020 

Det finns stora förväntningar på den kommunala servicen. Krav och förväntningar är många 

gånger högre än de resurser kommunen disponerar till olika verksamheter. Det uppstår lätt 

ett gap mellan förväntningar och tillgängliga resurser. För att värna om rättvisa mellan 

generationer, värdesäkra kommunens tillgångar med mera och inte sätta de efterkommande 

i skuld krävs att kommunen över tid har ett tillräckligt plusresultat med mer intäkter än 

kostnader.  

 
Resultat år 2016 
Kommunens bokslut för år 2016 visar ett överskott på 61 miljoner kronor (2 mnkr 2015), 

vilket är 49 miljoner kronor bättre än budget. I kommunens resultat ingår engångsintäkter 

avseende tillfälligt flyktingstatsbidrag med 32 miljoner och realisationsvinster med 30 

miljoner kronor som uppstått i och med byte av kapitalförvaltare för placerade pensions-

medel. Nämndernas utfall är 19 miljoner kronor sämre än budget. Negativa budgetav-

vikelser finns inom nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden samt inom 

utbildningsnämnden. Positiv budgetavvikelse för gemensamma nettokostnader och finansi-

ering väger upp nämndernas underskott. 

 

Budget och prognos 2017 
Det budgeterade resultatet för 2017 är 12,2 miljoner kronor, i stort sett samma nivå som 

2016 med 11,5 miljoner kronor. Resultatkravet för år 2017 innebär att verksamheternas 

nettokostnader får förbruka max 99,4 procent av skatter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. Sammanfattningsvis innebar budgeten för 2017 att 

kommunfullmäktige i förhållande till 2016 års budget ökar driftbudgetramar till styrelse och 

nämnder med 42 miljoner kronor. Övriga kommunövergripande nettokostnader, det vill 

säga avskrivningar, pensioner, löneökningar och strategiska anslag, ökar också med 42 

miljoner kronor i budget 2017 jämfört med budget 2016. Finansieringen, det vill säga 

skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag, ökar med 84 miljoner kronor. I 

förhållande till utfall 2016 innebär budgeten 2017 att nämndernas nettokostnader (exklusive 

löneökningar) för 2017 inte har något utrymme för någon ökning. 

 

Prognos för helår 2017 per mars, innebär fortsatt negativa budgetavvikelser för nämnderna 

på totalt 28 miljoner kronor. Ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning på 

kort och lång sikt. Kommunens obalans i ekonomin för år 2017  med fortsatt negativa 

avvikelser för vissa nämnder, ställer krav på fortsatta åtgärder och prioriteringar för att 

ekonomin långsiktigt ska vara i balans.  
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Skattesats, skatteintäkter och generella statsbidrag 

Planeringsförutsättningar för år 2018-2020 utgår ifrån en oförändrad skattesats med 21:42 

per beskattningsbar hundrakrona. Beslut om skattesats 2018 tas av kommunfullmäktige 

senast under december månad 2017. Skatteintäkterna samt utjämning och generella 

statsbidrag för budget- och planperioden 2018-2020 baseras i dessa förutsättningar på 

Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, skatteunderlagsprognos från februari 2017
11

. 

Ny skatteunderlagsprognos och eventuella effekter av regeringens vårproposition 

presenteras av SKL i slutat av april 2017.  

 

I förutsättningarna ingår att Alvesta kommun erhåller generellt statsbidrag avseende 

flykting
12

 enligt SKLs prognos från december 2016. För Alvesta kommun innebär det ett 

större belopp 2018 som minskar från år 2019-2021 beroende på att den del som fördelas 

utifrån flyktingvariabeln fasas ut och övergår till att utgå utifrån invånarantalet.  
 

Personalkostnader 

Kommunal verksamhet är personalintensiv och personalkostnaderna utgör nästan 70 procent 

av kommunens totala kostnader. Personalkostnaderna utgör därmed den största 

kostnadsposten i budgeten. Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya 

löneavtal fördelas ut till nämnd/styrelser i ett senare skede, från ett centralt anslag. Anslaget 

för löneökningar utgår ifrån en ökning med 3 procent årligen
13

.  

 

Inflation 

Det sker ingen uppräkning av budgetramar med anledning av inflation. Respektive 

nämnd/styrelse ska vid upprättande av internbudget ta hänsyn till den allmänna 

kostnadsutvecklingen för varor och tjänster.  

 

Standardkostnad 

Kommunernas kostnader för olika verksamheter per invånare varierar kraftigt i Sverige. Att 

rakt av jämföra en kommuns kostnader med en annan kommun utan att ta hänsyn till varje 

kommuns strukturella förutsättningar ger ingen rättvis bild. Strukturella kostnader är sådana 

kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel 

åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, bebyggelsestruktur med mera. Om en kommun 

till exempel har höga kostnader för grundskolan i kronor per invånare kan det bero på en 

stor andel barn 7–15 år, en stor andel barn med behov av hemspråksundervisning eller 

ogynnsam bebyggelsestruktur. De kommuner som har en ogynnsam struktur erhåller därför 

ett bidrag i det kommunala utjämningssystemet. 

 

 

                                                
11

 se SKL cirkulär nr 6:2017, 2017-02-16. 
12

 Riksdagens har fattat beslut om extra statsbidrag till kommuner och landsting med 10 miljarder 

konor för 2017 med förslag om fortsättning år 2018-2021. Den delen som fördelas utifrån 

flyktingvariablerna är preliminär och den del av bidraget som fördelas efter invånarantalet ingår i 

anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen. Under 2019 och 2020 kommer bidraget i större 

utsträckning att fördelas utifrån invånarantal. År 2021 kommer hela beloppet att ingå i det generella 

statsbidraget. 
13

 SKL:s prisindex (PKV, prisindex för kommunal verksamhet) för arbetskraftkostnader, inklusive 

beslutade förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjusteringar, avser timlöneökningarna för hela 

arbetsmarknaden (dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen). Index för planperioden är 2018: 

3,4 %, 2019: 3,5 %, 2020: 3,3 %, se SKL cirkulär nr 18:2017, 2017-04-27.  
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En mer rättvis bild vid en jämförelse av olika kommuners kostnader är då att ta hänsyn till 

de strukturella olikheter som finns i de olika verksamheterna. Kommunfullmäktige har satt 

ett mål för 2017 som innebär att kommunens totala kostnader ska vara i nivå med de 

kostnader som motiveras utifrån den egna strukturen. 

 

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 ställning. 

                                                                   

Känslighetsanalys Miljoner kr 
+/- 

10 öre av kommunalskatten 4,0 

1 % i löneförändring 8,0 

100 kommuninvånare 5,7 

10 heltidstjänster 4,5 

1 % förändring av nettokostnader 11,5 

1 % förändring skatteunderlagsprognos 10,1 

10 miljoner kronor i lån 0,2 
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4.2 Investeringar 

Alvesta kommun har valt att bedriva en relativt stor del av sin verksamhet i bolagsform. 

Bostadsföretaget (Allbohus Fastighets AB) svarar genom ägande och förvaltning och 

uthyrning av verksamhetslokaler (skolor, daghem, vårdbostäder etc) till kommunens 

förvaltningar. Det innebär att om-, ny- och tillbyggnader av dessa fastigheter finns som 

investeringar hos bolaget. Kommunens investeringar avser i huvudsak fritidsanläggningar, 

vatten- och avlopp, gator- och vägar, exploatering samt förvaltningarnas inventarier.  

 

För 2016 uppgick kommunens nettoinvesteringar 73 miljoner kronor. Budgeten för 2017 är 

på 56  miljoner kronor. För perioden 2017-2020 är utgångspunkten en investeringsnivå på 

drygt 250 miljoner kronor.  

  
Tabell: Översikt planerade investeringar år 2017-2020, miljoner kronor 
 

 

      För 2018 fastställs investeringsramar enligt ovanstående tabell för respektive nämnd. 

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan nämnder under 2018.  

 

Större planerade investeringar år 2018 för Nämnden för samhällsplanering är följande: 

 35 mnkr exploatering Orrakullen etapp 1 (KF 2017-05-02 § 34) 

 8 mnkr exploatering Spåningslanda etapp 3 

 6 mnkr förvärv av Solsidan (modulhus)  

 35 mnkr VA-verksamhet
14

 

 
Utöver ovanstående investeringsplaner som ligger till grund för de ekonomiska förut-

sättningarna år 2017-2020, kan det finnas ytterligare planer som är under utredning och 

avvaktar beslut från fullmäktige. 

 

Utifrån de stora planerade investeringsnivåer som finns inom kommunen, och inom hela 

koncernen, finns det ett behov av en tydligare investeringsprocess. Ett arbete har därför 

påbörjats och den nya processen ska vara fastställd under 2017 för att tillämpas i  

budgetprocessen inför 2019. En inriktning när den nya processen tas fram är att endast  

 

 

 

 

                                                
14

 Investeringar inom VA-verksamheten (vatten- och avfallshantering) täcks med avgifter (taxefinan-

sierad).  

 

 Budget  Budget  Plan  Plan

Nämnd, mnkr 2017 2018 2019 2020 Summa

Kommunstyrelsen 5,1 3 0,2 0,7 8,9

Kultur- och fritidsnämnden 6,7 4,8 5,3 0 16,8

Nämnden för samhällsplanering 35,9 90,8 39,2 28,6 194,5

Utbildningsnämnd 5,6 4,4 4,4 3,6 17,9

Individ- och familjeomsorg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Omsorgsnämnd 2,4 1,5 6,3 2,3 12,4

Summa 55,8 104,6 55,5 35,3 250,9
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kommunfullmäktige och kommunstyrelsen (begränsning upp till tio miljoner kronor) kan 

besluta om investeringsramar och enskilda större investeringsprojekt,  till skillnad mot idag 

när nämnderna kan fatta beslut om investeringar upp till fem miljoner kronor.  

 
Diagram: Plan investeringar år 2017-2020 och utfall de senaste åren    

 

 

Nivån på avskrivningarna är förenklat det ekonomiska utrymme som finns för investeringar, 

för att inte behöva låna eller använda ”sparad” likviditet. Avskrivningarna uppgår enligt 

budget 2017 till 28 miljoner kronor. För perioden 2018-2019 kommer avskrivningarna 

successivt att öka något till följd av ökad investeringstakt..   

 

Utifrån  en investeringsnivå på 250 miljoner kronor för åren 2017-2020 i Alvesta kommun 

och övriga ekonomiska förutsättningar, beräknas det finnas ett lånebehov på ytterligare 70-

90 miljoner kronor för att finansiera investeringarna. Allbohus Fastighets AB kalkylerar 

med ett lånebehov på cirka 225 miljoner kronor för 2017-2018 utifrån planerade projekt, 

exempelvis om och tillbyggnad av Mohedaskolan inklusive matsal samt byggnation av 

BasBo bostäder och andra bostadsprojekt. Det innebär för koncernen som helhet har ett 

lånebehov  på drygt 300 miljoner kronor de närmaste åren.  
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4.3 Driftbudgetramar 

Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och styrelse för åren 2018-2020, 

samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas nettobudgetar är i 2016 års 

lönenivå. Medel fördelas ut efterhand som nya avtal sluts och finansieras från gemensamt 

strategiskt anslag.  

 

Tabell: Nämndernas driftramar budget 2018 med plan 2019-2020 
 

 
 

 

Förändring nämndernas driftramar 

Sammanfattningsvis innebär budgeten för 2018 att kommunen i förhållande till 2017 års 

budget ökar driftbudgetramar till styrelse och nämnder med totalt 14,9 miljoner kronor. 

 

 

  

Drift, netto

(tkr)

Kommunstyrelsen 86 727 67 400 66 880 69 080 69 110 69 110

Kultur och fritidsnämnden - 46 700 45 836 46 936 46 936 46 936

Överförmyndarnämnden 515 1 488 1 488 1 788 1 788 1 788

Utbildningsnämnden 516 892 509 100 504 390 509 590 513 690 513 690

Nämnden för individ- och 

familjeomsorg
89 301 99 100 85 704 86 204 86 204 85 704

Omsorgsnämnden 330 434 331 400 322 997 326 797 330 997 330 997

Nämnden för 

samhällsplanering
44 068 44 900 44 862 46 642 46 642 46 642

Nämnden för 

myndighetsutövning
169 174 174 174 174 174

S:a nettokostnader 

verksamheter
1 068 106 1 100 262 1 072 331 1 087 211 1 095 541 1 095 041

Gemensam finansiering 1 129 193 1 107 000 1 084 488 1 098 211 1 107 541 1 108 041

Årets resultat 61 087 6 738 12 157 11 000 12 000 13 000

Plan 2020
Bokslut 

2016

Prognos 

2017

Budget 

2017
Budget 2018 Plan 2019
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Tabell: Ramförändring nämnder 2018-2020, tusentals kronor 

 

 

Text

Budget 

2018

Plan 

2019

Plan 

2020

Kommunstyrelsen

e-arkiv 430

Landsbygdsprogram 200

Val 2018 400 -400

Nytt centralarkiv, lagkrav -200

Utökad lokalyta kommunhuset 200

Jämställdhets- och folkhälsoarbete: Elevhälsoarbete 800

Miljö och klimatfrågor 100

Utökad tjänst lokalsamordnare, finansiering säkerhet och beredskap 700

Summa Kommunstyrelsen 2 200 30 0

Kultur och fritidsnämnden

Kultur för unga och äldre 100

Musikskola demokratifrågor 500

Drifts- och anläggningsarbetare, visstid. Förstärkning Hanaslöv/Simhallen 500

Summa Kultur och fritidsnämnden 1 100 0 0

Överförmyndarnämnden 

Kompensation för sänkt ersättning för handläggartjänst  från NIF 300

Summa Överförmyndarnämnden 300 0 0

Utbildningsnämnden

Om- och tillbyggnad Mohedaskolan 1 500 4 100

Miljösatsning (grön flagg) inom förskolan 100

Vuxenutbildning 2 000

Språkval åk 6; ökade skolskjutskostnader mm 100

Statsbidrag, ams-bidrag -2 000

Hyreskostnad; arbetsmiljöåtgärder förskolor, skolor 500

Odefinierat 3 000

Summa Utbildningsnämnden 5 200 4 100 0

Omsorgsnämnden

 Budget för LSS 20: åringar 1 700

Sänkt hyreskostnad för Solsidan -3 000

Ökad satsning på ekologisk och närodlad mat 100

Odefinierat 4 000

Nytt verksamhetssyst och planeringsyst. Fler systemmoduler än innan. 1 000 -500

Trygg och säker hemgång 4 700

Summa Omsorgsnämnden 3 800 4 200 0

Nämnden för individ- och familjeomsorg

Drogproblematik och psykiskohälsa bland nyanlända (16-25 år), två tjänster 1 000

Social.sek familjecentral, en tjänst 500 -500

Odefinierat 3 000

Uppsägning av lokaler (tex Ekhagen) -2 500

Minskad personal handläggning ensamkommande -1 500

Summa Nämnden för individ- och familjeomsorg 500 0 -500

Nämnden för samhällsplanering

Orrakullen gata och industrimark. Ökad driftskostn i samb med investering. 100

Väg Orrakullen-Odlingsväden.  Ökad driftskostn i samb med investering. 65

Spåningslanda etapp 3.  Ökad driftskostnad i samband med investering. 100

Odefinierat 1 500

Ny bebyggelse Moheda Ryd.  Ökad driftskostnad i samband med investering. 15

Summa Nämnden för samhällsplanering 1 780 0 0

Nämnden för myndighetsfrågor 0 0 0

Totalt samtliga nämnder 14 880 8 330 -500
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4.4 Strategiska åtgärder 

Kommunens strategiska anslag är samlade under så kallade strategiska åtgärder och är i 

stort sett kommunövergripande och finns inom kommunstyrelsens ansvarsområde. En stor 

del av de budgeterade medlen består av kommande löneökningar under budget- och 

planperioden. För de strategiska åtgärderna gäller att tillskotten är ettåriga.   

 

Tabell: Strategiska åtgärder, utifrån Budget 2017 och kalkyl löneökningar  

 

 

 

  

Tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Upplösning avsättning infrastruktur 1 240 1 240 1 240 

Huseby driftbidrag 2 000 2 000 2 000 

Sommarjobb 3 000 3 000 3 000 

Bidrag passivhus, plusenergihus 200 200 200 

Sporthall Moheda 0 1 500 1 500 

Växjö Smaland Airport 300 300 300 

Driftkostnader investeringar och nybyggnation 4 500 4 500 4 500 

Volymökningar omsorgen 4 000 4 000 4 000 

Volymökningar skolan och förskola 10 000 7 500 7 500 

Delsumma 25 240 24 240 24 240 

Löneökningar och övrigt strategiska 59 049 74 619 102 519 

Summa 84 289 98 859 126 759 
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4.5 Gemensam finansiering  

Kommunstyrelsen ansvarar för planering och handläggning av den gemensamma 

finansieringen för kommunen. Gemensam finansiering omfattar framförallt den generella 

finansieringen via skattintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt kommunöver-

gripande kostnader och intäkter. 

 

Tabell: Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader  

 

 

Befolkningstalet 1 november året innan budgetåret är en av de viktigare faktorerna som styr 

beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Antagande om 

skatteintäkter i framtiden grundas på bland annat på befolkningsprognosen, se tidigare 

avsnitt i Planeringsförutsättningarna. Prognos från april 2017 från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL)
15

 har använts för beräkning av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning. Det särskilda flyktingstödet för år 2018-2020 är en preliminär beräkning utifrån 

förutsättningar ifrån SKL i december 2016
16

. Medlen betraktas som ett generellt statsbidrag 

och fördelas dels efter invånarantal, dels efter en fördelningsnyckel som tar hänsyn till 

asylsökande och nyanlända. Från år 2021 kommer fördelningen att ske helt utifrån 

invånarantal, vilket för Alvesta innebär en fortsatt minskning av bidraget efter år 2019. 

 

Mot ovanstående bakgrund beräknas intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning 

öka med 2,7 procent år 2018, jämfört med prognos 2017 samt med 2,2 respektive 2,3  

procent för åren 2019 och 2020.  

 

                                                
15

 Se SKL Cirkulär nr 18-2017, 2017-04-27. 
16

 Se Slutlig fördelning av de 10 ”välfärdsmiljarderna” för  2017,  SKL 2016-12-21, excelfil 

”Slutlig-fördelning-stb-flyktingar-2017-webb.xlsx”. 

Gemensam finansiering, 

mnkr 

Budget 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Kommunalskatt 831,0 857,1 884,6 

Fastighetsavgift 39,1 39,1 39,1 

Kommunalekonomisk 
utjämning 290,9 299,5 308,5 

Generellt statsbidrag 
flyktingstöd 30,6 21,9 13,1 

Delsumma  1 191,6 1 217,6 1 245 ,3 

Uttag pensionsmedel 14,0 14,0 14,0 

Övriga finansiella intäkter 11, 7 11,7 11,6 

KP-avgift 41,2 42,4 43,7 

Internränta  10,5 10,5 10,5 

Intäkter 1 269,0 1 296,2 1 325,1 

Finansiell kostnad 2,9 2,1 3,8 

Pensionskostnad 65,0 67,0 68,0 

Löneskatt pensionskostnad 15,8 16,2 16,5 

Förändring avskrivningar 2,8 4,5 2,0 

Strategiska åtgärder 84,3 98,9 126,8 

Kostnader 170,8 188,7 217,1 

Nettointäkt 1 098,2 1 107,5 1 108,0 
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Övriga finansiella intäkter avser i huvudsak borgensavgifter från de kommunala bolagen, 

överskottsutdelning från Kommuninvest och avkastning på placerade pensionsmedel. 

Finansiella kostnader avser i stort sätt ränta på lån. 

 

4.6 Finansiell analys  

Det budgeterade resultatet för 2018 är 11 miljoner kronor. I resultatet ingår ett finansnetto 

med nästan 23 miljoner kronor.  

 
Prognos 2017 utgår ifrån uppföljningen per mars 2017, kompletterad med ny skatteunderlagsprognos i april 

2017.  

 

Resultatkravet innebär att verksamheternas nettokostnader och finansnettot år 2018 får 

förbruka max 99,1 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning, se mer i avsnittet 3.3 Mål för ekonomiskt överskott. Motsvarande siffra för år 

2019 och 2020 är 99,0 respektive 99,0 procent. Långsiktigt behöver Alvesta kommun högre 

resultatnivåer  för att skapa utrymme och förutsättningar för att klara bland annat marginal 

för oförutsedda händelser, värdesäkring av egna tillgångar, sparande till satsningar/inve-

steringar och amortering lån. 

 

Verksamhetens nettokostnader 

Ett mått på en hållbar ekonomi inom kommunsektorn brukar vara att se till hur den årliga 

förändringen av verksamhetens nettokostnad utvecklar sig i relation till de gemensamma 

intäkterna, det vill säga skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning.  

Diagram: Förändring nettokostnader och gemensamma intäkter 

 
Utvecklingen för Budget respektive Prognos år 2017 är jämfört med  

Bokslut 2016 samt Budget 2018 är jämfört med Prognos 2017. 

Resultatbudget
Miljoner kronor Prognos 2017 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verksamhetens nettokostnader -1 132,0 -1 131,6 -1 172,7 -1 196,8 -1 224,2

Avskrivningar -27,0 -27,9 -30,7 -32,4 -29,9

Verksamhetens nettokostnader -1 159,0 -1 159,5 -1 203,4 -1 229,2 -1 254,1

Skatteintäkter 803,6 818,7 831,0 857,1 884,6

Generella statsbidrag och utjämning 356,3 347,3 360,6 360,5 360,7

Finansiella intäkter 8,3 8,3 25,7 25,7 25,6

Finansiella kostnader -2,6 -2,6 -2,9 -2,1 -3,8

Årets resultat 6,6 12,2 11,0 12,0 13,0
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Budgeten för nettokostnaderna för år 2018 innebär en förväntad ökning med 3,8 procent 

jämfört med prognos 2017. Ökningen av gemensamma intäkter uppgår till 2,2 procent. För 

planperioden är utvecklingen av nettokostnadsökningen något högre än skatteintäkter, 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. För en långsiktig hållbar 

ekonomi bör det vara tvärtom.  

 
Eget kapital  
Eget kapital är den del av kommunens bokförda tillgångar som kommunen inte har betalat 

med lån. Kommunens egna kapital kommer att öka stegvis, om än svagt, i takt med 

planerade små men positiva resultat. Pensionsskulden avser den del som finns som 

ansvarsförbindelse (intjänad före år 1988). 

  
 

 

  

 

 

 

Soliditet   

Soliditeten är andelen eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten är i stort sett 

detsamma under planperioden, kring 63 procent. Pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) 

minskar för varje år framöver, vilket ger en något ökad soliditet när pensionskulden ingår,  

cirka 30 procent år 2020 jämfört med 27 procent år 2018.  
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Pensioner 

Kostnaden för avtalspensioner inklusive löneskatt beräknas öka från 81 miljoner år 2018 till 

85 miljoner kronor år 2020. Nyintjänad pension kostnadsförs och betalas ut från kommunen 

varje år. Pension intjänad före 1998 är skuldförd, men ligger utanför balansräkningen som 

en ansvarsförbindelse och uppgår tillsammans med löneskatten till 451 miljoner kronor (31 

dec 2016).  

 

Självfinansieringsgrad investeringar 

Planerad investeringsnivå för planperioden inklusive år 2017 uppgår till 250 miljoner 

kronor, se avsnitt 4.2 Investeringar. Utrymmet för en självfinansiering av investeringar kan 

uttryckas som summan av årets avskrivningar och årets resultat. Utifrån tidigare givna 

ekonomiska förutsättningar i resultat- och investeringsnivåer enligt avsnitten ovan,  uppgår 

den totala självfinansieringsgraden för åren 2017-2020 till 67 procent. Ju lägre självfinan-

sieringsgrad desto större behov finns det av att lånefinansiera till investeringarna. 

Bedömningen för planperioden är att det finns ett lånebehov på cirka 70-90 miljoner kronor. 

 

Diagram: Investeringar och finansiering 

 
OBS! Resultat år 2016 är exklusive jämförelsestörande post 30 mnkr realisationsvinster 

 byte kapitalförvaltare. 

 

Borgensåtagande  

Borgenslimiterna för de kommunägda bolagen för år 2018 föreslås vara i stort sett i samma 

nivå som för 2017 års nivå på 1,5 miljarder kronor. Alvesta Utveckling AB, Allbohus 

Fastighets AB och Alvesta Renhållning AB föreslås sänka sina borgenslimiter något för 

2018. Allbohus utnyttjade borgenslimit i dagsläget uppgår till cirka 915 miljoner kronor, 

men utifrån planerad projekt förväntas utrymmes utnyttjas fullt ut för 2018 till en nivå på 

1 140 miljoner kronor, se avsnitt 4.2 Investeringar. 

  

Räknat per invånare är borgensåtagandet högt i Alvesta kommun jämfört med länets 

kommuner och över genomsnittsnivån för den kommungrupp Alvesta brukar jämföras med. 

Det är viktigt vid jämförelser och riskanalys att beakta att Alvesta kommun har valt att 

bedriva en relativt stor del av sin verksamhet i bolagsform. Bostadsföretaget 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. 
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Resultat- och balansbudget för kommunen  
 

 

 

Resultatbudget
Miljoner kronor Utfall 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020
Verksamhetens nettokostnader -1 065,8 -1 132,0 -1 131,6 -1 172,7 -1 196,8 -1 224,2

Avskrivningar -24,9 -27,0 -27,9 -30,7 -32,4 -29,9

Verksamhetens nettokostnader -1 090,7 -1 159,0 -1 159,5 -1 203,4 -1 229,2 -1 254,1

Skatteintäkter 775,9 803,6 818,7 831,0 857,1 884,6

Generella statsbidrag och utjämning 336,9 356,3 347,3 360,6 360,5 360,7

Finansiella intäkter 45,7 8,3 8,3 25,7 25,7 25,6

Finansiella kostnader -6,7 -2,6 -2,6 -2,9 -2,1 -3,8

Årets resultat 61,1 6,6 12,2 11,0 12,0 13,0

Balansbudget

Miljoner kronor Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan

2016 2017 2017 2018 2019 2020

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar 32 31 30 30 29 28

Materiella anläggningstillgångar 484 513 509 588 611 617

 Finansiella anläggningstillgångar 106 106 106 106 106 106

Bidrag statlig infrastruktur 20 19 19 18 17 16

 Summa anläggningstillgångar 641 668 663 741 762 766

 Omsättningstillgångar

Exploatering 34 34 34 4 4 4

 Fordringar 146 146 146 146 146 146

 Kortfristiga placeringar 265 265 291 277 263 249

 Kassa och bank 11 16 9 25 29 53

 Summa omsättningstillgångar 455 460 479 451 441 451

 Summa tillgångar 1 096 1 128 1 142 1 191 1 204 1 217

    

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital 725 737 732 748 760 773

   Därav årets resultat 61 12 7 11 12 13

 Avsättningar för pensioner 14 14 14 16 17 17

 Andra avsättningar 0 0 0 0 0 0

 Långfristiga skulder 138 158 178 208 208 208

 Kortfristiga skulder 219 219 219 219 219 219

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 096 1 128 1 142 1 191 1 204 1 217

 Panter och ansvarsförbindelser

- Pensionsskuld inklusive löneskatt 451 465 438 425 417 407

- Borgensåtaganden: 1 254 1 498 1 498 1 482 1 482 1 482



  BILAGA 2 

Mål och Budget 2018 med plan 2019-2020, KF 170619 § 50 32 

 

Resultat- och balansbudget för VA-verksamheten 
(taxefinansierad)  

  
     

 

 

UTDRAG FRÅN KF MÅL OCH BUDGET 2018 med plan 2019-2020 
 

Resultatbudget 
      (tkr) 
      

  

Bokslut Budget Budget Plan Plan 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Intäkter 
 

37 080 38 667 39 750 40 863 42 007 

kostnader 
 

-29 041 -29 770 -30 210 -31 056 -31 925 

avskrivningar 
 

-5 699 -6 907 -7 262 -7 510 -7 901 

Nettoresultat 
 

2 340 1 990 2 278 2 297 2 180 

Finansiella intäkter 
 

0 0 0 0 1 

Finansiella kostnader   
-2 562 -1 990 -2 278 -2 297 -2 180 

Årets resultat 
 

-222 0 0 0 0 

       

       
Balansbudget 

      
(tkr) 

      

  

Bokslut Budget Budget Plan plan 

    
2016 2017 2018 2019 2020 

Immateriella tillgångar 
 

30 729 29 479 28 229 26 979 25 729 

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 
 

78 880 110 457 125 657 141 157 148 157 

Pågående investeringar* 
 

33 577 20 200 18 000 10 000 14 000 

Maskiner, inventarier, bilar 
 

5 627 5 427 5 227 5 027 4 827 

Summa anläggningstillgångar 

 

148 813 165 563 177 113 183 163 192 713 

Fordringar (VA debiterad mot ARAB**) 
 

1 520 3 000 3 000 3 000 3 001 

Summa omsättningstillgångar   
1 520 3 000 3 000 3 000 3 001 

Summa tillgångar 

 

150 333 168 563 180 113 186 163 195 714 

       
Eget kapital 

 

-275 0 0 0 0 

Avsättningar 
 

0 0 0 0 0 

Långfristiga skulder 
 

150 608 167 552 179 102 185 152 194 702 

Kortfristiga skulder   
0 1 011 1 011 1 011 1 012 

Summa eget kapital och skulder 

 

150 333 168 563 180 113 186 163 195 714 

 

 

 

*Nivån på investeringar för VA utgår ifrån en genomsnittlig investeringsnivå med 14 miljoner för planperioden, 

vilket medför en årlig taxehöjning med 2,8 % indexjusterat med KPI. 

** ARAB=Alvesta Renhållning AB 
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Alvesta kommun i siffror     

 
Bokslut Budget Budget Plan Plan

2016 2017 2018 2019 2020

Antal invånare, 31 dec 19 850 19 876 20 190 20 360 20 530

Kommunens skattesats, kr/100 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42

Ekonomiskt resultat, miljoner kr* 61 12 11 12 13

Ekonomiskt resultat kronor per invånare 3 073 614 545 589 633

Nettokostnader och finansnettots** andel av skatt 97,2% 99,0% 99,1% 99,0% 99,0%

och generella bidrag 

Likvida medel, miljoner kr 11 16 25 29 53

Investeringar, miljoner kr 73 56 104 55 35

Soliditet, inkl pensionsskuld före 1998 25% 21% 27% 28% 30%

Soliditet, exkl pensionsskuld före 1998 66% 61% 63% 63% 63%

Låneskuld, miljoner kr 127 147 197 197 197

Pensionsskuld/avsättning (inklusive löneskatt), miljoner kr 464 479 441 434 424

Tillgångar och skulder

Anläggningstillgångar, kronor per invånare 33 792 33 603 36 686 37 441 37 331

Omsättningstillgångar, kronor per invånare 21 406 23 138 22 323 21 680 21 948

Långfristiga skulder, kronor per invånare*** 31 030 32 024 32 150 31 503 30 770

Kortfristiga skulder, kronor per invånare 11 036 11 018 10 847 10 756 10 667

*Inklusive jämförelsestörande post år 2016 avseende realisationsvinst vid byte av kapitalförvaltare placerade 

pensionsmedel med 29,9 mnkr.

**Exklusive jämförelsestörande post år 2016, se * ovan. Finansnettot inkluderar uttag pensionsmedel med 14 mnkr 

för åren 2018-2020.

***Inklusive totalt pensionsåtagande (avsättning och ansvarsförbindelse).



  BILAGA 4 

Mål och Budget 2018 med plan 2019-2020, KF 170619 § 50 34 

 

Organisation Alvesta kommun från 2017-01-01   
Kommunfullmäktige är Alvesta kommuns högsta beslutande organ. Den kommunala verksamheten 

bedrivs till största delen i förvaltningsform men även i aktiebolagsform samt kommunalförbund.  

 

Alvesta kommun: Kommunens service omfattar i huvudsak vård och omsorg, skolundervisning, 

kultur- och fritidsverksamhet (ingår i kommunstyrelsen), gatuskötsel, VA och viss myndighetsut-

övning. Verksamheten bedrivs i följande nämnder: kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, 

nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, nämnden 

för samhällsplanering, nämnden för myndighetsutövning, överförmyndarnämnden 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. Då räkenskaperna för kommunen och de kommunägda bolagen förs samman på 

koncernnivå 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 Särskilda upplysningar 

koncernföretagen. 

 

Kommunalförbund: Värends Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i Alvesta kommun 

(21,4 %) och Växjö kommun (78,6 %). I januari 2015 bildade Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, 

Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner samt Region 

Blekinge kommunalförbundet Sydarkivera, som syftar till en gemensam organisation och ett 

gemensamt system för e-arkiv. 

 

Övriga intressen: Huseby bruk AB är ett kommunalt bolag, som ägs av Alvesta kommun (70 %) 

och Växjö kommun (30 %). Huseby Bruk AB bedriver besöksverksamhet på Huseby bruk. 

Därutöver finns intressen bland annat i Smaland Airport AB och Kommunassurans syd försäkrings 

AB.  
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