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Beslut  om  mål  och  budget  2019  med  plan  2020-2021

Beslutsunderlag

1. Protokollfrånkommunstyrelsen,dateratdenl3november20l8.

2. Bilaga,MålochBudgetår20l9medp1an2020-202l,

politiska  ledningens  förslag,  daterad  den 2018-11-09.

Redogörelse

Komrnunfullrnäktige  beslutade  om en preliminär  budget  år 2019  med

plan  2020-2021  den 19  juni  2018.  Eftersom  2018 ärvalår,  ska

nyvalda  fullmäktige  besluta  om den slutliga  budgeten  inför  år 2019.

Budgeten  fastslår  de ekonomiska  ramarna  och  kornmtu'ifiillmäktiges

strategiska  gar. Till  kornrnunens  vision  "Alvesta  kommun,

södra  Sveriges  mittpunkt-  integrerar  lokalt  boende  med  globala

möjligheter"  finns  fyra  fokusområden  med  därtill  kopplade

resultatmål  och  mått  som  konkretiserar  kommunens  ambitioner  för  en

god ekonomisk  hushållning.  Fokusornrådena  är hållbartillväxt,

märu'iiskors  vardag,  barn  ocht'ingas  behov  samt  ttygg  välförd.

Utgångsprinkt  för  budget  2019  och  plan  2020-2021  är 2018 års

budget.  Nämnderna  får  totalt  drygt  3 miljoner  kronor  i utökad

rambudget  2019.  Budget  för  avskrivningar,  löneökningar,  pensioner

och övriga  kornrnunövergripande  poster,  förändras  med  totalt  nästan

18 rniljoner  kronor  jämfört  med  budget  2018.  Intäkter  från

finansnettot  rninskarmed  drygt  9 miljon  kronor  samt  skatt,  generella

statsbidrag  och  utjämning  beräknas  öka  med  nästan  29 miljoner

kronor,  eller  1,6 procent  jämfört  med  budget  2018.  Ovanstående

innebär ett budgeterat resultat på lO milioner kronor år 2019 och 12
miljonerkronorförplan2020-2021  jämförtmed  1l  rniljonerkronori

budgeterat  resultat  för  år 2018.

Yrkanden

Per Ribacke  (S) yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Lars-Olof  Franzån  (AA)  yrkar  bifall  till  Alvesta  Alternativets

budgetförslag  med  tillägget  som  presenterades  på  kommunstyrelsen.

Thomas  Haraldsson  (C)  yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Frida  Christensen  (S) yrkar  bifall  till  förslag  till  beslut.

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Anette  Lindström  (SD)  yrkar  bifall  till  Alvesta  Alternativets

budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden  finner  att det  fuins  M  förslag  till  beslut.  Ett  är

Socialdemokraternas,  Centerpartiet  och  Vänsterpartiets  budgetförslag.

Det  andra  är Alvesta  Altemativets  budgetförslag  från  juni  månad  med

tillägget.  Ordföranden  ställer  förslagen  m6t  varandra  och  finner  per

acklamation  att  kommunfullmäktige  beslutar  enligt  kornmunstyrelsens

förslag  till  beslut.

Moderaterna  och  Kristdemokrateri'ia  avstod  från  att  rösta.

Alvesta  Alternativet  reserverar  sig  mot  beslutet.

Beslut

Komrnunfullmäktige  beslutar  att:

1.  Fastställaförår20l9målförverksattföetenmedtilföörande

resultatmått/indikatorer  och  finansiellamål'som  framgår  i

politiska  ledningens  förslag  till  Mål  och  budget  2019  medplarx

2020-2021.  Målen  utgår  ifrån  komn'iunful1mäktiges  i

september 2018 beslutade RiMinjer  för  god ekonomisk
hushållning ochRiktlinjer  för  målstyrrting,

2, Kommunfiillmäktiges  i september  2018  beslutade  Riktlinjer

för  Budget och redovisning ska tillämpas för budgetåret 2019.
Riktlinjerna  reglerar  bland  annat  nämndernas  hantering  av

intembudgeten,  rapportering  och  rippföljning  samt  ansvar  och

åtgärder  vid  avvikelser  under  budgetåret,

3, Uppdra  till  nämndema/styrelsen  att senast  den  15 december

2018  besluta  om  verksamhetsplan  med  internbudget  för  år 2019

för  information  till  kommunfiillmäktige  på

decembersammanträdet  2018.  Nämndernas  verksamhetsplaner

med  intembudgetar  ska  ske  med  utgångspunkt  från  kommunfiill

mäktiges  budget  och  de närmare  anvisningar  som  utfärdas  om

budgetarbetet  från  kommunstyrelsen  (kommunlednings-

förvaltningen).  Nämndemas  uppdrag  avser  både  intembudget

för  drift  och  investe*gar.  Nämnderna  ska  i samband  med

beslut  om  verksamhetsplan  även  fastställa  en internkontrollplan

för  2019  som  ska  infomieras  om  till  kommunfullmäktiges

decembersammanträde  2018,

Justeringsmiinnens  sign

Ji!4i4

Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

SammanträdesprotokoIl

Sammanträdesdatum

2018-11-27

Sida

iz(az)

4. Driftbudget  år 2019  till  nämnder  och styrelser  rippgår  enligt  nedan:

Nämnd/styrelse  Driftbudget  2019 (tkr)
Kornmunstyrelsen  72131
Kultur-  och fritidsnämnden  48 751
Överförmyndarnämndenl  1826
Utbildningsnämnden  535774
Nämnden  f?5r individ-  och familjeomsorg  100 550
Omsorgsnämnden  - 334245
Nämnden  för  samhällsplanering  50 836
Nämnden  för  myndighetsutövning  200
Summa  nettokostnader  nämnderna  I 144 313
Gemensam finansiering  1 154 313
Åretsresultat  10000

Kornmande  budgetomfördelningar  under  år 2018  som är
långsiktiga  påverkar  slutliga  driflramar  för  år 2019,

5. Investeringsbudgetår2019beslutasenligtförslagetiÅ/zi/och

Budget och i enlighet med Riktlinjer  för b'ttdget och redovisning
som  kornmunful1tnäktige  fastställde  i september  2018.
Investe*gsbudgeten  2019  uppgår  totalt  till  89,1 miljoner
kronor  för  år 2019.  Kommunstyrelsen  kan  besluta  om  nya

enskilda  investemgsprojekt  understigande  lO miljoner  kronor
under  2019  och därmed  även  omdisponera  investemgsanslagen
mellan  nämnder,

6. Fastställa  resultat-,  balans-  respektive  kassaflödesbudget  för  år
2019  ochplan  2020-2021  för  kommunen  enligt  Mål  och Budget
och  därmed  anta  den ekonomiska  flerårsplanen,

7. Anta  resultat-  och  balansbudget  för  år 2019  och  plan  2020-2021
för  VA-verksamheten  enligt  Mål  och Budget,

8. Komrnunstyre1senbemyndigasattunder20l9omsättalån

altemativt  ta upp  nya  lån  till  ett totalt  belopp  på högst  200
rniljoner  kronor,

9. Uppdra  till  komrnunstyrelsen  att besluta  om  centrala  strategiska
anslag  år 2019  under  gemensam  finansiering  enligt  specifikation
iMål  och Budget,

' När erfordliga beslut fattats om en gemensam nämnd tillsamrnans med Tingsryd, Lessebo och Växjö
kommuner, kommer budget för överförmyndarverksamheten ingå  i KS budget.

Justeringsmännenssign l Beslutsexpediering l Utdragsbestyrkande '  -
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IO. Uppdra  till  omsorgsnämnden  att under  planperioden  avveckla
delade  turer,

11.  Anta  borgensram  och  internkredit  ikoncernkonto  för  de
kommunägda  bolagen  för  år 2019  enligt  nedan.  Ramarna
innebär  att  kornrnunen  såsom  för  egen skuld  ingår  borgen
enligt  listan  nedan  med  låneförpliktelser  upp till  ett  totalt
högsta  lånebelopp.

Bolag,  mnkr

Allbohus  Fastighets  AB
Alvesta  Energi  AB

Alvesta  Elnät  AB

BIVA  Bredband  i Värend

Alvesta  Renhållning  AB
Alvesta  Utveclding  AB

Alvesta  Kornmunföretag  AJ3
Huseby  Bnik  AB

Sumrna

Borgens-

ram  år  2019

I 150

120

60

33

o

33

70

o

]466

12. Nivå  på borgen  för  föreningar  på totalt  5,5 miljoner  kronor
från  beslut  år 2015  kvarstår.  Kommunstyrelsen  kan  vid  behov
besluta  om  utökning  av borgen  till  föreningarmed  ytterligare
totalt  2,5 miljonerkronor.

Protokollet  ska  skickas  till

Ekonomichef

Beslutsexpediemg Utdragsbestyrkande
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Förord

Kommunstyrelsens  ordförande  har  ordet

Det är en politikers  högtid,  när det är dags för budget och planering  för frarntiden.  Jag kan
med tillförsikt  och hopp om framtiden,  överlämna  denna budget  till  fullrnäktigeförsam-
lingen.

Det är den sista budgeten  för denna mandatperiod,  men det innebär  inte att vi kan ta ut
svängama  mer än under andra budgetår.  För  oss handlar  det om att fortsatt  ta ansvar för
ekonomin  även efter valet, oavsett vem som lägger nästa budget.

Mål  och budget  år 2019-2021 är en budget  som fokuserar  på frärnst  tre saker och som
speglar de utmaningar  vi har framöver.

1. För det första  måste vi sätta ökad fokus på grundskolan,  Alvesta  komrnun  ska  ha
en skola och förskola  av högsta kvalitet  som  erbjuder  en  jämlik  och likvärdig

utbildning,  då skolan  är grunden  till  människors  möjlighet  att förverkliga  sina
drömmar.

2. För det andra måste vi kraftsamla  för  att fler  ska komma  i arbete, det handlar  om
att rusta individen  för  att komma  närmare arbetsmarknaden  och sin  självförsörj-
ning. Vi  måste tillskapa  många olika  alternativ,  för att möta  de olika  behov  som
behövs för  att komma  framåt.

3. Det  tredje ornrådet  med extra  fokus  är omsorgen.  För att klara  framtiden  behöver
det tillskapas  olika  boendeformer  för  äldre. Denna  budget  tar det första  steget för
att täcka behovet  av tiygghetsbostäder.  Här kornmer  det att behövas fler åtgärder
och alternativ  för  att nå full  potential.

Att  vi valt  att fokusera  på dessatre  områden,  iru'iebär inte att vi släpper alla  andra viktiga
frågor  som vi också behöver  hantera. Vi  fortsätter  att i sarnma takt, utveckla  och skapa
:förutsättningar  för  kommunen  att bli den plats som vi vill  ha och tillsarnmans  formar  vi
framtiden.

Vi  har rätat våra ryggar  och visat  att vi kan förändra  bilden  av Alvesta  kommun.  Det  har vi
gjort  med hårt arbete och genom att våga. Våga tro på att det är möjligt  om man bestätnt
sig. Nu  fortsätter  vi  med full  fart  fratnåt.  "Inget  % otnöjligt,  men vissa  sakar tar bara lite
längre  tid att förverkliga  än andra".

Alvesta  kommun,  stidra  Sveriges  mittpunkt

möjligheter
integrerar  Jokalt boende med globala

Kornmunstyrelsens  ordförande

Per  Ribacke

Mål och Budget 2019 med plan 2020-2021, Politiska  ledningens  fÖrslag 2018-1 1-09
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!:n Vision

Alvesta  kommun,  södra  Sveriges  mittpunkt-

integrerar  lokalt  boende  med  globala  möjligheter

M'vestgiäy  cemtrurm.' f4r  tronspgzt  ech:To:gishik ärmtiya'Emr:opgs, hmndfektayegkNngi
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!!ms4""1a" Sammanfattning

1. Sammanfattning

Budgeten  fastslår  de ekonomiska  ramarna  och kommunfullmäktiges  strategiska  inriktningar.
Tillkommunens  vision  "Alvestakommun,  södra Sveriges mittpunkt-  integrerar  lokalt  boende

med g1obalamöjligheter"  finns  fyra  fokusområden  med därtill  kopplade  resultatmål  och mått.
Fokusområdena  är hållbar  tillväxt,  människors  vardag, barns- och ungas  behov sarrit 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  Hr en stor verksamhet  med drygt 1500  ansföllda  och med en omsättning  på
dtygt  1,2 rniljarder  kronor.  Pengarna använder  kommunen  till  verksarnheter  som till  övervä-

gande del är lagligt  styrda och till  en mindre  del som komrnunen  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  2019 och plan  2020-2021 är 2018 års budget. Nämnderna  får  totalt
dtygt  3 miljoner  kronor  iutökad  rambudget  år 2019. Budget  för  avskrivningar,  löneökningar,
pensioner  och övriga  kommunövergripande  poster, förändras  med totalt  nästan 18 miljoner

kronor järnfört med budget 2018. Finansnettot minskar med 9 rnilion  kronor  samt skatt,
generella  statsbidrag och utjämning  berälaias öka med nästan 29 rniljoner  kronor,  eller 1,6
procerit  jämfört  med budget 2018. Ovanstående  iru'iebär ett budgeterat  resultat  på 10 miljoner

kronor år 2019 och 12 mi5oner kronor  för  plan 2020-2021  jämfört  med 1l  miljoner  kronori
budgeterat  resultat  för  år 2018.

Fortsatt  gäller att respektive styrelse/nämnd  ska anpassa verksarnhet  efter budget. Om det
uppstår  konflikl'  mellan  ekonomiskt  utrymme  i budget och mål ska styrelsen/nämnden  agera

och prioritera  så att budgetramen  inte överskrids.

Sammandrag  driftbudget

Dift,  nettö  ' -
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"Nä  r erfordliga beslut harfttats  om en gemensa m nämnd tillsammans med nngsryd, Lessebo och Växiö kommer

öveförmyndarverksamhetenflyttastilI  KSbudget.
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!l Sarnmanfattning
Sammanfattningsvis  innehåller  Mål  och  budget  2019  med  plan  för  2020-2021  satsningar  på:

0 Grumlskola  och  försioNa

Grundskolan  ur i fokus  med  inriktningen  att  höja  resultaten.

*  KJtur  ocb  fritid

Satsning  på Fritidsbanken.  Ett  samlat  arbete  med  ungdomars  o}ika  behov.  Detta  innebär  att

verksamheterna  inom  kulhu'  och  fritid,  utbildning  och  Individ-  och  farniljeornsorg  (IFO)

samarbetar  kring  skolfritidsledare,  fritidsgård  och  fältassistenter.

*  Vuxenutbildning

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

att generellt  öka kompetensförsörjningen.  Uppstart  för  att omorganisera  arbetet  med

vuxenutbildning/arbetsmarknadsfrågor/  försörjningsstöd.  Detta  för  att kraftsamla  och

använda  resurser  på ett  mer  effektivt  sätt.

*  Integrationsarbete

Vi  vill  med  denna  budget  sätta  ytterligare  fokus  på  vikten  av ett lyckat  integrationsarbete.

Vi  föreslår  därför  specialdestinerade  stimulansmedel  samt  att  Nämnden  för  individ-  och

familjeomsorg  får  helhetsansvaret  för  integrationsarbetet.

*  Bredband

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

via  bredband  till  år  2030  prioriteras.

Kommunen  kommer  att fortsätta  försöka  hitta  smarta  lösningar  för  en utbyggnad  av snabb

uppkoppling,  målet  är att 95 % ska  ha  nära  till  anslutning  2020.

*  Landsbygdsutveckling

Arbete  med  ett  förnyat  landsbygdsprogram  med  genomförande  av programmet  under

planperioden.

*  Sporthal]  Moheda

Byggnation  av sporthalli  Moheda  för  uppförande  under  2019.

Sporthallen  iMoheda  ska  invigas  under  2019,  den  utrustas  även  med  hoppgrop.

*  Bostäder

Tillgång  till  fler  bostäder  är en prioriterad  fråga  och  bostadsbyggandet  ska  öka  ihela

kornrnunen.  Externa  och  lokala  byggaktörer  ska  välkomnas  att investera  i fler  boende

former.  Fler  upphandlingar  av konceptet  Basbostäder  ska genomföras.

Fler  alternativa  bostäder  ska  byggas,  såsom  trygghetsbostäder  och  seniorboenden.  Under

2019  prioriterar  vi  att få  till  lägerföeter  i Grimslöv  och  Moheda.

*  Klimat-  och  mi}jöfrågor

Arbetet inriktas på att minimera klimat- ochmi5öpåverkan såväl från den egna verksamheten
som  från  de varor  och  tjänster  som  köps.

Arbetet  för  att nå giftfri  miljö  i skolan  intensifieras.

*  Om-  och  tilföyggnad  Mohedasko)an

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

klart  inför  vårterminen  2019.

Mål och  Budget  2019  med  plan  2020-2021,  Polttiska  ledningens  förslag  2018-11-09
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Sammanfaftning
*  Jämsfö]ldhetsaybete

Löneskillnader  som beror  på kön  ska upphöra.

I arbetet  med att genomföra  ökad sysselsättningsgrad  (heltid  som norm)  ingår  att avskaffa
delade  turer  i så stor  utsträckning  som möjligt.

*  Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet  inriktas  på elevMlsa  med fokus  Mmst  på barn  och  ungas psykiska  hälsa.

*  Sommarjobb  för  ungdomar

Ge sornmarjobb  till  alla  ungdomar  som önskar  detta. Ungdomarna  ska ha slutat  grundskolan
ochvaraiåldern  16-18  år.

*  Exploatering

Utveckling  inya  bostadsområden  och industriområden  ihelakommunen.

*  Skola  Å}vesta  fötort

Utredningen  om den framtida  skolorganisationen  i Alvesta  tätort  ska vara  klar  under  hösten

2018,  och beslut  väntas  under  slutet  på 2018 eller  ibörjan  av 2019.

*  Volymförändringar  skola

Resursfördelning  till utbildningsnämnden  utifrån  volymförändringar  firu'is som strategiskt
anslag  och kornmer  tilldelas  i särskild  ordning  utifrån  faktiskt  utfall.

*  Upphandlingsutskott

Fokus  på att upphandlingarna  ska gå i linje  med  vår  vision  och våra  mål.  Nytt  mål  införs

vad  gäller  svenska  livsmedel.  Målet  om ekologiska  livsmedel  skärps.
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!f Ptaneringsförutsättningar

2. Planeringsförutsättningar

Utgångspunkt  för  budget  år 2019  och  plan  2020-2021  är 2018  års budgetL  Under  budget-

processen  identifieras  p1aneringsförutsättningar  vilka  ligger  till  grund  för  budgeten.  Gemen-

sarnma  p1aneringsförutsättningar  som till  exempel  befolkningsutveckling,  lönerevision,

vissa  riksdagsbeslut  ochrådande  sarnhäl1sekonomiska1äge  är omvärldsfaktorer  vilka  har  en

direkt  eller  indirekt  inverkan  på kommunens  ekonomi.  Resultat  från  bokslut  20172  och

prognos  för  20183  är också  viktigt  att beakta  i budgetarbetet.

Kommunfullmäktige  beslutade  om  en preliminär  budget  år 2019  med  plan  2020-2021  den

19 juni  2018.  Eftersom  2018  är valår,  ska nyvalda  fullmäktige  besluta  om den slutliga

budgeten  inför  år 2019.

2.1 Kommunernas  ekonomi  de  närmaste  åren

Sveriges  kornmuner  och  Landsting,  SKL,  pekar  på i sin  Ekonornirapport"  ett relativt  starlct

år 2017,  som  i huvudsak  beror  på bra  utveckling  av skatteunderlaget,  extra  statligt  stöd  och

större  reavinster  än normalt.  Demografins  utveckling  inneMr  dock  ökade  kostnader  och

stora  utmaningar  väntar.  SKL  menar  att en åtgärd  som krävs  är minskad  statlig  detalj-

sng.  Kommuner,  landsting  och  regioner  står  inför  omfattande  utmaningar.  Det  kommer

bli  allt  viktigare  med mindre  kortsiktiga  statliga  satsningar  och mer  långsiktigt  hållbar

finansiering  av välförden.

SKL  lyfter  fram  att Sverige  får  allt  fler  yngre  och  äldre,  medan  personer  i arbetsför  ålder

inte  ökar  i samma  takt.  Den  arbetsföra  befolkningen  skulle  dessutom  minska  med  IOO OOO

personer  fram  till  2025,  om det inte  var  för  att antalet  utrikes  födda  i den  åldersgruppen

ökar.  SKL  menar  att från  och  med  2018  förväntas  att behovet  av välförd  ökar  betydligt

snabbare  än skatteintäkterna.  Enligt  SKL  krävs  en rad åtgärder  för  att täppa  gapet  mellan

kostnader  och  intäkter  för  att 'finansiera  den framtida  välförden.  De  kommunala  verksam-

heterna  kommer  att behöva  ett ökat  fokus  på att  arbeta  annorlunda  med  allt  ifrån  ny  teknik

till  förebyggande  vård.  Det  handlar  också  om att kornmunsektom  och staten  gemensamt

behöver  underlätta  för  att fä  fler  i arbete  och  förbättrad  integration.

SKL  ser att det förväntas  göra  stora  investeringar  i kommunerna  de närmaste  åren,  fram-

förallt  avseende  förskolor,  grundskolor  och gymnasieskolor,  gruppbosfflder  och äldre-

boenden  samt  nya  idrottsan1äggningar.  Det  finns  dessutom  stora  investeigsbehov  inom

VA  och  annan  infrasökUir.

I Mål  och Budget  2018, beslutad  av komrnunfullrnäktige,  KF e) 50, 2017-06-19.

2 Se Årsredovisning  2017 Alvesta  kommun,  behandlas  av KommunstyrelsenlO  april  2018,  beslut  av

kommunfullmäktige  8 maj 2018.

3 Enligt fastställd plan för ekonomisk uppfö5ning, görs en första prognos för 2018 för kommunen
totalt  per 31 mars. Angiven  helårsprognos  2018i  dokumentet  är per september  2018.

4 Se Ekonomirapporten,  maj 2018 -  om komrnunernas  och landstingens  ekonomi,  SKL  och SKI,:s

cirkulär  m 37-2018,  2018-10-19.
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Il"'f"liu"l"" Planeringsförutsättningar
Tabel!  Nyckeltaa  föy öen  svenska  ekonornin.s
Procentuell fi5rändring om inte annat anges

2016.  201'7  2018

Antallarbetade  timmarr

Timlön,  nationaIräkenskapernai

nmlön,  konjunkturIÖnestatistiken

Konsumentpriser,  KPIF

Konsumentpriser,  KPI

Realt  skatteunderlagi

Befolkriingi  i5-74'  år

*Kaienderkorrigerad  uhieckiing.

20191

0;3

3,2'

3,i.

2,3

2,7

0:6

0:6

2020i

-0,3'

3:4'

3,4

2,2'

2,8

012'

015

202ii

G;2

3;5

3,5

2,0

2,8

G,8

0i6

SKL  bedömer  att högkonjunkturen  i svensk  ekonorni  når sin topp år 2018 men att en

konjunkturavmattning  kornrner  synas allt  tydligare  under  loppet  av 2019. SKL  räknar  med

att nulägets  höga  resursutnyttjande  faller  nästa  år, att den rekordhöga  sysselsättningsgraden

då faller  tillbaka.  SKL  ser inbromsning  för  såväl  BNP  som sysselsättningstiIlväxten  under

år 2019-2020.  Vad gäller  utvecklingen  för priser och löner har högkonjunkturen  bara

måttligt  gett avtryck  i statistiken.  KPIF  har dock  på sistone  tagit  fart  men uppgången  anger

SKLihög  grad  beror  på höga  energipriser  och den svaga svenska  kronan.  SKL  bedömer  att

Riksbanken  kommer  höja  reproräntan  i december  och att fler  höjningar  väntar  under  2019.

SKL  menar  att den starka  skatteunder1agsti11växt  vi kunnat  vänja  oss vid  under  den långa

konjunkturuppgången  sedan år 2010 består  till  och med 2018,  men dämpas betydligt  från

och  med  2019.  Efter  flera  år med ökningstal  på 4,5 procent  eller  mer vötar  ett par  år med

en ökningstakt  urider  det historiska  genomsnittet.  Det  främsta  skälet  är att arbetade  tirnmar

utvecklas  betydligt  svagare  närvi  närtnar  oss konjunkturtoppen,  minskar2020  och bara  ökar

marginellt  2021. Aven  pensionsinkomsterna  ökar i långsammare  takt  från  och med i år.

Detta  motverkas  endast  i viss utsträckning  av att lönerna  vitas  stiga  snabbare.

SKL  menar att med tanke på de kommande  kärva  åren kommer  det krävas  avsevärda

effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare preSS På
kommunerna  att hitta  nya lösningar  att klara  välfärdsuppdragen.  Det finns  också stora

förhoppningar  kring  den digitala  tekniken  som  är på frammarsch.

5 Se SKL:s  cirkulär  nr 37-2018, 2018-10-19,  tabell 1.
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6Mh"1' Ptaneringsförutsättningar
2.2 Alvesta  kornrr»un

BefoIkrmigsutveckIing

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  p1aneringsförutsättning  för

flera  av  kommiuiens  verksamheter.  Befo1kningsprognosen  pekar  på en  årlig  befolk-

ningsökning  på diygt  170 personer  de kommande  tre åren. Befolkningsökningen  bedöms

fortsätta  hela  prognosperioden  och  Alvesta  kornmun  beräknas  öka  från  20 026  personer  2017

till  21 630  personer  2027.  Det  innebär  en ökning  med  1604  personer  eller  8,0 procent  för

prognosperioden.

Befolkningsutvecklingen  medför  stora  utmaningar  för  utbildningsnämnden  eftersom  en stor

del(906personer)avbefolkningsökningenfinnsiå1drarnal-18år.  Vidaresåframgårdetav

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

prognosperioden  (190  personer).

Tillväxt  och  framtida  strategiska  utvecklingsområden

Tillväxten  hos företagen  i kornrnunen  och  regionen  är fortsatt  hög  med  många  nyansfflll-

ningar.  Det råder  stor brist  på kompetens  vilket  till  viss del hämmar  en ännu starkare

utvecUing  av näringslivet,  lägg  därtill  att  flera  företag  har  behov  av att  bygga  ut  och  det  råder

högt  tryck  inom  byggbranschen.  Bn viss sårbarhet  finns  i kommunen  på grund  av låg

diversifiering,  det  vill  säga ett  fåtal  dominerande  branscher,  vilket  kan  göra  det svårare  att på

sikt  locka  till  inflyttning  och  boende.  Småföretagandet  är brett  och  livaktigt.

Nyföretagandet  minskar  liksom  ihelalandet,  högmedelålder  påföretagare  och  företagsledare

är också  en framtida  risk.  Det  ska vara  aföaktivt  och enkelt  att kunna  starta,  utveckla  och

driva  företag  iAlvesta  kommun.  Företag  ska  ges så goda  förutsättningar  som  möjligt  att  växa

och  utveckla  verksarnheten.  Goda  förutsättningar  handlar  bland  annat  om  att  erbjuda  tillgång

till  mark,  lokaler  och bostäder,  liksom  att bygglov,  planärenden  och  olika  tillstånd  hanteras

effektivt.  Mötesplatser  där  näringsliv,  sociala  företag,  kornmun,  myndigheter  och

utbi1dningsanordnare  bidrar  till  attraktivitet  är viktigt.

För att kornmunen  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 mi5ö, 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  verksarnheter.

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  aru'ian

trosuppfattning,  funktionsnedsättning,  sexuell  läggning,  ålder  eller  socioekonomisk  bak-

grund.  Kommunens  integrationsarbete  ska  medverka  till  att möjliggöra  möten  och  välkomna

miskor  från  andra  länder  samt  ta tillvara  på resurserna  som kommer  med  nyinflyttade

invanare.
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Ett utvecklingsområde  Hr att främja  hållbar utveckling,  tillväxt,  differentierat  näringsliv,
varierat  utbud  av och ett ökat antal arbetstillföllen.  Bidragande  delar är god kommunal  service

och infrastruktur,  bostäder, ökat samarbete mellan  företag,  tillgängliga  lokaler  och mark,  taätt

utbildad  arbetskraft. Besöksnäririgen  är en bransch som växer kraftigt  och den nya

nationalparken  i Åsnen ger ökade möjligheter  för näringania  och utvecklas  till  att bli en  av

basnäringarna  genom ett aktivt  arbete nära kopplattill  landsbygds-  och närings1ivsutveck1ing.

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 kornmunen.

Ett annat ornråde där arbetet bel'iöver utvecklas är att hålla  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. Vidare behöver kommunen
utveckla  sitt  varumärke  och sin marknadsföring  för att lockatill  sig fler  företag  såväl som  fler
inflyttande.  Häri ingår även Alvesta  kornmuns lotsfunktion  för företagen  för att förenkla

företagens  kontakter  med kornmunens  olika  verksamheter

Ett tredje område handlar  om att öka tillgången  på rätt utbildad  arbetskraft  och skapa ökade
möjlighetertill  sysselsättning.  För  att kornrnunen  skaväxakrävs  ett väl fungerande  samarbete
mellan skola, näringsliv  och andra aktörer. Kommunens  skolelever  ska ha kunskap om

framtida  yrkesval  och arbetsmarlmad.  Detta  kommer  bland  annat ske genom den lagstadgade
PRAO  som införs  men kan också handla om samarbeten inom gnindskolan  med t.ex. Ung

Företagsarnhet.  Fokus på att ge arbetssökande rätt utbildning  och erfarenhet som  stärker
kompetensmatchningen  till  företag, komrnun  och regionen  bidrar  till  att öka möjligheterna
till  kompetensförsörjning  ocl'i ökat nyföretagande.

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

förbättrad  kännedom  om kommunens  verksarnheter  och företagens behov. Kornrnunen  ska
vara lätttillgänglig,  engagerad, flexibel,  serviceinriktad  och erbjuda  olika  samverkansformer.
Det handlar  både om myndighetsutövning  som internt  inom  den kommunala  organisationen,
att skapa mötesplatser  och forum  för  dialog.

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 flyttatill.  En näringslivsstrategi  och policy  togs frarn 2017.
Strategin  ligger  tillsarnrnans  med en framtida  varurnärkesstrategi  till  gibnd  för arbete och
insatser som behöver att genomföras  för att förbättra  attraktiviteten  och stödja tillväxten  i
befintliga  företag  och få fler  nya företag  att etablera  sin  verksamhet  iAlvesta.

Bostadsbyggandet  tar  fart

Alvesta  är en tillväxtkommun.  Befolkningsprognoser  tyder  på att kommunen  ökar med 170
personer per år, men koinrnunledningens  bedömning  är att ökningen  rninst skulle vara 250
invånare  per år om vi hade mer tillgång  till  bosfflder. I bostadsförsörjningsprogrammet  som
antogs 2016, anges att det bör fördigställas  minst  150 lägerföeter  och 50 småhus under  2017
och 2018, efter att det varit  en mycket  låg nyproduktion  av bostäder i många år.

Kommunen  nådde inte den målsättningen  för 2017 även om många planer påbörjades
respektive  fördigställdes.  Det finns flera  anledningar  till  varför.  Dels började arbetet från i
praktiken  en nollnivå  och dels fördröjdes  flera  planer  genom beslut av externa  myndigheter
som bland  annat ville  utreda förekomsten  av fornrninnen  på de platser  vi planlade  med mera.
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Pfaneringsförutsättningar

Flera  externa  aktörer  har visat  intresse  för  att satsa på bostadsbyggande  i kommunen.  Det

gäller  främst  tätoiterna  men  byggande  och  planläggning  av mark  för  bostäder  görs  även  på

landsbygden.  Det  är en tydlig  trend  att byggandet  börjar  komma  igång  på  allvar  i kommunen.

Det  planerade  och  pågående  bostadsbyggandet  utgörs  av såväl  småhus  som  flerbostadshus.

Utöverfaktiskaochformellap1anarbetenpågårförstudierförbosföderpålängresikt.  Området

mellan  Alvestatätort  och  Växjö  bedöms  av båda  kommunerna  som  mycket  aktuellt  för  såväl

bostadsbyggande  som för  verksamhetsetab1eringar.  Av  det skälet  genomför  Alvesta  och

Växjö  kommun  nu ett gemensamt  översiktsp1anearbete  där de gemensamma  intressena

fokuserar  på  just  detta  område  som avgränsas  av marken  kring  väg  25 i norr  och  Växjövägen

i söder  mellan  tätorterna.

Alvesta  kommuns  strategi  för  ett  värdigt  liv  för  våra  äldre  medborgare

BefoIkningsprognosen  för  AIvesta  pekar  på att dagens  I 236  invånare  över  80 kommer  att

öka  till  ca 1 400 år 2026  och  1680  personer  år 2037.  Antalet  invånare  i åldersspamiet  65-79

år ökar  de närmaste  åren  men  kommer  vara  förre  än idag  år 2037.

Den  grundläggande  värderingen  är att individens  behov  ska  stå icentrum.  Det  uppnås  genom

att sträva  efter  att  erbjuda  den  enskilde  stöd  i många  former  utifrån  det individuella  behovet.

Ett  nytt  uppdrag  för  äldreomsorgen  blir  att skapa  bättre  förutsättningar  för  ett rikt  socialt  liv

genom  att skapa mötesplatser  öppna  för alla äldre medborgare  med en variation  av

verksarnheter.

Att  bo kvar  i sin  nuvarande  bostad  så länge  som möjligt  kan  främjas  genom  olika  insatser

som  anpassningar  av bostaden  och tekniska  hjälpmedel.  Hemtjänsten  och hemsjukvården

verkar  gemensamt  för  att den  enskilde  exempelvis  ska kiuu"ia  klara  den  första  tiden  hernrna

efter  en sjukhusvistelse  och  få  stöd  med  att  träna  för  att återfå  krafter  och  rörlighet.

Seniorlägerföeter  % en nygammal  företeelse  men  som  Alvesta  har  brist  på. Det  handlar  om

att  kunna  få  en ny  bostad  i form  av en lägenhet  särskild  anpassas  till  att göra  det  lätt  att  klara

vardagen  trots  krämpor  och funktionshinder.  Trygghetsboenden  är en nytt  erbjudande  i

Alvesta  men  finns  redan  i många  andra  kommuner.  Lägenheterna  i ett Trygghetsboende  är

som  seniorlägenheterna  anpassade  för  att  möjliggöra  att man  kan  bo kvar  trots  krämpor  och

funktionshinder  men  liggeriregelianslutningtill  våra  särskilda  boenden.  Därigenom  skapas

möjligheter  att få tillgång  till  matsal,  aktiviteter  och sjukvårdpersonal,  det finns  också

möjlighet  att smidigt  få tillgång  till  frisör  och  fotvårdare.

När  det  blir  för  svårt  att klara  sig  i andra  boendeformen  har  man  rätt  att ansöka  om  en plats

på ett  särskilt  boende  där det  finns  personal  dygnet  runt.  Arnbitionenär  att  behållade  särskilda

boenden  som  redan  finns  på olika  orter  i kornrnunen  och  att successivt  kompletteradessamed

seniorboenden  och  trygghetsboenden.

I den fas Alvesta  är nu gäller  det att skapa  ca 140  nya  lätnpliga  bostäder  men  också  att

fortbilda  personal  för  nya  utmaningar  inom  hemtjänsten  -  personal  med  rätt  kompetens  % en

förutsättning  för  att Alvesta  ska  kunna  erbjuda  bästa  möjliga  stöd  till  våra  äldre  invåriare.

Förutsättningarna  % goda  för  att uppnå  en ännu  bättre  verksarnhet  med  nya  erbjudanden  till

våra  äldre  invånare.
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Planeringsförutsättn:ngar
Utbjjdrbiirbg,  fier  å sysselsättnfng  och  imegra4ion
Att  så många  som  möjligt  har  ett arbete  att gå till  Hr grunden  för  att rnänniskor  ska kunna

forma  sina  egna liv,  för  utveckling  av kornrnunen,  för  en lyckad  integration  och för  att

finansiera  en god  välfärd.  Aven  om  högkonjunkturen  gör  att hjulen  i ekonomin  snurrar  fort

och  jobben  växer  till  så kommer  inte  den  positiva  utvecklingen  alla  till  del.  För  många  av de

som  Ar arbetslösa  så handlar  vardagen  fortfarande  om att få  pengarna  att  räckatill,  att  brottas

med  tankar  om  att  inte  vara  behövd  och  att inte  få  vara  med  och  bidra,  vilket  också  kan  leda

till  psykisk  ohälsa.  Detta  gäller  inte  minst  för  våra  nyanlända.  Det  tar  nu i genomsnitt  nio  år

för  nyanlända  att få ett  jobb  i Sverige.  Så kan  det inte  fortsätta.

Det  är nu  dags att  få  fler  människor  som  står  utanför,  inte  minst  många  nyanlända,  att  gå från

bidrag  in i arbete.  Det  ska finnas  vägar  ut ur  arbetslöshet  för  utsatta  grupper.  Att  få  in den

W4xande grupp  av människor  som saknar  både utbildning  och  erfarenhet  i arbete,  kräver

åtgärder.  Samtidigt  får inte de problem  vi står inför  just  nu stå i vägen  för  en långsiktigt

optimistisk  syn  på vad  rnänniskor  kan  bidra  med  -  oavsett  om  de är födda  iSverige  eller  i ett

annat  land.

Alvesta  komrnun  är jämförelsevis  med  andra  en relativt  segregerad  kommun,  vilket  skapar

problem  inom  flera  områden.  Alvesta  komrnun  ska  vara  en kommun  där  allatrivs  och  känner

samhörighet  med varandra.  Vi  måste  arbeta  för att skapa  fler  naturliga  mötesplatser  i

samhället.  Detta  är en fråga  som  det arbetas  med  på olika  sätt  inom  kornmunens  organisation.

Vi  vill  med  denna  budget  sätta  ytterligare  fokus  på vikten  av ett  lyckat  integrationsarbete.  Vi

föreslår  därför  specialdestinerade  stimulansmedel  samt att Nämnden  för individ  och

familjeomsorg  får  helhetsansvaret  för  integrationsarbetet.

Detta  ur en stor  fråga  för  Alvesta  kornmun.  Kommande  planperiod  vill  vi  sätta  mer  fokus  på

förebyggande  åtgärder  för  att människor  inte  ska  bli  arbetslösa  och  riskerar  vara  beroende  av

ekonorniskt  bistånd.  Vi  vill  arbeta  förebyggande  och  förberedande  för  en att fler  invånare  i

Alvesta  kommun  ska  ha en långsiktig  sysselsättning.  Detta  vill  vi  bland  annat  göra  genom  en

utökad  satsning  påvuxenutbildningen  i Alvesta.  En  viktig  väg  till  en långsiktig  sysselsättning

är genom  utbildning  av olika  slag. Men  även  andra  förebyggande  och  förberedande  insatser

för  att få fler  i sysselsättning  ska prioriteras.  Det  handlar  också  om att möjliggöra  för  ett

livslångt  lärande  och  därmed  möjliggöra  för  att byta  yrkesbana  under  arbetslivet.

Kopplingen  mellan  vuxenutbildning,  ekonomiskt  bistånd  och  andra  arbetsmarknadsåtgärder

behöver  bli  tydligare  och  tätare.  För  att åstadkomma  detta  föreslår  vi att Allbo  Lärcenters

verksamhet  samt  ansvaret  för  gymnasieskolans  samtliga  delar  flyttas  från  utbildningsnämnd-

entill  nämnden  förIndivid  och  familjeomsorg.  Vi  anser  attvuxenutbildning,  arbetsmarknads-

åtgärder  för  fler  isysselsättning  och  andra  integrationsfrämjande  frågor  som  bör  få ökat  fokus

och hör  tätt  samman.  Samtidigt  kan  utbildningsnämnden  fokusera  mer  på förskolan  och

grundskolan  för  att  höja  kvaliteten  och  måluppfyllelsen  i grundskolan.  Att  alla  elever  får  en

bra  start  i livet  är en grundbult  i vårt  satnhälle.

Klimat-  och  miljöfrågor

Arbetet  med  klimat-  och  miljöfrågor  iru'iktas  på att minimera  miljöpåverkan  såväl  från  den

egna  verksamheten  som  från  de varor  och  tjänster  som  köps.

En god mi5ö innebär attmänniskors hälsaskyddas, att ekosystemens långsiktigaproduktions-
förmåga  bevaras  och  att  en god  hushållningmednatiirresurseföyggas  samt  att  denbiologiska

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

såväl  från  den  egna  verksamheten  som  från  de varor  och  tjänster  som  köps.
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I Sverige  finns  16 nationella  miljökvalitetsmål  som beslutats  av Riksdagen.  De nationella

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

kulturresurser  som  är ekologiskt  hållbara  på lång  sikt.  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.  Kommunens  fem

miljömålslöften  till  Länsstyrelsen  i Kronobergs  län ska särskilt  prioriteras.  Ett  av dessa

områden  är att arbeta  för  en kemikaliesmart  förskola  innebärande  att  farliga  kemikalier  fasas

ut och  ersätts  med  miljövänligare  produkter.

Under  förutsättning  av att det även kommande  år går att söka  bidrag  från  Klimatklivet

(Naturvårdsverket)  ska kornmunen  bevaka  och söka bidrag  för åtgärder  som minskar

verksamheternas  utsIföpp  av klimatgaser.

Kommunen  ska stimulera  fler  förskolor  och skoIor  tiIl  miIjöcertifiering.  I dag finns  tre

kommunala  förskolor/skolor  som  fårhissaGrön  flagg6  (Hjortsbergaskolan,  Backens  förskola,

Lekbackens  förskola).

"Grön  Flagg",  Håll  Sverige  Rent

Upphandling  och  inköp

Alvesta  kornrnun  genomför  årligen  upphandlingar  av varor,  tjänster  och  entreprenader  för  ca

200 rniljoner  kronor.  Som offentliga  köpare  har kornmunen  möjlighet  att inom  ramen  för

Lagen  om  offentlig  upphandling,  (LO{J)  påverka  satnhällets  utveckling  genom  att  ställa  krav

på de varor,  tjänster  och  entreprenader  som  keSps in  till  den  kornmunala  verksamheten.

För  att öka  den  politiska  insynen  och  styrningen  över  hur  dessa  miljoner  används  samt  vilka

krav  som ställs  har ett upphandlingsutskott  inrättats  under  kommiu'istyrelsen.  Upphand-

lingsutskottet  kommer  att  godkänna  alla  förfrågningsunder1ag  som  har  ett värde  överstigande

2 rniljoner  kronor  samt  de ripphandlingar  som  utskottet  beslutar  är av  strategisk  betydelse.

Ett  nytt  verksamhetsmål  har inrättats  gällande  inköp  av livsmedel.  Utöver  att mäta  andelen

ekologiska  inköp  kornmer  kommunen  även  att tnäta  andelen  svenskproducerade  livsmedel

som  köps  in.  För  2019  är målet  satt  till  73 procent.

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 bann 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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Kompetensförsörjning

Under  de rMttnaste  kommande  åren kommer  ett stort antal personer  att avgå med ålders-

pension  på den svenska  arbetsmarknaden.  Fram  till  år 2025 lämnar  ca 1,6 miljoner  personer

arbetslivet.  Den tekniska  utvecklingen  fortsätter  och påverkar  både våra arbetssätt  och

arbetsmarknaden  i stort  och medför  att trycket  på viss kompetens  specifikt  ökar inom  vissa

sektorer.  Parallellt  minskar  andelen  personer  i arbetsför  ålder i samhället  och behoven  av

offentlig  service stiger. Vidare  fortgår  urbaniseringen  samt rörligheten  inom  och mellan
länder  i allt  högre  grad.

Inom  välförden  i Sverige  arbetar  idag  cirka  1,2 miljoner  människor.  Om inga  förändringar

sker kommer  antalet  anställda  att behöva  öka med la'iappt  200 000 personer  fram  till  2026,

därutöver  förväntas  cirka  300 000 medarbetare  gå i pension  under perioden.  Störst är

behovsökningen  inom  äldreomsorg  och skola.

Sarnrnantaget  innebär  det att konkurrensen  om arbetskraften  på hela arbetsmarknaden

komrner  att tillta  och det blir  änviktigare  för  kornmuner,  landsting  och regioner  att långsiktigt

arbeta  med sin strategiska  kompetensförsörjning  och attraktiviteten  som arbetsgivare  samt  att

ta tillvara  utvecklingsmöjligheter  för att minska  sitt  rekryteringsbehov.  I detta finns  flera

utmaningar  bland  annat vad gäller  matchning,  ekonomi,  språkkompetens,  intresse för att

arbeta  inom  välfördssektorn,  generationsskiftesfrågor,  att kuru'ia kommunicera  ut den goda

bild som verksamheten  reellt  förtjänar,  ledarskap  och chefskap,  jämställdhets-  och

mångfaldsperspektivet  där yrkesrollen  ska riktas  sig till  hela  befolkningen  det vill  säga inte
domineras  av ett kön  med mera.

Att  ta tillvara  de möjligheter  som ny teknik  ger, arbeta med förändring  och utveckling  av

arbetssätt,  arbetsorganisation,  personalpolitik,  arbetsgivarstrategier,  kompetensutveckling

med mera  inom  ekonomiska  ramar  och  i förhållande  till  verksarnhetsbehov  och

sarnhällsutvecUing  blir  allt  viktigare  för  att klara  välfärden.  Om förändringar  inte genomförs

behöver  mer än Mlften  av ökningen  av antalet  personer  i arbetsför  ålder  börja  arbeta  inom

välförden;  idag  arbetar  en fjmdedel  av de sysselsatta  inom  välförden.  Det  kan  bland  annat

handlaom  att utnyttjatekniken  bättre  och  skapa  bramöjlighet  till  löne-  och karriärutveckling.

Det  handlar  också  om att attraherarätt  kompetens,  utveckla  arbetsorganisation  och  förebygga

arbetsmiljörisker  till  gagn före en god arbetsmiljö  samt skapa förutsättningar  och motivera

fler  medarbetare  att arbeta  heltid  och vara  längre  tid  i yrkeslivet.

Alvesta  Kommun  -  attraktiv  arbetsgivare

För att klara  sitt uppdrag  behöver  Alvesta  kommun  kunna  rekiytera,  behålla  och utveckla

personal  utifrån  det behov  och den verksamhet  som ska bedrivas  på kort  och lång  sikt  utifrån

de politiska  intentioner  och formellakrav  som gäller.  Att  se till  så att det finns  medarbetare  -

inklusive  chefer/ledare  - med rätt kompetens  på rätt plats i rätt tid inom  ramen  för den

ekonomi  som finns,  bedöms  bli  en stor  utmaning.

Osäkerhetenvad  gäller  ekonomin  och  kostnadsutvecklingkopplat  till  demografiska  förutsätt-

ningar,  befolkningens  ålderssarnmansättning,  politiska  beslut,  allmänhetens  krav  kopplat  till

stora  pensionsavgångar  speglar  komplexiteten  i att vara  en attraktiv  arbetsgivare.  Att  möta

konkurrensen  om arbetskraften  och därmed  ha möjlighet  att kompetensförsörja  organisa-

tionen  är och kommer  även fortsättningsvis  att vara  en av de tyngre  strategiska  uppgifterna.
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Persona1omsättningen  inom  Alvesta  kommun  uppgick  rinder  2017  till  ca 14 procent  varav  ca

3 procent  utgörs  av pensioneringar.  Det  innebär  att under  2017 slutade  totalt  drygt  220

personer.  Med  bibehållen  omsättningstakt  koriuner  halva  kommunens  bemanning  att

omsättas  på en femårs  period  vilket  gör frågan  prioriterad  under  perioden.  Omsättningen

påverkas  av  det  pågående  generationsskiftet,  utvecklingen  i  kommunens  omvärld,

digitaliseringen,  den  ökande  urbanisering  m m, vilket  ökar  konkurrensen  om  arbetskraft  men

också  rörligheten  på arbetsmarla'iaden.

ÅldersfördeIningAlvesta  kommun  31

dec  2017

,,* @re ,,J" ss,,C5 ,,,!' ,,@ s,!' %sbS e,# ,s,r»
ÅldersmtervalJ

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

enbait  för  att ersätta  pensionsavgångarna.  Flest  medarbetare  som ska ersättas  finns  inom

utbildnings-  och  omsorgsverksamheten.  hiom  dessa verksarnheter  % det redan  nu svårt  att

rekryteramedarbetare  med  rätt  kompetens.  Utöver  utmaningen  att rekryterati11räckligt  många

till  utbildnings-  och omsorgsverksamhet  kompliceras  kompetensförsörjningen  med  att det

råder  brist  på utbildad  arbetskraft  med  önskad  kompetens  i Sverige  - och  också  i regionen  -

till  många  yrkeskategorier  inom  de komrnunala  verksamheterna.

Detta  aktualiserar  behovet  av arbete  med  strategisk  kompetensförsörjning  och  ö'vergripande

samordning  där kommunen  uppträder  som "en"  arbetsgivare.  Arbete  med  arbetsgivars-

trategier  för  att å  mer  utveckla  kommunen  som arbetsplats  inom  ramen  för  begreppet

'Attraktiv  arbetsgivare  "  är en del  i den  strategiska  kompetensförsörjningen  för  att tillgodose

organisationens  behov  av kompetens.  I ett vidare  perspektiv  pekar  detta  också  behov  av

samverkan  med  näringslivet  och  berörda  myndigheter,  samt  behov  av  tillgång  till  kommunal

och offentlig  service  bland  annat  för  att underlätta  rekrytering  och öka nyetableigen  i

kommunen.  Ett samverkansarbete  har initierats  mellan  Arbetsförmedlingen  och Alvesta

kommun  varvid  en lokal  arbetsmarknadsgrupp  har bildats.  Arbetet  förväntas  fortsätta  att

utvecklas  under  den  kommande  perioden.  Gruppen  har  bland  annat  som  syfte  att medverka

till  att s'vårplacerade  grupper  i samhället  får  arbete  och  blir  därmed  en del  ikompetensförsörj-

ningen.  AMA-verksamheten  (arbetsmarknadsavde1ningen)  är här  en kontinuerlig  resurs.

Genom  samverkan  mellan  skola  och omsorgsverksamhet  med  flera  diskuteras  och  planeras

behörighetsgivande  utbildningssatsningar  utifrån  verbamhetsbehov  och tillgänglig  arbets-

kraft.  Detta  fortsätter  med  naturlighet  iu'ider  perioden.

Vidare  pågår  - och  fortsätter  arbete  - med  kompetensförsörjning  också  genom  kommunens

medverkan  i Vård-  och Omsorgscollege  och Teknikcollege.  Där  sker san'iverkan  mellan

arbetsgivare,  utbildare  och fackliga  organisationer  i arbetet  med  kompetensförsörjning  till

vårdyrken  respektive  tekniska  yrken.
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För att klara  av att bedriva  en verksarnhet  med hög kvalitet  och för att kunna  behålla  och

rekrytera  nya medarbetare  behöver  den genomsnittliga  sysselsättningsgraden  öka med

imiktningen  att heltid  bli  norm.  Detta  arbete  har påbörjats  under  föregående  år med  en trägen

vilja  att undvika  delade turer  och ett successivt  arbete pågår  med att anpassa organisationen

och de resurskonsekvenser  som  kan  uppstå.  Av  det centrala  kollektivavtalet  med

fackförbundet  Kommunal  framgår  att en plan ska utarbetas  för hur alla medarbetare  inom

avtalsområdet  ska få sysselsättningsgrad  heltid.  Arbetet  har initierats  och fortgår  under

perioden.

Arbetsgivaren  Alvestakommun  sermångfald  som en styrka  ochkomrnunen  som arbetsgivare

strävar  efter  en sammansättning  av medarbetare  som ska spegla  mångfald  och en jämnare

fördelning  mellan  kvinnor  och män i alla  typer  av arbeten  och i olika  roller.  Komrnunen  ska

också aktivt  arbeta för att anpassa arbetsplatser  för att möjliggöra  så att personer  med

funktionsnedsättning  kan  få en anställning.

Kommunens  ambition  är att vara  en attraktiv  arbetsgivare  som erbjuder  utvecklande  arbetei

samhällets  tjänst  där arbetsglädje,  hälsa  och  effektivitet  står ifokus  med en strävan  att erbjuda

medarbetarna  en säker och god arbetsmiljö  samt kompetensutveckling  i förhållande  till

verksarnhetens  behov  och förutsättningar.
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3, God  ekonomisk  hushållning

Enligt  kommunallagen  skakommuner  ange mål  ochriktlinjer  för  god  ekonomisk  hushållning,

vilket  ii'inebär  dels finansiella  mål  för  ekonomin  och  dels  mål  för  verksamheten.  Begreppet

god  ekonomisk  hushållning  fokuserar  på att öka  långsiktigheten  i den  verksamhetsmässiga

och  ekonorniska  planeringen.

I september 2018 beslutade kornmunfullmäktige om Ri7ct[injer för God ekoriomisk
hushållning.  God  ekonomisk  husMllning  innebär  att såväl  kommunens  finansiella  som  verk-

sarnhetsrnässiga  mål uppnås,  att verksamheten  bedrivs  långsiktigt,  ändamålsenligt  och

effektivt  samt  att ekonomiska  aktiviteter  sker i enlighet  med  lagar,  regler  och etablerade

norrner.  Begreppet  god  ekonomisk  hushållning  har  således  både  ett finansiellt  perspektiv  och

ett  verksamhetsperspektiv.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2018 även Ri7ct1injer fir  målstyrning, där Alvesta
komtnuns  övergripande  målstymingsmodell  framgår.  Styrningen  ritgår  ifrån  att  kornmunfull-

mäktige  fastställer  en vision,  som  har  formulerade  fokusområden  med  därtill  kopplade  mål

och  mått  (resultatindikatorer).

Graden  av måluppfyllelse  följs  upp i delårsrapport  och årsredoyisning.  Måluppfyllelsen

påverkas  också  av annan  relevant  information  utöver  angivna  mått,  så att en samtnantagen

bedömning  av måluppfyllelse  kan  göras  inom  respektive  fokusområde,  i synnerhet  inom  de

enstaka  område  som  har  resultatindikatorer  där  mätningar  inte  genomförs  varje  år. Kommun-

fullrnäktiges  resultatmål  bryts  ner i nämndsmål  och därför  % också  nämndernas  mål-

uppfylleIse  i deIårsrapporter  och årsrapporter  ett viktigt  underlag  vid bedömningen.

Revisorerna  bedömer  i ett särskilt  yttrande  om resultatet  i dessa är förenligt  med  målen

fullmäktige  beslutat.

Kommunens  resurser  ska  användas  kostnadseffektivt  och  ändamålsenligt  iverksamheten.  Om

det  uppstår  konflikt  mellan  ekonomiskt  utrymme  i budget  och mål  ska  styrelsen/nämnderna

agera  och  prioritera  så att budgetramen  inte  överskrids.

Kornmunal  verksamhet  bedrivs  också  i bolagsform.  De  kommunägda  bolagen  arbetar  själv-

ständigt  utifrån  bolagsordning  samt  ägardirektiv  och  finansieras  rned  bolagens  egna  intäkter.

3.1 Vision  2027

Kornmunens  vision  är att för  medborgarna  och  kornrnunens  bästa  ha som  ledstjänna:

Aivesta  kommun,  södra  Sveriges  mittpunkt

-Integrerar  lokalt  boende  med  globala  Mjligheter

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

*  Hållbar  tillväxt

*  Människors  vardag

*  Barns  och  ungas  behov

*  Trygg  välförd
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3.2 Mål  för  verksamheten

Målifoim  av resultatmål  ska ha ett medborgarperspektiv  och förtydliga  fokusområdena  med
mål  som tar sikte  påpåverkan  och effekter  hos medborgare/brukare,  det vill  säga det som gör
skillnad  för  kornrnuninvånaren.  Till  de fyra  fokusområdena  finns  totalt  sju kopplade  mål.

Vid  bedömning  och avstämning  av komrnunens  resultat  och måluppfyllelse  inom  respektive
folaisornråde  och dmill  kopplade  resultatmål,  är de av fullmäktige  beslutade  rnåtten7 enligt
nedan  viktiga  indikatorer  eller  tecken  på resultat.

Mål  1. Alvesta  kommun  ska ge näringslivet  bästa möjliga  förutsättningar  för  att etablera,
utvecklas  och växa  ihela  kommunen.  Detta  skapar  även förutsättning  för  att fler  medborgare
ska bli  självförsörjande.

ViJ bedörrit'ing  Off! a'nåtet är tippriå}t  är fö!jande  resu!taöått/ir»dikatorer  av stor
betyde[se:

I V@d 0er företagayna för sammadattande omdöme otra ko4rnunens  service
.för företageri? (F5retagsk)imat entigt öppna jämförelser, 'toialt nö7dkundsiridex,
insikten)-  KKiK  U0745j.  Högre  NrxJextal = bäftre.
Måi 2019:  75 (resu!tat  2017:77).
Ariåvarför  uppföl;riffing: Kornrnunstyretsen

I Hur stor andeN av hefolkningen får försörjnängsstod? (Koladia)-
Måi 2019:  7,3 % (resurtat2017:?,9%).

Ansvar för uppfö!jruIrtg: Nämttdert för individ- och. fami0eomsorg

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

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

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

förhållningssätt.

\/id' bedömning  om målet  är uppnått  är  följande  resultatmått/indikatorer  av  stor

betydelse:

I  Nettokostnadsawikelse  totalt,  exkl  LSS.  Ko1ada8.

Mål 2019:  O,O%. (resu1tat2018  - avser  år2017  är-0,7%).  Avser  awikelse  mot

beräkning  i utjämningss.ystem.  Minus  = lägre  nettokostnad.  '

Ansyarför  uppföljning:  Kommunstyrelsen

I  Extörn  personalomsättning.  Kommunalt  anställda  som  avsJutar  sin anstäl1ning.

Mål  2019:  1I,Cl  % (resultat  2017:  13,5%).  Egen  undersökning

Ansvar  för  uppföljning:  Kommunstyrelsen

I  Genomsnittlig  sysselsättningsgrad,  %, kommunanställda.  Egen  undersökning.

Mål 2019:  92,3  % (resultat  20a17: 91,9%).

Ansvar  för  uppföljning:  Kommunstyrelsen

I  Sjukfrånvaro  kommu.nanställd  personal  tota»t  %.

Mål 2019:  5,8 % (resultat  201  7: 6,2%)

Ansvar  för  uppföljning:  Kommunstyrelsen

I  Ekologiska  livsmedel  i kommunens  verksamhet  under  hela  året  enligt
Ekomatcentrum,  andel  %. KKiK  U075  14.

Mål 2019:  42 %; (resultat  20-17: 37%).

Ansvarföi  uppföljning:  Kommunstyrelsen

J  Hur  stor  är andelen  inköpt  livsmedel  med  ursprungsland  Sverige?  Egen

undersökning.

Mål 2019:  73 %; (resultat  20a1 7: 70,9%  - nytt  mått  2019).

Ansvar  för  uppföljning:  Utbildningsnämnden  (kostenheten)

J  Hushållsavfall  som  samlats  in för  materialåtervinning,  inkl.  biologisk

behandling,  andel  9/o KKiK  U07414.  Avser  andel  återvunnet  material  i

förhållanden  till totala  mängden  hushållsavfall.

Mål  2019:  45  (resultat  20f7:  38).

Ansvar  för  uppföljning:  Kommunstyrelsen

8 Kommun-  och landstingsdatabasen  (Kolada).  Utfallet  för  år 2018 gällande  nettokostnadsavvikelsen,

avser  utfall  för  räkenskapsåret  2017. Målet  för 2019 följs  upp utifrån  resultat  f8r  räkenskapsåret  2018.
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Mål  3. Alvesta  ska  fortsätta  att  växa  och  alla  ska lainna  välja  var  och  htir  den  vill  bo genom

att  vi  tillskapar  bostäder  av olika  karaktär  och  upplåtandeforn'ier.

Vid bedörr»ning  om rrnMet är upprxått  är fQarxde  resuItatriått/ir»dikatorer  av stor
hetyde!se:

I  FärdtgstäIädabostäderKflerfarnHjsbusunderårej,antaF/1-000irivåriare.Kolada.

Mål  2019:  4,0  (resu(tat  20j7:  2,0).

Ansvarför  up@följrirng:  Närg'»ndern fiör sarnhäl!spaanenng

I Byggrätter  för bostäder  ska fNNlskapasinya detaNjpfflaner (Egen un4ersökning).

 10000kwJEITA')Nyttmå/2018,ingenuppföIjning2017

AnmarTör uppfö0riirig: Närrxrxderi för sarnhä!!sp)ariering

Mål  4. Alvestakommun  skaverkaför  att  skapavarierande  mötesplatser  förkultur,  integration

och  fritidsliv.

Vid bedömning om rrnå!et är uppnått 4r fö%iaride resuttafmått/ir;dikatorer av 'stor
heNydelse:

I  Fritiismöjlig0pter.  Hur set- rrxedborgaren på til[går»g til! parker,. gröriornrå4en och
natur,  idrottsevenemang,  kulturevenemang,  nöjesutbud  samt  rnöj!igheter  att  kunna

utöva  fritidsrritressen soryh sport,  ku!tur  rri.rr». SCB:s  tnedborgarun6ersökriing.  Högre
indextal  =  bätkre

Må!  20t9:  55 (uffal!  20t7:  55).

Ansvar ft"r  uppTöfinirig: Ku[tur och frifidsnärnrtden.
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Mål  5. Alla  barn  och  ungdomar  ska ges goda  förutsättningar  inför  vuxen]ivet  samt  barn  och

unga  ska tå  det stöd  och  den  utbildning  de behöver  j?ör att  växa  upp  under  trygga  och  järnlika

förhållanden.  Barn  och  ungas  hälsa  ska  stärkas.

Wf  bedömiKng C)ffI rnålet är uppnåt  ärffö)iande resu!tatrnåtft/irxdi!«aRover  av sfor be'eyieAse:

I  Eaever  ä åk  9 sorn  är  bet»öriga  fili  yrkeiprogram,  kommurmDa  skoKoa"

' ande[  %. KKK  Nt5436.

Måt  2O!9:  83,0  % (resultat  2G17:  70,4%).

Ansvar  Br  uppföRjr';irig:  U!btItjnrigsriärrxridert

I  EaeversornborikorrbmuneriochfuKNföIjergymnasietinorritre'år,

andel'  %. Skolverket.
MM 20f9:.65  % (resuleat  20f7:  ai,e.).

Ansvar  för  uppföIjning:.U1bi(dningsnärrinöen

I  ' Pojkac  s.o  tqjplever  god/rr»yeket  god  häfsa  i åk  8, aride'!  %"-

MåN 20j9:  96,.'!%  (resuffat  20?5:  93,,3%;  )änet  20t5:  96,j%;.)

Ansvar för uppföoning: Utbi!dtiingsnämriden

I  Ffiekor  som  upplever  god/rriycket  god  hälsa  i åk  8, anJe[  %."

Mål  20j9:  88,4o/o (resultae  2015:  87,3%.,  länet  20"t5:  88,4%)

Arisvar  för  uppföRjnirig:  Utbi!dr+ingsriärnnden

I  PojkarsornuppNeverattdekäntsignere/ledsenvarjeveekaiåk8,andel%'.

Mål  2O19: 12,0%  (resultat  20af5: t2,8%,  länet  2015:  "t5,0%)

Arisvarför  uppf$ting:  UtbitdnDngsnärnnden

I  F&ickor  som  upplever  att  de känt  stg  nere/ledsen  varje  veckajåk  8, andet  %".

Mål  20f9:  44,6%  (resultat  20j5:  54,0%,  länet  20"t5:  44,6)

Ansvav  föc  uppföljaving:  Utbi!dningsnämnden

*MåttetharändratsefterKF:sbeslutomBudgetijuni2018,  tillattomfattaeleverikommunalaskolor
oavsett folkbokfijringsort. Det tidigare måttet omfattade alla skolor, inte bara kommunala.

**Uppgifter  från enkätRegion Kronoberg var tredje år. Den senaste är resultat från  2015 och nästa
görs  troligtvis  hösten 2018 med  redovisning  resu[tat  våtren 2019.
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Mål 6. Alla ska uppleva att det är en trygg 1ivsmi5ö iAlvesta  kommun.

Vid bedörnnjrig OFT} rriåNet äc uppnått är föiande resutUatmåttXirhdikatorer av stor hetyde!se:

-l  Hur  trygga  octi  säkra  kännec  sjg  medborgayna  ä kommunen?
MedbovgarundersöknNng  genomförs  hösten  20j9
Mål  20t9:  53 (resuFta4  20f7:  4g). Högre  ffiri.äext'a[ = hä«re.
Arisvavför  uppföijning:  Korivmunstyrelsen

J  PoNäsens  tryggbetsrnäöng,.  Endex. Po!tsen-  Skia  ö - 6; )ägre  vät'de  = bättire-
Må) 20!9:  j,8  (resu[fat  20!7:  j,9)

Arnsvayför  uppfö)jrting:"  Kornirriurts!yre!sen

Mål  7. Alla  verksamheter  i Alvesta  kommun  ska kännetecknas  av delaktighet,  trygghet  och
respekt  för  den  enskilde.

Vid bedömn:ng om mål'et år uppn.ått ärföiianöe resuf!atmått/in<iikatorerav stoy hetydelse:

I PersonalkontmuKfet, aaxta» personal sorn en hernt3ånsttagare tnöter unier  14
dagay,rnedelvärde  KKOK U2t407.
Må} 2O19:  j2  (resu)tat  20t7:  j3).

Ansvarför uppfö[inirig: Ornsorgsnärr+nderi

I  Ande[  omsorgstagare  sorn  är  gaayska/mycket  nöjda  med  sin  herntjänsf,.  %.
I  KKiK  U21468

MM 2019:  95 % (cesuttat  20f7:  95%).

Arvsvarför  uppfö)jning:  Orrrsorgsnärnriöeri.

J  Andel  ornsorgstagare  som  är  ganska/rriyeket  nöjda  med  sitt  sårsUlda  hoende,
KKfK  U23471.

Må) 2019:  85 (resu!taf  20t7:  8t%).
Ansvar  för  uppföljnirig:  Omsorgsr+ätarinden
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3.3  Finansiella  mål

I september 2018 beslutade kommunfullmäktige om Ri7ct1injer för god ekonomisk
hushållnirxg.  Riktlinjerna  innebär  bland  aru'iat att uppfyllelse  av ett antal långsiktiga

finansiella  mål  ska leda  till  god  ekonomisk  hushållning  i Alvesta  kornmun  och  vara  styrande

vid  beslut  om  budget  och andra  ärenden  av ekonomisk  betydelse.  Fullrnäktige  fastsföller  i

samband  med  budgetbeslutet  specifika  finansiellamål  avseende  resultat,  investeringsnivå  och

låneskuld  för  kommande  budgetår  inom  ramen  för  de långsiktiga  målen.

Resultatmål

Årets  resultat  ska långsiktigt  (senaste  femårsperioden  i genomsnitt)  uppgå  till  i genomsnitt

minst  2 procent  av skatteintäkter,  utjämning  och  generella  statsbidrag.  Det  motsvarar  i2019

års nivå  drygt  24 miljoner  kronor.  Det  finansiella  resultatmålet  för  år 2019  uppgår  tiIl  en

resultatnivå  på  0,8 procent9  viket  innebär  ett  plusresultat  på 10 miljoner  kronor.

Åvets resul.teNförMfande  tf[! skaee'trttäkter, ekonomFsk ut3äntanNr»g oeh generela
s!atsböng.

Wål  2(1j9:  o,.s %

Ans»rf@ruppfö)jrir'»g:  Komrnurxstyre!sen

Förutsäftningar  j pgan  år  202O:  1,O %

ruiuLxatFi;u34a.rf  pf3n år 2021:0,9  %

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

När  den löpande driften  har finansierats  bör det helst återstå ett tilMckligt  överskott  för att
investeringarna  ska kunna finansieras med egna medel, det vill  säga årets resultat och
avskrivningar.  Detta  kallas  för självfinansieringsgraden.  Om självfinansieringsgraden  under-
stiger IOO procent  innebär  det att kommunen  antingen  måste minska  sin  likviditet  eller låna

till  investeringarna.  Komrnunens  finansiella  mål gällande investeringsnivånlo  är att den

skattefinansierade  verksamheten  långsiktigt  ska vara självfinansierade,  det vill  säga  att själv-

finansieringsgraden  av investeringar  långsiktigt  ska vara lOO procent. Kortsiktigt  kan den

enstaka år vara lägre men inte lägre än 50 procent. För den avgiftsfinansierade  vatten-  och
avloppsverksainheten  kan undantag  göras efter en bedömning  av hur taxenivåerna  påverkas.

SjäKvfia'xansieimgsgrad jnyesteymgar (årets resuNtat och  avskrivrbtngar  N
procer»t  av ricttatnvcstcrNngarna).

TotaNt

Mål 20f9:  g,5  %

P!an 2020: 65,6 %

Plän 2021: 66,5 %

Varav  skatteftnansNerad  vörksan'xh.d

Måffl 2t19:  83,3 %

Plar+ 2020: jOO%

Plarx 202t  IOO%

Ansvar  Tör uppfö!jnfng:  Kommunstyre(sen

Låneskuld

Låavesku[d

Nivån  på låneskulden  ska bedötnas som en heltpet inom  hela kornrnunkoncerneri
(inUusive  de komrriunala  boJagen) och hänsyn  ska även tas tiH behov av  p!anering  av

amorte%åy.

Mål  20J9:  Utifrån  planerad  mvesteöngsnNvå, ingen  nyuppJår»ing kommunen,  ho!agen
tiyupplåriirig  80 mnkr,  amorteing  20 rnåx.

P1an2020-2021:  Utifrånplarieradinvesteingsnivå,ingennyuppNåt'fftxgkomrriunen,
bolagen  nyupplåning  I58  mnky  och amortering  20 rnnkr.

Ansvarför

'o Utgår ifrån att Allbohus Fastighets .!'iB äger, förvaltar och hyr ut verksarnhetslokaler (skolor,

daghem, vårdbostäder etc) till  kornmunens förvaltningar. Det innebär att om-, ny- ochtillbyggnader  av

dessa fastigheter finns som investeringar hos bolaget. Kommunens investeringar i stort sett avser

fötidsanläggningar, vatten- och avlopp, gator- och vägar, exploatering samt förvaltningarnas

inventarier.
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4. Ekonomiska  förutsättningar

4.1 Förutsättningar  år 2019-2021

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

gånger  högre  %  de resurser  kommunen  disponerar  till  olika  verksarnheter.  Det  uppstår  lätt  ett

gap mellan  förväntningar  och  tillgängliga  resurser.  för  att  värna  om  rättvisa  mellan  genera-

tioner,  värdesäkra  kommunens  tillgångar  med  mera  och inte  sätta  de efterkomrnande  i skuld

krävs  att  kommunen  över  tid  har  ett  tillräckligt  plusresultat  med  mer  intäkter  än kostnader.

Resultat  år  2017

Komtnunens bokslut för år 2017 visade ett överskott på 53 mi5oner kronor (61 mnkr 2016),
vilket  var  41 miljoner  kronor  Mttre  än budget.  I komrniu'iens  resultat  2017  ingick,  i likhet

med  år 2016,  engångsintäkter  avseende  realisationsvinster  med  32 respektive  30 miljoner

kronor  som uppstått  i och med byte av kapitalförvaltare  för placerade  pensionsmedel.

Närnndernas  utfall  var  IO miljoner  kronor  sämre  än budget,  inklusive  tillfölligt  budgettillskott

med  20 rniljoner  kronor.  Negativa  budgetavvikelser  fanns  inom  nämnden  för  individ-  och

farniljeomsorg  samt omsorgsnämnden.  Positiv  budgetavvikelse  för gemensamma  netto-

kostnader  och  finansiering  vägde  upp  nämndernas  underskott.

Budget  och  prognos  2018

Budgetförutsättninganna  år 2018  med  plan  2019-202111  innebär  fortsatt  stora  ekonomiska

utmaningar  för  Alvesta  kommun.  De  innebär  bland  annat  att  nämndernas  kostnadsnivå  för  de

kornrnande  åren  måste  hålla  sig  på i stort  sett  samrna  nivå  som  utfallet  för  år 2017  (exklusive

löneökningar),  för  att kunna  finansiera  och ge utrymme  för  planerade  resultatnivåer.  Det

budgeterade  resultatet  för  2018  är Il  miljoner  kronor,  i stort  sett  sarnma  nivå  som  2017  med

12,2  rniljoner  kronor.  Kommunfullmiiges  planerade  resultat  för  2018  generas  inte  av den

ordinarie  verksarnheten  utan  genereras  i stort  sett  av finansnettot.

Prognos  för helår  2018 per september,  innebär  fortsatt  negativa  budgetavvikelser  för

nämnderna  påtotalt  rninus  15 miljoner  kronor.  Ekonomin  är en restriktion  för  verksamhetens

omfattning  på kort  och  lång  sikt.  Kommunens  obalans  i ekonomin  för  år 2018 med  fortsatt

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

att ekonomin  långsiktigt  ska  vara  i balans.

"  Kommunfullmäktige,  KF ffi 50, 2017-06-19.  Förutsättningarna  för skatteintäkter,  utjätnning  och
generella  statsbidrag  utgår  ifrån  SKL:s  prognos  i februari  2017.
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Skattesats,  skatteintäkter  och  ger»erelaa  statsbjdvag  samt  finansnetto

Planeringsförutsättningar  för år 2019-2021 utgår ifrån  en oföföndrad  skattesats med 21:42 per

beskattningsbar  hundrakrona.  Skatteintäkterna  sarnt utjämning  och generella statsbidrag j?5r

budget-  och planperioden  2019-2021 baseras på Sveriges Komrnuner  och Landstings,  SKL:s,
skatteunderlagsprognos  från oktober  201812.

I fErutsättningarna  ingår  att Alvesta  kommun  erl'iåller generellt  statsbidrag  avseende flykting13

enligt  SKLs  prognos  från  juni  2018. För  Alvesta  komrnun  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.  Dessa belopp skall dock ses som högst
preliminära  då de definitiva  bidraget  :för 2019 beslutas först  under senhösten 2018,

Totalt  innebär  ovanstående förutsättningar  en ölming  av gemensam finansiering  med nästan 20
miljoner  kronor  år 2019 som ökas till  ytterligare  drygt  35 miljoner  kronor  för  2020 för  att sedan

minskas till  %gt  33 miljoner  kronor  för  år 2021. Totalt  under  dennatreårsperiod  ökar gemensam
finansiering  med  drygt  88 rniljoner  kronor.

Personalkostnader

Kornmunal  verksarnhet  är personalintensiv  och personalkostnaderna  utgör över 60 procent  av

kornrnunens  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.

Inflation

Det sker ingen uppräkning  av budgetramar med anledning  av irflation.  Respektive
nämnd/styrelse  skavid  upprättande  av internbudgettahänsyn  till  den allmänna  kostnadsutveck-
lingen  för varor  och tjänster.

Nettokostnadsavvikelse  strukturkostnad

Kommunernas  kostnader  för  olikaverksarnheter  per invånare  varierar  kraftigt  i Sverige. Att  rakt
av jämföra  en kommuns  kostnader  med en aru'ian kommunutan  att tahänsyntill  varje  komrnuns
strukturel1aförutsättningargeringenrättvisbild.  StruktureIlakostnaderärsådanakostnadersom
beror på faktorer  som kommunerna  själva inte kan påverka, till  exempel åldersstruktur,
invånainas  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  bebyggelsesöktur.

De kornmuner  som har en ogynnsam  struktur  erhåller  ett bidrag  i det kommunala  utjämnings-
systemet.

'2 Se SKL cirkulär nr 37:2018, 2018-10-19.

'3 Riksdagens har fattat beslut om extra statsbidrag till  kommuner och landsting med 10 miljarder  konor
f?ir 2017 med förslag om fortsättning år 2018-2021. Den delen som fördelas utifrån flyktingvariablerna
m preliminär och den del av bidraget som fördelas efter invånarantalet ingår i anslaget för den
komrnunalekonomiska utjämningen. Under 2019 och 2020 kommer bidraget i större utsträckning att
f?5rde1as utifrån invånarantal. År 2021 kommer hela beloppet att ingå idet  generella statsbidraget.
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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.  Har  då Alvesta  kommuns  verksamheter  högre  eller  lägre

kostnader  än det som  motiveras  av den  egna  strukturen  - utifrån  de olika  variabler  som  används

i det kommunala  utjämningssystemet?  Kommunfullmäktige  har satt ett mål  för  2019  som

iru'ieMr  att kommunens  totala  kostnader  ska vara  inivåmed  de kostnader  som  motiveras  utifrån

den  egna  stnikturen.

Känslighetsanalys

En  kommun  påverkas  många  gånger  av Mndelser  som  inte  kan  kontrolleras.  Ett  sätt  aft  illustrera

detta  är en känslighetsanalys  som  visar  hur  olika  förändringar  påverkar  kornmunens  finansiella

ställning.

a Käns1i6hötsffiriä1jÖa

4 0 öre av kommunalskatten

1 % ilöneförändring

IOO kommuninvånare

10 heltidstjänster

I % förändring  av nettokostnader

1 % förändring  av skatteunderlaget

10 miljoner  kronor  i lån

Mtfjoner  kr
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4,2  Investeringar

Alvesta  kommiu'i  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 verksarnhetslokaler  (skolor,  daghem, vårdbosfflder  etc) till  kommunens  förvaltningar.  Det
inneMr  att om-, ny- och tillbyggnader  av dessa fastigheter  finns  som investeringar  hos bolaget.
Kommunens  investeigar  avser framförallt  fötidsanläggningar,  vatten-  och avlopp,  gator- och
vägar,  exploatering  samt förvaltningarnas  inventarier.

Kommunfullrnäktige  beslutade i september 2018 ett antal styrdokument  för kommunens  och

bolagens ekonorniska st3miing. I Riktlinjer  för  budget och redovisning,  frarngår bland annat

övergripande riktlinjer för hanteringen av komrnunen investeringar och i Ri7ctlinjer fijr  god
ekorxomisk hushållning  firu'is ett finansiellt  mål för sjä1vfinansieringsgrad  investeringar.
Kommunstyrelsen  har även i uppdrag att tar fram mer detaljerade direktiv  för kommunens
hanteig  av  investeffigar  och dess beslutsprocess.

Nämnden  för  samhällsplanering  är den nämnd som har störst omfattning  av investeringar.  Det
planeras för stora investeringsnivåer  i komrnunen, exempelvis  investeringar  i vatten och
avlopps-  (VA)  verk  och anläggningar,  fritidsanläggningar  samt behov av insatser ioch  med nya

bostadsområden,  andra exploateringar  och infrastrukturförändringar.

För år 2017 uppgick  kommunens  nettoinvesteringar  till  36 miljoner  kronor  (ink19  mnkr  i
investeringsinkomst).  Prognosen för år 2018 är nettoinvesteringar  på 75 miljoner  kronor.

hivesteringsbudgeten för 2019 år uppgår till 89 mi5oner kronor, exklusive den del av
exploatering  som ur att betrakta som en omsättningstillgång  (del av Orralaillen  verksam-
hetsområde).  Nivån  på komrnunens  investeringar  för planåren 2020-2021 är inte fördelat  på
tämnderna,  utan är en totalnivå  för  att sedan specificeras  per rånnd  i varje års budgetbeslut.

Förslag  till  investeringsbudget  år 2019 med plan 2020-2021 utgår ifrån  att det är kornmunfull-
mäktige  som beslutar  nämndernas  investeringsramar  och även beskitar  om enskilda  projekt  om

10 miljoner  kronor  och därutöver.
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ALVESTA  KOMMUNS  INVESTERtNGSBUDGET  år 2019  med  plan  2020-2021

INVESTERINGSRAMAR  NÄMNDER

Belooo  tkr

Nämndjstyrelse  investeringsramar Prognos

2018"

Skattefinansierad  verksamhet

Kommunstyrelsen

Kultur-  och fritidsnämnden  (KFN)

UtbildningsnFimnden(UN)  zl

Omsargsnämnden  iON)

Nämnden  för  individ-  och fami5'eomsorg

Nämndenförsamhällsplanerin@iNFS):  x)
pnl%gningsarbeten

FastrghetsförW'nr  (paWIJong  Högåsen)

Markförvärv

Förvaltnrngsmtalet  (fastigheter)

Summa  ram exklusive  exploatering

Exploateting-  exkl  störte  enskilda  projekt,  se nedan  (NFS)

Plan investeringarskattefinansierad  verksamhet

Avgiftsfinansierad  verksamhet

Nämnden  f(k  samhä11sp1anerin4:

Vatten/avIoppsverksamhek  (VA),  exkl  Orrakullen,  se nedan

1  !IOC

8 90(

440(

3 40(

10(

4 80(1

610(i

2 10C

20G

13  20t

6 60(

24 IO[

BUDGET  PLAN  PLAN

2019"  2020  2021

Summa  ramar  nettoinvesteringar

"Avserpmgnos  helåö  delårsrappork  auguskl 2018.

'  Exkluslve evenkuell äverföring  (l1I ej genomf6rda  pmjekk 2018.

1) Tlllkommerenskllda  Inves[erIngspmjektfkirskirskIlda  KF-beslut.

2 41D

10.275

4 ÖO

4 050

10a

7 100

2100

2 260

Il  460

7 000

30 050  35 200

25 500  31 650 30 700

62600  65195.-6t700  659rj0

ENSKILDA  INVESTERINGS-  och  EXPLOATERINGSPROJEKTz)

Belooo  tkr

Nämnd/styrelse  Ntimnd Prognos

2018

BUDGET  PLAN  PLAN

2019  2020  2021

Summ

projekt

Skattefinansierad  verksamhet

0trakuIlen,industrimark(delavsomomsättningstillgång,OT)  3) NFS

0rrakullen,industrimark(delavsomanl%gningstilIgång)  31 NFS

LekarydNorr,expIoateöngnybebyggelse;underutrednrngförKFbesh  NFS

Inventarier  ombyggnation  Mohedaskolan,  sport-hall,  bib1iotek4)  UN.KFN

etc  (UN 2500 tkr  och KFN 600 tkr)

Inventarier  ombyggnad  boendestruktur  äldre  5) ON

Avgiflsflnansierad  verksanihet

VA  överföri  ngsledning  S V Tome-Grimslöv  NFS

Orrakullen,industrimark-VA(delavsomanläggningstilIgång)  3) NFS

22 500

8 500

4 300

14  000

10000  4800

3 100

4 000

16  800

36 500

8 500

14  8CK)

3 IOO

4 000

16  800

4 300

lSumma ramar enskilda projekt 35  300 37  900"  IO  OOO"  4 800 38  700

2) Enskflda InveskerIngsprojekksom uppgår  klll 10  000 kkrellermerska  beslukas särskllk av KommunfullrrRjkdge.

3) Beslutakriv  KF ffi 14, 2017-05-02  med gn kotal budget  på 35,3 mnkr  Pmgnosen vlsarbehov  ov y«erllgare  14 mnkr, vllkekgeren  tokal budgetpå  49,3 mnkr,

S! kabell OVan [delbelOpp sns3m,s  N,3-49)  mnkr). ukökad bur%ek ärfdrbeslutl  KF ruwember201ä  Isamband  med beSlutOm reVldmd  Budgek2(119.

4) Komple[terlng  tlll  KF besIutatInvesteringspmJekt  hosAllbohus  med 92,4 mnkr, se KF ffi54, 2017-06-19.

5) Ingår  Ifr'rslag  klll ombyggnad  boendeskrukkuräldre  hosAllbohus,  där kritala pmjekl'at6verskIger10  mnkroch  därmed ska beslu[as (llI KF, Orunder  utredn!ng.

Tusentalskronor  PrognosBUDGET  PLAN  PLAN

2018  2019  2020  2021

NETTOINVESTERiNGARTOTAlTexklusiveexploateringOT  75400  8909S  71700  70700
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4.3  Driftbudgetramar

Nedanstående  tabell visar driftbudgetramar  per nämnd och styrelse för år 2019 med planåren

2020-2021,  samt förutsättningarna  de närmast föregående åren. Nndernas  nettobudgetar  är i

2018 års lönenivå  exklusive  avtalet för Lärarförbundet.  Medel fördelas rit efterhand  som  nya

avtal sluts och finansieras  från gemensamt strategiskt  anslag.

Tabe»:  Närr»ndernas  driftsaar  budq.et  år  201Ei  med  p!ar.  2020-2021

Drilff,rietto  "  "  '

«fÅ?).  . . . _. _

', B'ok4abi  ,
I zqsy l';;" 17mdget'

I W"_

: mudget - P!an  ' Pltfi
I .

,' 2ffi'FX" 2!!8  , ?Jl

Kommunstyrelsen

Kultur  och  fritidsnämnden

Överförmyndarnämnden***

Utbildningsnämnden

Nämnden  förindivid-  och  familjeomsorg

Omsorgsnämnden

Nämnden  för  samhällsplanering

Nämnden  för  myndighetsutövning

S:a nettokostnader  nämnder

Gemensam  finansiering

-4gi;Jieiii5t)"-,J'_'J ", ', ":'7-.'7".-: :'r. ""'_:':o.

65 718

46 364

2 640

511 347

105  681

343 515

43 402

182

I  118  849

1 171  850

I _$aöa

' 70 900

48 400

2 300

533 700

107  900

343 500

44  300

200

I  151  200

I 160  200
i----'-"  -'  --' !IIUIlMII -.

73 120

48 091

1820

527 735

103  086

331 962

50 610

200

I  136  624

. 1 147  624
l-  ' = -- -- -'
i _ , 22_000

' 721B2:  72131  72131

jm?5Ö 48651  48651

2ffl,  1826  1826

5jS774  535774  535774

2C10)55Ö 100550  100050

' 334'245  333745  333745

5ÖÖ6 50836  50836

2D0  200  200

4x«:  1143713  iiaizia

, 24543!3_1,;!!7!_,_j4u!2,L3
 4aao  p@  >4$

"Avserprognos  perseptember2018

""Volymförändringarskola  3,6 mnkrför  kv I  och 2 2018

Löneökeffekt 2018 exkl. Iåraförbundet  och exkl. helårseffekt 2018 för budget 2018

Kompensationförkapitalkostnadför2018  komme2usteras under2018

"När  efordliga  beslut har fattats om en gemensam nämnd tlllsammans med Tingsryd, Lessebo och Växjö kommer

överförmyndarverksamheten  flyttas  till  KS budget.
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Förändring  nämndernas  driftramar

Sammanfattningsvis  innebär  driftbudgeten  för  2019  att kommunen  i förhållande  till  2018  års

budget  ökar  driftbudgetramar  till  styreIse  och  nämnder  med  totalt  3,3 rniIjoner  kronor.

mnifinskaåmmm (-))

Landsbyggdsprograrnmet

Järnställdhet

Val  2018

EU-val  2C119

Generell  effektivisering

Kog»munstyte4aee

Fritidsbank

Integrationsarbete

Uökning  av ledarmöter  KFN

.7ärnjhrk me4hwk!gga 2N51:

- 4a[)1

«ani

- 25a)

1I(M) -100

klvr  och  kföidt3neögtmtnlC[än,

M:ihedaskolan  äkad  hyra

Grön  flagg

Bästa  skolan

UtbttJn[ngsgi;mnJk%m

Nytt verksamhetssystemochpIaneringssyst.FIersystemmoduleräninnan  ':

Om80rgsnäTf11  ndÖfl

Minskat  försörjningssföd

Social.sek fami0ecentral, en tjänst

4 $aC)

-faD:

-3 0f[)O'

- 500

Nntiei  foc'.saaiihallspranerhng.
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4.4 ':,tratrgiak«  å1t4ärder
Kommunens  strategiska  anslag % samlade under så kallade strategiska  åtgärder och % istort  sett
kommunövergripande  och finns  inom  kommunstyrelsens  övergripande  ansvarsområde.  En stor
del av de budgeterade medlen består av kornrnande löneökningar  under budget- och plan-
perioden.  För det strategiska  kontot  gäller att tillskotten  är  ettåriga.

Tabell:  Förslag  ansiag  strategiska  åtgärder

Mn)<r"  '.l ' "' "-"  ":  -' a "  ' --o'_ _ .,  . _ _, . _ . _ _. . _ ,_ : _ j Bu4gef';Q119 !fflain  2Q2@ l' P!ani 2C%
Upplösning  aysättning  infrastmtur  ' ll,g l,O 1,O

Huseby  driftbidrag 2,O 2,0 1,3

Sommarjobb 3,0 3,0 3,0

Jämställshetsarbete/folkhälsoarbete _,,,'-,  0,8 0,8 0,8

Integrationsarbete O,4 0,5 0,5

Digitaliseringssamordning ,-'_ , @3 0,5 0,5

Klimat  och miljöfrämjande  åtgärder ' O,5 0,5 0,5

Landsbyggdsprogrammet :' . O)7 0,2 0,2

Vuxenutbi1dning/ökad  ansttillningsbarhet :, 3,0 3,0 3,0

Växjö  Smaland  Airport - O,3 0,3 0,3

VolymÖkningar  sko]an  och  förskola 5,Ö 5,0 5,0

Delsumma "'  J4,7 16,8 16,1

Lt5neökningar  och Övrigt  strategiska" 37,# 69,5 , 101,4

SX@'ffiå'J '. .'_ = ':" , . . , t' a.-,".  54,6 i' 86.3 I JJ7,5
"inkluderar  även  ej utfördelade  budgetmedel  för  15neökningar  201,3 helårseffektför

Lärarförbundet
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4,5  Gemensam  finansiering

Kornmunstyrelsen  ansvarar  för  planering  och  handläggning  av den  gemensamma  finansieringen

för  kommunen.  Gemensam  finansiering  omfattar  framförallt  den generella  finansieringen  via

skatteintäkter,  generella  statsbidrag  och  utjämning  samt  kommunövergripande  kostnader  och

intäkter.

Tabe}l:  Gemensam  finansiering  och  geme»samma  nettokostnader

C)-riacncam  fmiuivuri*;iiiHi,,

mgnkc

Kommunalskatt

Fastighetsayiff

Kommunalekonomisk  utjämning

Generellt  statsbidrag  flyktingstöd

Delsumma

Uttag pensionsmedel

Övriga finansiella  intäkter

KP-avgift

Internränta

Intäkter

Finansiell  kostnad

Pensionskostnad

Löneskatt  pensionskostnad

Förändring  awkrivningar

Strategiska  åtgärder

Kostnader

'NbttoFri[äkt

2@f91

-Ejrfö-i -'-"Åffi-";i
2O2I  2a)2f .

84a3,5

38Ja'

ii41.8

fi 22R6

4g)11:

6I4,71

1i5.7i

874,5

333,7

907,0

343,4

1255,7 1289,0

f 332,1  1366,9

1i7,5

*sf  zre,a m,v
$ 1i54,:J.-.','1 j5p;7,,:i.'  tl Ji'6.;.2'.

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

beräkning  av skatteintäkter  och  kornrnunalekonomisk  utjämning.  Antagande  om skatteintäkter  i

framtiden gnindas på bland annat på befoIkningsprognosen, se tidigare avsnitt i Planeringsför-
utsätWngarna.  Prognos  från  oktober  2018  från  Sveriges  kommuner  och landsting  (SKL)14  har

använts  för  beräkning  av skatteintäkter,  generella  statsbidrag  och utjämning.  Det  särskilda

flyktingstödet  för  år 20I9-2020  % en preliminär  beräkning  utifrån  fijrutsättningar  ifrån  SKL  i

juni  201815. Medlen  betraktas  som ett generellt  statsbidrag  och  fördelas  dels efter  invånarantal,

dels efter  en fördelningsnyckel  som tar  Mnsyn  till  asylsökande  och  nyanlända.  Från  år 2021

kommer  fördelningen  att ske helt  utifrån  invånarantal,  vilket  för  Alvesta  innebär  en fortsatt

rninskning  av bidraget  efter  år 2019.

Öwiga  finansiella  intäkter  avser  uttag  av de placerade  pensionsmedlen,  borgensavgifter  från  de

kommunala  bolagen,  överskottsutdelning  från  Kornrnuninvest  och avkastning  på placerade

pensionsmedel.  Finansiella  kostnader  avser  i stort  sätt rita  på lån.

'4 Se SKL  Cirkulär  nr 37-2018,  2018-10-19.

15 Se Välfärdsmiljarderna, SKL 2018-06-05.
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4.6  Finansiell  ana$ys

Alvesta  kommun  budgeterar  ett resultat  för år 2019 till  10 miljoner  kronor.  Relateras kornrnunens
budgeterade resultat till skatteinfflkter  samt kommunalekonomisk  utjärnning  och statsbidrag,
beräknas kommunens  resultat  hamna på 0,8 procent. Resultatnivån  för år 2020-2021  planeras  till  12
miljoner  kronor.

Alvesta  kommuns  nettoinvesteringar  beräknas år 2019 uppgå till  89 miljoner  kronor,  vilket  ur något
högreängenomsnittetdesenasteåren.Totaltunderperiodenmellan2019-2021  beräknaskommunen

investera för drygt 230 mi5oner  kronor,  varav 105 rniljoner  avser den avgiftsfinansierade  VA-
verksamheten.  Nivån  för planperiodens  investeigar,  inneMr  en självfinansieringsgrad  på 94
procent  för  den skattefinansierade  verksamheten  men endast drygt 60 procent  för alla investeringar.
Bostadsbolagets  investeringar  i framförallt  kornrnunens verksarnhetsfastigheter,  innebär behov av

lånefinansiering på nästan 200 mi5oner kronor  för  planperioden.

Nedan  redovisas för år 2019 och planperioden  en kaitläggning  och analys av kommunens  resultat,
utveckling  och sföllning  samt kommunfullmäktiges  finansiella  mål.

Årets  resultat

Budget  2019  Plan  2020  P»an 2021

Åretsresultat,mnkr  10  12  12

Åretsresultat/skatleintäktersamt  O,8 I,O  O,9
utjämning  och  generella  statsbidrag  %

Det budgeterade  resultatet  för 2019 är 10 miljoner  kronor.  I resultatet  ingår  ett finansnetto  med
nästan 14 miljoner  kronor.  Planerade resultat för  planperioden,  innebär  i likhet  med 2018, att
resultatnivån  inte generas av den ordinarie  verksamheten  utan genereras i stort sett av

finansnettot.  Resultatet  på 10 miljoner  kronor  motsvarar  O,8 procent av skatter, generella

statsbidrag  och kommunalekonomisk  utjämning  för år 2019. Ju högre resultatnivå,  desto större
ritrymme  och förutsättningar  skapas för  att klara  bland  aru'iat:

*  rättvisa  mellan  generationer

*  marginal  för  oförutsedda  händelser

@ ökad handlingsfrihet/politiskt  handlingsutryrnme

*  pensionsåtagande  före 1998

*  värdesäkring  av egna  tillgångar

*  sparande  till  satsningar/investeigar

*  amortering  lån

*  kontinuitet

För en långsiktig  hållbar  ekonomi,  bör  komtnunfullmiiges  långsiktiga  resultatmål  på 2 procent
uppnås, vilket  imiebär  en resultatnivå  på cirka  25 miljoner  kronor.
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Balanskravet  enligt  kommunallagen  innebär  att kommuner  ska besluta  om en budget  där

intäkterna  överstiger  kostnaderna.  Om  resultatet  blir  negativt  i bokslutet  är huvudprincipen  att

underskottet  ska återställas  med  motsvarande  överskott  inom  tre  år och  kommunfullrnäJctige  ska

i en plan  ange hur  det  ska ske. Budgeterade  resultatnivåer  för  år 2019  och  planperioden  innebär

att  Alvesta  kornrnun  uppfyller  balanskravet.  Komminen  har  inga  negativa  resultat  från  tidigare

år att återställa.

Skatteintäkter  och  nettokostnadsutveckling

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

intäktema,  detvill  säga  skatteintäkter,  generella  statsbidrag  ochkommuna1ekonomiskutjämning.

Budget  20'19"  P»an 2020  Plan  2021

Skattetntäktsutveck)ing%  2,9  2,9 2,7

NettokostnadsutveckIing%  2,1 2,7 2,6

*Jämj7'rt  med  prognos  2018

För  2019  beräknas  intäkter  från  skatt,  generella  statsbidrag  och  utjämning  öka  med  2,9 procent

år2019,jämförtmedprognos2018samtmed2,9respektive2,7  procentföråren2020och2021.

En öla'iing med 2 procent motsvarar cirka 25 mi5oner kronor.

Diagrarnmet  nedan  visar  att nettokostnaderna  i absoluta  tal för  planperioden  i stort  sett har

samtna  nivå  som de gemensamma  intäkterna  (exU  finansnettot)  och  även  ökar  i liknande  takt.

Av  diagrammet  framgår  det dock,  att  nettokostnadema  har en högre  nivå  än intäkterna.  F'ör  en

långsiktig  hållbar  ekonomi  bör  det vara  tvärtom.  Det  som skapar  de positiva  resu]taten  för

planperioden.  med dessa förutsättningar,  är alltså  inte den ordinarie  verksamheten  utan  det

positiva  finansnettot.

Diagram:  Förändring  nettokostnader  och  gemensamma  intäkter

Utvecfk»ing  nettokostriadör  samt  gemensamme  intäkter,

'J'tjoner  kronor
1300

1275

1250

1 22!,

1200

1  17,

1  150

Boks1ut2017  Budget201B  Prognos2018  Budget2010  P1an2020 Plan 2021

-'-NettkOStnad  0'katter,utjämningOChgenereIlaStatSbidrag

Utvecklingen jor  Budget 2018 är  jämfort  med Bokslut  2017 samtBudget  2019 är  fämjort  med Prognos 2018.
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Investeringsvolym

Komnmiunkoncernens,  det vill  säga kornrnunen  och bolagen  tillsamrnans,  planerade

investeringar  för  år 2019 och planperioden  år 2020-2021  uppgår  till  drygt  630 miljoner  kronor,

se diagram  nedan och även  bilaga  1.

Diagram:  Plan Alvesta  "f:omaiiunkonrrirnro"  mvesteringar  år 2019-2021

anvesteringar  Alvesta  komrriunl«oncern  år 2019-2021
Mnkr

?J]O
274

250

15ö

NAiltohut Fae.i,4hsis Å8 -
Veritsarihptsfiistig;  e:"r

Bostäder

'lfA!'ji-j!  Eriergi'i.ancern

mAliipffa  Ren!ifiIlhiiigsAB

ffi!AIVLta  UtVec'tiiqgA8

iWAhiasta  ki.im.'iiurti  irkt

oiralcil'ec

Ungeför  40 procent avser Alvesta  kornmuns investeringar  och lika mycket  avser  Allbohus

investeringar  i bostäder. Ovriga  investering  är i stort sett Allbohus  investeringar  i kommunens

verksarnhetsfastigheter.  Det finns ett antal projekt  som är under utredning  och ännu  inte
beslutade som inte finns med i ovanstående samrnanställning,  det gäller  exempelvis:

*  Trygghetsboenden  äldre

@ LSS-boenden

*  Ny  värmeparu'ia

@ Ny återvinningscentral

Ovanstående  investeringar  handlar  om många IOO miljoner  kronortillsarnmans.  Utifrån  de stora

investeringsnivåerna  för hela koncemen,  kornmunens  ekonomiska  obalans för vissa  rånnder
och behov av lånefinansiering  inom  koncernen,  finns det även behov av en mer  långsiktig
investeringsplanering,  mer än tre år. Det kan därför  framöver  bli aktuellt  med prioriteringar  av

investeringama  inom  kommunkoncernen.
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Ahresta  kommynnens  nettoinvesteringar  år 2017  uppgick  ti1136  miljoner  kronor.  Prognosen  för

investeringanna  2018  uppgår  till  75 miljoner  kronor.  Under  perioden  år 2019-2021  finns  planer

på investeringar  för  drygt  230  rniljoner  kronor,  se tidigare  avsnitt.  I det ingår  inte  den del av

exp1oateringsprojektet  industrimark  Onakullen,  som  är att betrakta  som  en omsättningstil1gång.

»nvesteringsvofym,  netto,  mnkr

varav  skattefinansierat

varav  avgiftsfinansierat  (VA)

Budget  2C119 Pian 2020

89 72

47  40

42 32

Pl'an 2021

71

40

31

Planerade  investeringar  förp}anperioden  uppgår  igenomsnitt  till  knappt  80 rniljoner  kronor  per

år. Det  % en något  högre  år »  tidigare  år, då genomsnittet  för  nettoinvesteringarna  de fem

senaste  åren har  varit  69 mi]joner  kronor.  Nämnden  för  samhäl]splanering  är den nämnd  som

har störst  omfattning  av investeringar.  Det  planeras  för  stora  investeringsnivåer  i kommunen,

exempelvis  investeringar  i vatten  och  avlopps-  (VA)  verk  och  anläggningar,  fritidsanläggningar

samt  behov  av insatser  i och  med  nya  bostadsområden,  andra  exploateigar  och  infrasföföur-

förändringar.

Diagram:  Kommunens  planerade  investeringar

Komrnunens-  plöneradb'investeriragav
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So1iditet16

Budget  2C)19 Plan  2020 Plan  2021

Soliditet  %

So)iditet  inkl  samtliga  pensions-

förpliktelser  och  löneskatt  %

Soliditeten  är ett mått på kommunens  långsiktiga  finansiella  handlingsutrymme.  Den visar  hur

stor del av kommunens  tillgångar  som har finansierats  med eget kapital.  Ett viktigt  kriterium  för

god ekonorniska  hushållning  är att soliditeten  över en längre period  inte försvagas utan kan
utvecklasipositiv  inriktning.  Detta  innebär då att kommunen  blir  mindre  skuldsatt  och ökar sitt
finansiellautrymme  införframtiden.  Generellt  gäller,  attjuhögre  soliditet  enkommunhar,  desto

bättre resultat  krävs för  att hålla  en oförändrad  soliditet.

Soliditeten  inUusive  samtliga  pensionsförpliktelser  och löneskatt  beräknas år 2019 uppgå  ti1131
procent  för Alvesta  kommun.  Under  år 2020 beräknas den stiga till  33 procent  och ytterligare
något till 34 procent  under år 2021. Utveckling  av soliditeten  för  Alvesta  kommun  är i rätt

riktning.  Prognosen  för soliditeten  inklusive  samtliga  pensionsförpliktelser  2018 % 30 procent.

Soliditeten har stigit de senaste åren bland  aru'iat tack  vare de höga resultatnivåerna  år 2016 och
2017.

Kommunalskatt

År 2018 är Alvestakommuns  skattesats 21,42 procent.  Skattesatsen  har varit  oförändrad  de fyra

senaste åren. Under  planperioden  budgeteras en oförändrad  skattesats. Den totala skattesatsen
(både kommun  och landsting)  för komrnuninvånarna  i Alvesta  Mjdes  2018 på grund av att
landstinget,  RegionKronoberg,  höjde skatten  med 40 öre. Skattesatsen uppgår därmed  till  33,42

procent  totalt  för invånaren  i Alvesta  kornmun,  jämfört  med 33,02 sedan 2014. Det är 0,68
procentenheter  högre än genomsnittet  i Kronobergs  län och 1,29 procentenheter  högre ö  riks-

snittet. Den genomsnittliga  kornrnunalskatten  ökade 2018 med 1 öre, från 32,12 till  32,13
procent.  Den högsta  totala  kommunalskatten  år 2018 iriket  är 35,15 procent  (Dorotea)  och den
lägsta Ar 29,19 procent (Vellinge).  En redan hög kommunalskatt  ger ett begränsat
handlingsutrymme  att öka intäkterna  för  att finansiera  verksamheten.

'6 Soliditet=eget  kapital/totala  til(gångar
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Finansiella  mål  för  "God  ekonomisk  hushållnmg"

Resu]tat

Budget  2019 Plan 2020 Plan 202a1

Resultat  iförhå}lande  titl  skatteintäkter,

Utjämning  och generel»a  statsbidrag,  %

Kommunfullrnäktiges  långsiktiga  mål  att resultatet  långsiktigt  ska  uppgå  till  minst  2 procent  av

skatteintater,  ekonomisk  utjämning  och generella  statsbidrag  är för att förhindra  en ökad

skuldsättning  och  minskat  finansiellt  handlingsutrymme.  Ett  resultat  i den  nivå  ger  ett  utrymme

för att över en längre  tid bland  annat kuru'ia  skattefinansiera  större delen av en normal

investeringsvolym  i kornrnunen.  Den  budgeterade  resultatnivån  för  2019  på 0,8 procent  och

planperioden  på l,O procent  respeldive  0,9 procent  har en lägre  nivå  än det långsiktiga  målet.

Alvesta  kornrnun  behöver  högre  resultatnivåer  för  att uppfylla  kornmunfuIlrnäktiges  resultatmål

på 2 procent  och  skapa  utrymme  och förutsättningar  för  att Uara  bland  aruiat  marginal  för

oförutsedda  händelser,  värdesäkring  av egna  tillgångar,  egenfinansiering  av investeringar  sarnt

amortering  lån.

Självfinansieringsgrad  investeringar

Budget  2019 Plan  2020 Plan 2021

SjäIvfinansieringsgrad  nettoinvesteringar
tota}t

SjäIvfinansieringsgrad  nettoinvesteringar  83
skattefinansierad  verksamhet

100 100

Självfinansieringsgraden  av investeringarna  rnäter  hur  stor  andel  av investeringarna  som kan

finansieras  med årets resultat  före avskrivningar.  100 procent  innebär  att kornrnunen  kan

skattefinansiera  samtliga  investeringar  som  är genomförda  under  året,  vilket  i sin  tur  innebär  att

kommunen  inte  behöver  låna  till  investeringarna  och att komrmmens  långsiktiga  finansiella

handlingsutrymme  stärks.

Självfinansieringsgraden  av alla investeringar  beräknas  för  2019  uppgå  till  51 procent.  Det

innebär  att investeringarna  under  år 2019  inte  fullt  ut kan finansieras  med  skatteintäkter  och

investeringsinkomster,  utan kornmunen  måste  använda  viss  likviditet  för  att finansiera

investeringm'na.  En  stor  del  av investeigarna  avser  den  avgiftsfinansierade  VA-verksamheten,

kring  40-50  procent.  Sett  till  endast  den  skattefinansierade  verksamheten,  blir  självfinansierings-

graden  högre  och  uppgår  i genomsnitt  till  94 procent  för  planperioden.  Komtmu'ifullmäktiges

mål,  att den  skattefinansierade  verksamheten  ska  vara  självfinansierad  men  enstaka  år kan  vara

lägre,  men inte lägre än 50 procent,  uppfylls  därmed  för planperioden  utifrån  planerad

investeringsnivå.
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Låneskuld

En planerad investeringsnivå  på drygt 230 mi5oner kronor för åren 2019-2021 i Alvesta
kommun, se tidigare avsnitt 4.2 och öwiga ekonomiska förutsättningar, bland annat en hög

likviditet,  innebär att kommunen inte behöver låna ytterligare för att finansiera planerade

investeringar för denna planperiod. De ekonomiska förutsättningarna utgår då ifrån  att

kommunens planerade resultatnivåer  kan hållas och att nämnderna håller  sina  budgetar.

Bolagen tillsarnmans, framförallt  Allbohus,  kalkylerar  dock med ett lånebehov på nästan  200

mi5oner  kronor för åren 2019-2021 utifrån  planerade projekt, se bilaga 1. Det gäller exempelvis

slutförandet av om och tillbyggnad  av Mohedaskolan, byggnation  av Basbohus-bostäder  och

andra bostadsprojekt. Lägger man till de projekt som diskuteras eller är under utredning,

exempelvis trygghetsboenden, LSS-boende ny återviiu'iingscentral  och ny värmepanna,  så finns

lånebehov på ytterligare drygt 200 rniljoner  honor  de närmaste åren. Utöver det tillkomrner

planerna på ny grundskola  iAlvesta  tätort som kommer behöva lånefinansieras. Utifrån  de stora

investeringsbehoven och kommunens ekonomiska förutsättningar, bland annat begränsat

utrymme för utökade driftkostnader  och lånelimit  hos Kommuninvest,  kan det därför framöver

bli aktuellt  med prioriteringar  av  investeigarna  inom  kornrnunkoncernen.

Kommunkoncernens låneskuld per invånare är redan idag relativt hög. Jämföre1se17 med
närliggande kommuner visar att Alvesta kommun med sina 69,5 tkr i låneskuld per invånare
ligger något över mitten i länet. Alvesta har även en högre nivå järnfört  med riket (52,3) och
kommungnippen  "Pendlingskommun  nära större stad" (45,9) som kommunen tilföör.

17 Källa  Kommuninvests  rapport  "Den  kommunala  låneskulden  2017".
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l? BILAGA  I

Affärsplaner  kommunala  bolagen  jnkl  kommunen

Sammanställning  flerårsplan  investeringar  Alvesta  kommunkoncern

2018-11-01, miljonerkronor

Nnveateri»gar

BUDGET/PIÅN

AlIbohus Fastighets AB  - Mohedaskohn  1)

A)Ibohus Fastighets AB  - Övr  yht lokalerkommunen

AEbol'ius Fastigbets AB  - Basbohus

AlIbohus  Fastighets AB  - övriga  bosföder

A?vesta Energflconcem

Alvesta  Renhålh'jngs AB

AJvesta kommun  - investerigsramar  nämnder

Ahiesta  komtnun  - Orrakifflen  idustr"nark  (exploatermg)

Ahiesta  kommun-  övrq@ enskilda investerprojekt

Varav år2019-2021

Varav  bolagen  2019-2021

FörsäEjningar

Prognos  Budget  Plan Plan

20l7*  20181 20]!  2020  2021  S:ATot

22,3  33,1 23,0  14,0  92,4

5,O l0,0  10,O l0,O  35,0

5,8  14,3  21,0  23,0  20,0  84,1

16,8  60,0  75,0  75,0  226,8

9,1 15,6  13,6  7,2 45,5

2,5  2,9  3,5 3,2  12,1

62,6  65,2  61,7  65,9  255,4

35,3  14,0  49,3

23,9  I0,0  4,8  38,7

28,]  178,7  235,6  196,8  ]86,1  839,3

632,5

132,5  139,1 115,4  387,0

Suinina fön3i0ningar
r  r  t

-42,&  O,O O,O

Nyupplåning/atnorteiiq

Anbohus Fastighets AB

Aivesta  Energtoncem  2)

Alvesta  Renhålh'igs  AB

A!vesta  kom  3)

Summa  upplåning/investering

2018  2019  2020  2021  S:ATot

50,0  80,0  87,0  71,0  288,0

-20,0  -20,0  -40,0

o,o o,o
O,O O,O O,O O,O

'  50,0  60,0  87,0  51,0  248,0

Låneskuld  31 dec varje  år

kommuretag

ATlbohus Fastighetg AB

Energkoncem

Renhålöng;=  AB

,Aavesta UtveckEng  AB

Ahiesfö  kommim

Summa  upplåning/iuveste*g

Förändrjng

171231

66,0

915,0

200,0

O,O

26,0

127,0

1334,0

2018

66,0

965,0

200,0

O,O

26,0

127,0

1384,0

50,0

Förändring

2019  2020  2021  2018-2021

66,0  66,0  66,0  0,O

I 045,0 1 132,0 ]203,0  288,0

180,0  180,0  160,0  -40,0

O,O O,O O,O O,O

26,0  26,0  26,0  0,O

127,0  127,0  127,0  0,O

1444,01531,01582,0

60,0 87,0 51,0 248,0

'Eventuelltvärdeförår2017och  tidigareförfIerårigaprojektår2018-2021.

l)  Avser  ombyggnad  och  nybyggnad  Mohedaskolan  (inkl  mitsal  9,4 mnkr,  gjordes  2017),  bibliotekt  och  sporthall,  totalt  92,4 mnkr.

2) Amorte*g  inför  behov  av ny värmepanna  Alvesta  Energi,  !ir  2025-2026  någon  gång,  tned fiill  }ånefinansiering.

3 Fönitsätter  en årlig  resultatnivå  iAlvesta  kommun  på  rninst  10-12  miljoner  för  p]anperioden.
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BILAGA  2
Resultat-  och  balansbudget  Alvesta  kommunen

-1222,7  -1255,5

- 34,7  -35,2

-1  257,4  -1 290,7

874,5  %7,0

38!,2  3Q0

, -1,7  -1,7

15,3  15,3

-1,6  -1,6

12,0  12,0

Iz,o , iz,o

Balansbudget

Tillgångar

AnIäqqnlnqsUllqånqar

Immaterlella anltiggningstilIgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Finansiella  anläggnIngstIllgångar

Bidrag stuig  infrastruktur

Summa  anIäggningstiIIgångar

OmsättnrnqsfflIqånqar

Exploatering

Fordringat

Koföristiga  placeringar

Kassa och bank

Summa  omsättningstiIIgångar

Summa  tillgångar

Eget  kapital,  avsättningar  och  skulder

Eget  kapital

Därav  årets resulkat

Avsäthiingar  för pensioner

Andra  aöföiingar

LångfrisUga skulder

Koföristiga  skulder

BoksTut  Budget  Progws  'Budget  Plan

2017  2018  2018  2019  2020

32  30

484  604

106  89

20  18

641  739

89  89

18  . . 17

89

16

834

-25

125

273

83

466

I 195

-27

125

 259

56

413

1206

-27

125

245

40

383

1217

725

61

14

o

138

219

1096

789

1l

15

o

i47

244

1 195

7B6

9

14

o

147

244

1 192

799

10

i5

o

147

244

- !  205

811

12

15

o

147

244

432  425  427

1212  1300  1 262

417 404

1409

Summa  eget  kapita1,  avsättningar  och  sku}der

Panter  och  ansvarsförbindelser

- Pensionsskuld  inklusive löneskaft

- Borgensåtaganden:

89

15

876

-27

125

231

25

3Ei4

1230

823

12

i5

o

147

244

1217  1230

395

1460
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I BILAGA  3

Kassaflödesbudget  Alvesta  kommun

Kassaflödesbudget
Qawr  kmnar  , " '

Löpande  verksamhet

kets  resultat

Justering  för  awkriningar

Justering  för  öviga  ej rörelsepå»rkande  poster

Försäljning/inköp  exploateringsmark

Minskning  pensionsmedel,  omsätföingstillgång

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

Finansiering

Långfristig  upplåning  (ökning  lån)  ' 0,  0 0

Amorteringlån  - "  O 0 0

Kassaflödefrånfinansieringssverksamheten  ' [i'  0 0

Utbetalning  bidrag  staflig  infrastruktiir  '

UtbetaIningbidragstatIiginfrastruktur  0 0 0

F@ränir,rp5;1 !;ffii44'ip"ea4if- -, .   .' .'-. - -27 -10 -8'

LikvidamedeIvidåretsbörjan  ' IOO  73  63

LikvidamedelvidåretssIut  ' 73,  63  55
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!f"":"uisiitk BILAGA  4
Resultat-  och  balansbudget  för  VA-verksamheten

(taxefinansierad)

Resultatbudget

(tkr)

Intäkter

kostnader

avskrivningar

Nettoresultat

Finansiella  intäkter

Finansiella  kostnader

Årets  resultat

Bokslut  Budget ',Biidg;jet

38 031  40 235 - ' . 4t  543

-6 203 -6 682

869 2 283

-2 283

-1 051

Plan  Plan

2020  2021

42 706  43 902

-32 963  -33 458

-6 452  -6 759

a 291  3 685

OO

-3 291  -3 685

OO

Balansbudget

(tkr)

Immateriella  tillgångar

Mark,  byggnader,  tekn  anläggn

Pågående  investeringar

Maskiner,  inventarier,  bilar

Summa  anläggningstillgångar

Fordringar  (va deb  mot  ARAB)

Summa  omsättningstillgångar

Summa  tillgångar

Eget  kapital

Avsättningar

Långfristiga  skulder

Koföristiga  skulder

Summa  eget  kapital  och  skulder

Bokslut

2017

29 479

119906

8 315

5 032

182  732

1 602

1602

164  334

-1 325

o

165  659

o

164  334

Plan

2020

25 729

228 138

10  000

4 432

268 299

3 000

3 000

271 299

o

o

271 299

o

271 299

Plan

2021

24 479

25 9 520

10 000

4 232

298  231

3 00i

3 001

301 231

o

o

301 231

o

301 231

*Nivån på investeringarna finansieras med en årlig  taxeMjning  med 2,8 % indexjusterad medKPI. För  2019
motsvarar  det  4,8 %.

**ARAB=Alvesta  RenhållningAB,  som hanterar debiteringen av VÅ-fakturorna.
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BILAGA  5

Organisation  Alvesta  kommun
KommunfullmäJctige  Hr Alvesta  kommuns  högsta  beslutande  organ.  Den  kommunala  verksamheten

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

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

kulhir-  och fritidsverksamhet  (ingår  i kommunstyrelsen),  gahiskötsel,  VA  och viss myndighetsut-

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

för  individ-  och familjeomsorg,  omsorgsnämnden,  kultur-  och fritidsnämnden,  tfömnden  f?5r

sarnhällsplanering,  nämnden  för myndighetsutövning,  krisledningsnämnd  och  överförmyndar-

nämnden  (från  år 2019  kommer  ÖFN  ingår  troligtvis  i en gemensam  nämnd  tillsammans  med

kommunerna  Växjö,  Tingsryd  och  Lessebo  när  erfoderliga  beslut  fattats).

Bo}ag:  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,  AIvesta  Energi  är moderbolag  till  Alvesta  Elnät  som i sin hir  är ägare till

Bredband  i Värend  AB.

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,  Region  Blekinge

kommunalförbundet  Sydarkivera,  som  syftartill  en gemensam  organisation  och  ett  gemensamt  system

:för e-arkiv.  Samordningsförbundet  Värend  är en finansiell  samordning  mellan  Försäkringskassan,

Arbetst?5rmedlingen,  kommunerna  Alvesta,  Tingsryd  och  Växjö  samt  Region  Kronoberg.

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

Växjö  kommun  (30 %). Huseby  Bnik  AB  bedriver  besöksverksamhet  på Huseby  bruk.  Därutöver

finns  intressen  bland  annat  i Smaland  Aimort  AB  och  Kommunassurans  svd försäkriruzs  AB.

Ili iÅ  Jiffiil,l  uJiiiiiJ  ---4
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