Alvesta kommuns
budget 2017

Alvesta kommuns budget för år 2017 baseras på följande underlag:
1.
2.
3.
4.

Kommunfullmäktiges beslut om fastställande av budget, 2016-06-20
Moderaternas budgetförslag, 2016-06-13
Kommunfullmäktiges beslut om kompletteringar till budget 2017, 2016-09-27
Tjänsteskrivelse om förslag till beslut om kompletteringar till budget 2017,
2017-08-26

Moderaternas budget 2017
Med plan för 2018-2019
och investeringsplan

Uppdaterad version per 2016-06-13
inför Kommunfullmäktige.
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Oppositionsrådet har ordet
Alvesta kommun har många tuffa och svåra utmaningar framför sig de kommande åren!
Den moderata budgeten för år 2017 med flerårsplan för 2018-19 klarar fastställda överskottsmål, med ramförstärkningar till utbildnings-, omsorgs- och IFO-nämnden utan
ofördelade besparingskrav. Detta trots tuffa ekonomiska förutsättningar.
Ekonomisk bakgrund till budget 2017
Moderaterna är oroliga för den ekonomiska utvecklingen i Alvesta kommun. Kommunen har
redovisat ett svagt ekonomiskt resultat de senaste åren, med ett minimalt överskott, och har
räddats av engångsutbetalning från staten och AFA-pengar. Verksamheterna i vår kommun
har genererat stora underskott och beslutade besparings- och åtgärdsprogram har inte gett
önskat resultat. Prognosen för 2017 visar dessutom att skatteunderlaget de kommande åren
sjunker. Detta på grund av att andelen invånare i Alvesta kommun som betalar skatt blir
färre eller så tjänar man mindre och betalar följaktligen mindre i skatt. Samtidigt så ökar våra
kostnader för bidrag och stöd av olika slag. Både utbildningsnämnden och omsorgsnämnden
har genererat mycket stora underskott de senaste åren, detta är djupt oroande och måste
brytas. Fortsätter denna utveckling kommer vi inte att ha tillräckligt med pengar för våra
kärnverksamheter, såsom skola och omsorg. Visserligen får vi de närmaste åren bidrag och
ersättningar för Alvestas stora flyktingmottagande, men det är kortsiktigt hjälp som minskar
framöver och vi måste kunna stå på egna ben i framtiden.
Huvuddragen och syftet med budgeten
I den moderata budgeten för 2017 har vi lagt stor vikt vid att få ekonomin i balans. Svåra
prioriteringar hur pengarna ska användas har behövts göras men också flera nya satsningar
görs. Vissa investeringar, såsom t.ex. byggandet av ett nytt äldreboende för 190 mkr kronor,
har fått omprioriteras. Behovet av dessa extra särskilda boendeplatser verkar inte finnas
längre och vi har helt enkelt inte råd. Omfördelningar av medel till och i nämnderna har
behövt göras. Vi har också utgått från att de besparingskrav som ålagts utbildningsnämnden
och omsorgsnämnden för innevarande år kommer att infrias.
Den framtida utvecklingen
Utveckling i Alvesta kommun måste vändas! Moderaterna är fullt och fast övertygade om att
den ekonomiska utvecklingen går att vända. Det har gjorts tidigare i andra kommuner och
det går även i Alvesta. Det behövs en stram och konsekvent ekonomisk politik i ett antal år,
samtidigt som vi måste ha en expansiv inställning i bostadsbyggandet och en positiv
inställning till företagande. Vi måste få fler skattegenererande invånare och färre
bidragsberoende invånare de närmaste åren. Satsningen på nybyggnation av bostäder måste
ske i hela kommunen. Samtidigt måste vi hjälpa kommunens företag att växa och vi måste
arbeta intensivt för att få fler nya företag till vår kommun. Därför har vi satsat extra resurser
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på att utveckla bostadsbyggandet i hela kommunen, samtidigt som vi förstärker
näringslivssidan ordentligt.
Alvesta kommuns utgifter måste minska och intäkterna måste öka, annars klarar vi inte
utmaningarna i framtiden.
Vi moderater tror mycket på Alvesta kommuns framtid! I den moderata budgeten tar vi
ansvar för ekonomin samtidigt som de viktigaste framtida satsningarna genomförs!
Alvesta den 13 juni 2016

Thomas Johnsson, Oppositionsråd.
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Sammanfattning av satsningar i budgeten
x

Ramtillskott till utbildningsnämnden (28,5 miljoner), omsorgsnämnden (5 miljoner)
och IFO-nämnden (2 miljoner)

x

Införa resultatenheter i alla nämnder

x

Rätt till heltid ska införas

x

Satsningar för att minska sjukfrånvaron

x

Satsningar på föreningslivet och feriejobb

x

Ny politisk organisation

x

Ge kultur- och fritidsfrågorna större spelrum i en egen nämnd

x

Marknadsförings- och näringslivsavdelning förstärks

x

Valfrihet i hemtjänsten införs

x

Fixarservice får ett mer förebyggande och uppsökande uppdrag

x

E-hälsan vidareutvecklas

x

Arbetskläder till all omsorgspersonal

x

Digitalt planeringsverktyg till hemtjänsten införs

x

Satsning på kompetensutveckling för pedagoger

x

Norra Salens strand görs iordning med bland annat utegym och grillplats

x

Satsning på ett mer attraktivt centrum i Alvesta

x

Tillsättande av Fastighetschef

x

Omprioritering av byggandet av ett nytt äldreboende

x

Planering för bostäder på Tingsbacken, i Lekaryd och på Spåningslanda etapp 3 och 4

x

Minska Allbohus andel av hyresmarknaden

x

En investeringsplan som ska tas varje år i budget, men gäller åtta år framåt.
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Budgetsammandrag

Drift, netto (tkr)
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Omsorgsnämnden
Nämnden för samhällsplanering
Nämnden för myndighetsutövning
Summa nettokostnader
verksamheter
Gemensam finansiering
Årets resultat

Budget
2017
89739
1488
528002

Plan
2018
89539
1488
530802

Plan
2019
89969
1488
533602

85420
315102
44776
174

85420
314602
44776
174

85420
314102
44776
174

1044101 1055101 1064531
1076853 1078421 1076521
12152
11620
6990

Vision och Mål
Kommunfullmäktige har antagit följande vision
Vision 2027 Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt
-Integrerar lokalt boende med globala möjligheter
Till detta finns sedan fyra fokusområden med tillhörande mål
Hållbar tillväxt
Avser både tillväxt och minskad miljöpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon.
Mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund och kompetens
tas tillvara.
Mål 1: Erbjuda näringslivet de bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla sina
verksamheter.
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Mål 2: Införa ett kretsloppsbaserat renhållningssystem
Människors vardag
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela
kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i
världen. Plats för alla typer av möten mellan människor.
Mål 3: Alla ska kunna välja var och hur den vill bo genom att det årligen tillskapas minst 150
bostäder av olika karaktär och upplåtelseformer.
Barns och ungas behov
Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande
skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande
med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa.
Mål 4: Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Mål 5: Alla barn och ungdomar ska erbjudas och tillgodogöra sig en utbildning som
förbereder för vidare studier eller arbete.
Trygg välfärd
Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp,
arbeta och bli äldre. Trygg välfärd för upplevd trygghet.
Mål 6: Alla ska uppleva att det är en trygg livsmiljö i Alvesta kommun.
Utifrån dessa fastställda fokusområden och mål ska nu alla nämnder ta fram nämndsmål och
nyckeltal. Dessa nyckeltal ska påvisa om målen uppfylls och företrädesvis ska redan
befintliga mått användas (från öppna jämförelser KKiK osv).
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Kommunstyrelsen
För att alla medarbetare ska ta ansvar för sin enhets ekonomi, behöver Alvesta kommun
införa resultatenheter långt ut i verksamheten. Varje chef ska ha sin verksamhet som en
resultatenhet. Detta innebär att det ekonomiska ansvaret inte bara blir ett ansvar utan också
en möjlighet. Förvaltningarna ska först se till så att alla enheter har rätt budget och därmed
möjlighet att hålla den.
När resultatenheter är införda har alla medarbetare en möjlighet att påverka sin ekonomi,
lyckas man hålla sin budget och kanske få ett överskott, får man också behålla en del av
detta överskott. Alla överskott delas i tre delar, en del behåller enheten, en del behåller
förvaltningen och den sista delen går tillbaka till kommunstyrelsen. Eventuella underskott
som enheten inte har kunnat påverka, kommer att tas upp för diskussion i kommunstyrelsen
som har möjlighet att resultatbalansera. Underskott som enheten ska bära med sig ska
återbetalas inom tre år.
Under 2017 ska rätt till heltid införas i hela Alvesta kommun. Alla medarbetare ska själva
bestämma hur mycket de ska arbeta. Detta genomförs genom att man har flera
arbetsplatser som man kan arbeta på, därmed minskar vi samtidigt kostnaderna för
korttidsfrånvaron. Rätt till heltid är en jämställdhetsfråga men också en kvalitetsfråga. När
frånvaro ersätts med ordinarie personal ökar kvalitet och kontinuitet i verksamheterna.
För att minska sjukfrånvaron måste aktiva åtgärder provas. Bland annat vill vi starta ett
projekt med obligatorisk träning på arbetstid. Flera undersökningar har påvisat goda effekter
med detta. De kostnader som uppstår täcks av minskade sjuklönekostnader.
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Alvesta kommun erbjuder varje år feriejobb till ungdomar på sommarlovet. Detta är
naturligtvis väldigt bra, men vi måste samtidigt aktivera fler företag i detta arbete. Alvesta
kommun ska erbjuda företagen att; kommunen intervjuar och fördelar feriearbetarna
kostnadsfritt till företag som vill använda denna tjänst. Företagen beställer de antal
feriearbetare de önskar, kommunen intervjuar och fördelar ungdomarna till företag och
förvaltningarna.
Moderaterna vill utveckla och förbättra integrationsarbetet i Alvesta kommun med hjälp av
kommunens föreningar. Vi satsar därför 2 mkr till ett nytt integrationsprojekt där
föreningarna är delaktiga. Pengarna riktas direkt till de föreningar som kan erbjuda feriejobb
där man har en tydlig verksamhets- och handlingsplan för integration i sin ungdomsverksamhet. Syftet är att nyanlända barn, genom verksamheten, fortare lär sig språket och
får en naturlig kontakt med det svenska samhället via dans, musik, kultur och idrott.
Pengarna utbetalas som ett extra föreningsbidrag, efter utvärdering och uppföljning av
verksamheten, av Kultur & Fritidsutskottet.

Alvesta kommun behöver en bättre politisk organisation. Idag får kultur- och fritidsfrågorna
alltför litet utrymme, samtidigt som överförmyndarfrågor och myndighetsfrågor inte
behöver egna nämnder. Den politiska organisationen ska istället förändras till nedanstående:
x

Kommunstyrelse med arbetsutskott och personalutskott

x

Omsorgsnämnd

x

Individ- och familjeomsorgsnämnd

x

Utbildningsnämnd

x

Nämnd för samhällsplanering

x

Kultur- och fritidsnämnd

Detta innebär att myndighetsnämndens ansvar övergår till nämnden för samhällsplanering,
överförmyndarnämndens ansvar övergår till kommunstyrelsen.
På kommunledningskontoret ska en satsning göras på marknadsföring och
näringslivskontakter. Detta är två sidor av samma mynt, därför behövs en samordning. Vi
behöver skapa ett team som arbetar med dessa frågor bestående av både befintlig
kompetens och ny kompetens. Denna satsning kan göras möjlig genom en genomgång av
medarbetarnas arbetsuppgifter, och därefter omfördela resurserna.
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Tillsättande av fastighetschef
I Alvesta kommun liksom i större delen av Sverige råder det brist på lokaler. Främst lämpliga
skollokaler. Brist på lokalsamordning har genomsyrat den kommunala organisationen under
många år. Några halvdana försök med lokalsamordnare på deltid har visserligen gjorts, men
utan framgång. Denna hantering har medfört att de kommunala förvaltningarna själva
tillfälligt har löst sina lokalproblem, ofta till höga kostnader och utan samordning med övriga
förvaltningar eller kommunala bolag. Detta är ineffektivt och kostsamt. Nu är det hög tid att
vi tar lokalfrågan på allvar och tillsätter en fastighetschef, med goda kunskaper, lämplig
utbildning och erfarenhet i fastighetsfrågor samt med tydliga befogenheter att råda över
samtliga kommunala lokaler. Det är enbart på detta sätt vi kan samordna, få bättre
tillgänglighet och höja utnyttjandegraden i det kommunala lokalbeståndet. Genom detta
kommer kommunen att göra stora besparingar i framtiden. Det är också viktigt att vi
samarbetar över kommungränserna gällande lokalfrågor. Detta i t.ex. SFI utbildningar,
gymnasieutbildningar mm. Moderaterna vill därför omvandla tjänsten som lokalsamordnare
till Fastighetschef på heltid. En nettobesparing på 1 mkr för 2017, 2 mkr 2018 och 3 mkr
2019 förväntas i gengäld genom effektivare lokalhantering.

Omsorgsnämden
Internbudget 2017 ger omsorgsnämnden 315 mkr att fördela på sina verksamheter.
Nämnden får ett extra ramtillskott på fem miljoner kr på grund av det förväntade
underskottet 2016.
De stora planer som har funnits för ett nytt äldrecenter måste nu omprövas. Med tanke på
att omsorgsförvaltningen själva under början på 2016, har sett att vi i princip har arbetat
bort kön till särskilt boende, måste vi tänka om. Ett helt nytt äldrecenter innebär stora
kostnader och därför vill vi Moderater förändra planerna. Vi vill skjuta det nya äldrecentret
på framtiden, permanenta Solsidan på Högåsen och åtgärda de problem med brandsäkerheten som finns på Bryggaren i Alvesta centrum. Samtidigt måste kommunstyrelsen
arbeta för att tillskapa ett trygghetsboende för äldre.
För att inte bli överraskad, om behovet återigen skulle uppstå, bör detaljplanen på
Högåsenområdet arbetas om och där göra det möjligt att snabbt kunna bygga ut Högåsens
äldreboende.
För att fortsätta arbetet med att minska behovet av platser på särskilt boende permanentar
vi satsningen på ”Trygg och säker hemgång” från 2019, då den införlivas i ordinarie
verksamhet.
Det är nu dags att Alvesta kommun ger invånarna möjlighet att välja utförare inom
äldreomsorgen. Vi är nu vana att välja skola, välja elleverantör, telefonbolag, bilverkstad,
bank osv. Nu är det dags att även låta de som har fyllt 65 välja vem som ska komma hem och
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ge dem det stöd de har rätt till. Det är dags att införa kundval enligt Lagen Om
Valfrihetssystem (LOV). Detta kommer att leda till nytänkande och mångfald, bättre
möjligheter för kvinnors företagande, samtidigt som vi ger makten till den enskilde.
Idag erbjuder omsorgsnämnden fixarservice till äldre och de med funktionsnedsättning. Det
är vanligt att äldre halkar och ramlar hemma. Många fall leder till höftfrakturer som orsakar
stort lidande för den enskilde, men också höga kostnader för kommun och region. Syftet
med Fixartjänst är att minska antalet fallskador i hemmet. Vi tror att man genom att inte
bara erbjuda fixarservice utan också arbeta förebyggande och uppsökande verksamhet, kan
minska antalet fallskador rejält. Genom att aktivt ta kontakt med omsorgsförvaltningens
kunder, kommer vi att nå betydligt fler. Därmed minskar antalet fall, lidandet för den
enskilde och kostnaderna. Vid besöket ska man inte bara utföra en fixartjänst utan samtidigt
göra en riskbedömning gällande fallrisker.
Under de senaste åren har förvaltningen arbetat mer och mer med eHälsa. Detta arbete
måste fortsätta och intensifieras om vi ska klara framtidens utmaningar. Fler och fler
behöver stöd av omsorgsförvaltningen samtidigt som utmaningen att hitta utbildade
medarbetare bara växer. Därför behöver vi arbeta med att hitta nya arbetssätt och utnyttja
teknikens möjligheter.
Genom det tillskott av chefer, rehabiliteringsarbete och träning på arbetstid kommer
förvaltningens sjukfrånvaron minska, målet har omsorgsnämnden satt till 3 dagar per år och
anställd.
Personal inom äldreomsorgen och LSS-boende kommer under 2016 få gratis arbetskläder
med cirkulationstvätt, detta på grund av socialstyrelsens nya hygienföreskrifter. Under 2017
ska övriga medarbetare som arbetar inom omsorgen som t.ex. personliga assistenter, också
få arbetskläder. På grund av logistiska utmaningar kommer de i första hand få köpa in
arbetskläder men tvätta dem själva. Detta blir ett första steg för att minska orättvisor och
förbättra förutsättningarna för en god hygien.
Omsorgsnämnden ska enligt antagen Energi- och klimatstrategiplan byta ut sina fordon till
miljöfordon, detta till en beräknad extrakostnad på 3,2 miljoner. Vi Moderater anser att
detta måste skjutas på framtiden tills ekonomin är stabil. Vi kan inte byta fordon för pengar
vi inte har.
Det redan befintliga underskott som finns prognosticerat för 2016, måste arbetas bort. Detta
vill Moderaterna göra på framförallt två sätt.
1. Behovsanpassad bemanning. Schemaläggningen måste utgå från våra
omsorgstagares behov och måste därmed vara mycket mer flexibel än idag. Genom
att använda TimeCare Planning fullt ut kommer detta att ske.
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2. Minskad kringtid. Vi ska alltid inrikta oss på att ha så mycket tid som möjligt hos våra
omsorgstagare, övrig så kallad kringtid ska minskas. Detta innebär både högre
kvalitet och minskade kostnader. Detta ska ske genom införande av nya rutiner och
till hemtjänsten även ett digitalt planeringsverktyg.

Utbildningsnämnden
Internbudget 2017 ger utbildningsnämnden 528 mkr att fördela på sina verksamheter. Det är
en ökning med drygt 29 miljoner kronor mot föregående år och avser täcka volymökningar
till följd av fler elever och utökade verksamhetslokaler.
Tillfälliga skollokaler kostar mycket pengar och skapar merarbete för personalen. Ibland är
det dock den bästa lösningen, åtminstone på kort sikt när fler än prognostiserat kommer och
vill börja skolan.
En-till-en-datorerna har varit mycket uppskattade och gett resultat inom skolan. Både
pedagoger och elever vittnar om att datorerna har förändrat skolarbetet. Utvecklingen går
snabbt framåt och det beslut nämnden fattade under 2015 som avser Chromebook och
Google Apps For Education, GAFE, tror vi kommer bli en vinstlott på några års sikt. De nya
datorerna är snabbare och bättre vilket också medför att klassrumstiden blir effektivare. Den
nya lärplattformen kommer enligt utredningarna inte vara i närheten så kostsamt som de
uppskattade första en-till-en-datorerna, som var startskottet för denna vidareutveckling. De
resurser vi sparar in på detta kan vi istället använda till andra delar i verksamheten och
personalen kommer kunna ägna sig åt sina kärnuppgifter.
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Balanskravet som utmaning och tidiga insatser
Gällande reglemente och kommunallag med balanskrav gör att nämndernas samlade
minusresultat belastar kommunens totala resultat och måste då återställas inom tre år för
att inte drabba kommande generationer. Med andra ord ska inte våra barn betala för vår
överkonsumtion.
Regelverket är utformat så att nämnder ibland sparar in på fel saker. Förebyggande insatser i
skolan kan spara miljoner under utbildningsåren. Sparar man t.ex. på speciallärare och
resurser för elever med särskilda behov kan det ge budgetbalans på kort sikt, men på lång
sikt ger det kommunen långt högre kostnader i form av dyra insatser i ett senare skede för
de som hamnat i utanförskap.
I år börjar 236 sexåringar skolan i Alvesta kommun. Enligt statistiken hamnar 30 av dem
utanför samhället av olika anledningar. De 30 barnens utanförskap har när de fyllt 65 år
kostat samhället stora summor pengar. Det högsta priset är dock vad den enskilde får betala
i form av utanförskapet.
Med anledning av detta vill Moderaterna satsa mer på tidiga insatser. Det kommer kosta
initialt men börja ge återbäring inom några år.
Trots ovanstående avsnitt om tidiga insatser tror vi att det finns en del samordningsvinster
och effektiviseringar att göra, främst inom förskoleverksamheten. Kommunfullmäktiges
beslut att det högst skall var 15 barn per förskolegrupp kan slå väldigt olika beroende på hur
barnen fördelas över veckan. Vissa barn är s.k. femtontimmarsbarn, där ena eller båda
föräldrarna av olika anledningar inte jobbar t.ex. vid sjukskrivning, arbetslöshet eller
föräldraledighet. Barn som går femton timmar räknas som en hel trots att det går tre
femtontimmarbarn på ett barn som går hela dagar. Ändrad schemaläggning som möjliggör
att personal kan behöva flytta mellan olika enheter där behovet är som störst för tillfället
anser vi är en bättre lösning än att säga upp personal på grund av ekonomiska anledningar.
Kompetensutveckling efterfrågas av våra kunskapstörstande pedagoger och är tyvärr inget
som getts särskilt mycket ekonomiskt utrymme de senaste budgetåren. Vi moderater vill
vända på varje sten för att hitta medel till en sådan här viktig investering. Olika typer av
kompetensutveckling efterfrågas alltid. Pedagoger upplever att planerade studiedagar ofta
går åt till att lösa andra mer akut uppkomna situationer. Hur studiedagarna och
kompetensutvecklingen skall gå till och i vilka former det sker får professionen besluta, men
det finns medel avsatta 2017 och 2018.
Under 2014 startade en utredning om skolsituationen i Alvesta tätort gällande de
kommande tio åren. Utredningen resulterade i en förstudie som stod klar under sista
kvartalet 2015. Den pekar på ett ökat behov av skollokaler inom Alvesta tätort. Nu tycks
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Alvesta kommun vara på väg mot 20 000-målet som är uppsatt och vi växer varje år. De
befintliga skollokalerna räcker inte enligt prognosen och det är därför hög tid att planera för
nya skollokaler.
Vi moderater har i flera års tid förespråkat att bygga en ny skola på södra delen av
fastigheten Alvesta 14:56 (grusplanen vid Kulturens-/Folkets Hus). En skolbyggnad kan göras
i flera våningar och byggas ihop med befintliga lokaler i Kulturens hus, vilka omvandlas till
skollokaler. På så vis skapas förbindelser ända bort till Hagaskolan. Hela kvarteret blir på så
sätt ett centrum för utbildning och skolan får ett mycket centralt och bra läge. Lokalerna ska
också i nederdelen kunna inrymma biblioteket, arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen, migrationsverket, en integrationsenehet samt fritidsverksamhet. Lokalerna ska
också kunna användas som samlings- och konferenslokaler.
Extra satsning på vuxenutbildning
I Alvesta kommun behövs fler som arbetar och kan försörja sig själva. Varje person som går
från att bli försörjd av bidrag till att försörja sig själv blir en dubbel vinst för kommunen. För
den enskilde som det berör är det oerhört betydelsefullt att bli efterfrågad och behövd på en
arbetsplats. Ett steg mot att få fler personer i arbete och egen försörjning är att utöka
vuxenutbildningen. Chanserna att få ett arbete ökar avsevärt med en gymnasiekompetens.
Från kommunens sida kan vi se till att skapa möjlighet för fler att läsa upp sina gymnasiebetyg eller rent av läsa in hela gymnasiet. I Sverige råder just nu stor brist på t.ex. byggarbetare, anläggningsarbetare och plåtslagare. Många nyanlända har goda praktiska
kunskaper från sina hemländer men saknar teoretiska kunskaper och godkänd utbildning för
Svenska förhållanden. Därför satsar vi extra medel för att utöka antalet platser inom
utbildningar på bristyrken. 2 mkr under 2017 och 2018.
Utredning av gymnasieskolans praktiska program
Moderaterna vill omgående utreda frågan om det finns underlag att starta praktiska
gymnasieutbildningar i Alvesta kommun. Frågan måste skyndsamt utredas för att så snabbt
som möjligt få fram ett beslutsunderlag till politiken.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Internbudget 2017 ger IFO-nämnden 85 mkr att fördela på sina verksamheter. Nämnden
får ett extra ramtillskott på 2 miljoner kronor.
Individ- och familjeomsorgen erbjuder personer som bor i Alvesta kommun det sociala
skyddsnätet om man av någon anledning har svårt att få vardagen att gå ihop. Hit är man
som kommuninvånare välkommen för att söka stöd i olika former enligt SoL
(socialtjänstlagen). Bra Information om detta skyddsnät till kommuninvånare ger oss
möjlighet att erbjuda stöd i tidigt skede vilket skapar bättre förutsättningar och minskar
risken att hamna i utanförskap, därför vill vi öka antalet som själva ansöker om stöd.
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Förvaltningen handlägger också ärenden som omfattas av LVU (lagen om Vård av unga)och
LVM (Lagen om vård av missbrukare) som båda är tvångslagstiftningar.
Hemmaplanslösningar i form av öppenvårdsinsatser via Stjärnan och STOBE (stöd och
behandlingsenheten) erbjuds i större utsträckning, att utgå från varje persons specifika
situation ger en god kvalitet till kommunens invånare. Detta arbetssätt gör att antalet
anställda ökar men antalet dyra placeringar minskar.
Det är däremot svårt att veta den ekonomiska effekten eftersom antalet ärenden är så
varierande.
Mottagande av ensamkommande flyktingbarn ligger också inom förvaltningens ansvar,
kostnader som uppstår återsöks från migrationsverket och är därför ingen direkt kostnad för
förvaltningen eller kommunen. Förstärkning har gjorts med handläggare inom socialtjänsten
och vi bedriver boenden. Detta är en bidragande orsak till ökningen av personal inom
förvaltningen, med anledning av detta är uppföljning av återsökningen viktig.
Utbetalningen av Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är en stor del av budgeten idag.
För att bromsa denna utveckling arbetar förvaltningen aktivt via AMA
(arbetsmarknadsavdelningen) för att få ut kommuninvånare i självförsörjning.
Alvesta kommun har lång erfarenhet av mottagande av flyktingar och den senaste tiden har
det varit extra stort tryck, detta kräver en sammanhållen hantering av integrationsarbetet.
Förvaltningen har idag en viktig funktion i AMA (arbetsmarknadsavdelningen) och bör därför
ansvara för integrationsarbetet. Kvaliteten på arbetsförmedlingens information till
nyanlända och SFI undervisningen är viktiga förberedelser och här behöver kommunen
komma in tidigt för att ge bra möjlighet till integration, vilket minskar risken att hamna i
utanförskap och att bli beroende av ekonomiskt bistånd. Samverkan med föreningar inom
kommunen är också en bra väg i arbetet med integration.
För att erbjuda en bra socialtjänst är samverkan mellan förvaltningarna i kommunen viktigt
men även med närliggande kommuner och tillsammans med region Kronoberg. Det finns
goda ambitioner inom flera områden fältassistenter, Barnahus och bästa möjliga
missbruksvård. Gemensam social jour och Prio-satsningen är exempel på samverkan på
olika nivåer. Nu är det av största vikt att följa upp och skapa ett så bra resultat som möjligt
av dessa satsningar.

Nämnden för samhällsplanering
Resecentrum
Järnvägsstationen är motorn för Alvestas centrumutveckling. Alvesta är en av Sveriges
absolut viktigaste knutpunkter med stambana, tåg i öst-västlig riktning, väg 25 i öst-västlig
riktning och internationell flygplats endast 10-15 minuter från centrum.
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År 2020 skall tågtrafiken ha dubblerats. Detta ställer stora krav på Alvesta kommun som
handelsplats och mötesplats. År 2012 tillkom gångbron som bygger ihop den östra delen
med Alvesta centrum.
Sjöparken – Norra Salen
Byggrätt och strandkant nära centrum direkt öster om spårområdet planeras för att skapa
bebyggelse för bostäder, hantverk, handel och kontor i fin parkmiljö vid Norra Salen. Syftet
är att göra anslutningen till sjön, till ett rekreationsmål med gräsplan för gympa, grillplatser,
bryggor för småbåtar, redskap för utegym, boulebana och beach volleyplan etc.
I moderaterna budget finns utrymme för en väsentlig kvalitetsökning av rekreationsmöjligheter i sjöparken för alla våra kommuninvånare.
Sjöparkens parkering inbringar för första gången för kommunen, en ansenlig inkomst. Det
har skapats 65 parkeringar med 14 dagars parkering, med dygnsavgift á 30:00 per dygn. Med
nödvändigt skapande av ytterligare 48 dygnsparkeringar, innebär det en väsentligt utökad
inkomstkälla.
Utveckling av Alvesta centrum
Järnvägsstationen är vår väg till världen. Vi pendlar som aldrig förr. Moderaterna vill skapa
ytterligare tillgänglighet. Kommunen måste signalera stadsutvecklingsmöjligheter. Centrum
behöver utvecklas med torghandel framför kommunhuset och järnvägsstationen.
Rådmannen måste förtydligas i centrumplanen. Storgatan ska göras bilfri, vilket möjliggör ett
livaktigt centrum med handel, restauranger, cafeér och mångfald av evenemang.
Moderaterna vill aktivt verka för en blomstrande centrumhandel!
Bostadsbehov
Med den fördjupade översiktsplanen för Alvesta har vi skapat en palett av goda möjligheter
till bra boende. Spåningslanda har blivit en succé. Efter fulltecknad etapp 1, har nu etapp 2
fått startbesked för omgående exploatering. Etapp 3 ska göras startfärdig för bebyggelse
senast 2018. Slutetapp 4 ska med dagens intresse/expansion vara klar för bebyggelse senast
2020.
Parallellt med exploateringen i Spåningslanda, måste lämplig mark i området reserveras för
trygg placering av framtida skola och flerbostadshus.
Alvesta tätort har samtidigt bostadsbrist. Bostadsbehovet uppskattas till ca. 800 bostäder
inom en 10 års period. Vi vill bebygga Björklövet, Tingsbacken, Tryffeln och kvarteret Svea.
Då skapar vi attraktiva och centrumnära lägenheter. Andra möjliga attraktiva områden för
bebyggelse är i Lekaryd by, i den omgivande landsbygden med närhet till goda
rekreationsresurser som Hanaslöv, ridstall och golfbana.
Samtidigt måste vi också tillskapa bostäder i Vislanda och Moheda. Detta ska göras i samspel
med privata aktörer. Det viktiga är att det byggs bostäder, inte vem som bygger dem.
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Nämnden för myndighetsutövning
Moderaterna vill som är beskrivet i texten ovan, förändra den politiska organisationen. I den
nya organisationen kommer de ansvarsområden och resurser som finns till nämnden för
myndighetsutövning, flyttas till nämnden för samhällsplanering. Vi tror att detta kommer att
effektivisera arbetet och minska nämndsadministrationen.

Överförmyndarnämnden
Moderaterna vill som är beskrivet i texten ovan, förändra den politiska organisationen. I den
nya organisationen kommer de ansvarsområden och resurser som finns till
överförmyndarnämnden, flyttas till kommunstyrelsen. Vi tror att detta kommer att
effektivisera arbetet och minska nämndsadministrationen.
Överförmyndaren har haft stora utmaningar med att ta fram gode män till framförallt
ensamkommande flyktingbarn. För att underlätta detta arbete bör kommunerna samarbeta
mer än de gör idag. Man kan ha gemensamma informationskampanjer och utbildningar. Det
underlättar också kontrollen av gode män. Genom att samarbeta mellan kommunerna kan vi
informera varandra och på så sätt få bättre kontroll av gode män och kvinnor.
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Ekonomisk översikt

Driftbudgetramar nämnderna år 2017-2019

Budget
2017

Plan
2018

Plan
2019

PA-system, uppgradering, minskad kostnad 2017
Jämställdhetsdeklaration, minskat anslag 2017
e-arkiv
Nytt centralarkiv, lagkrav
Ekonomtjänst införande kommunövergripande beslutsstöd
Bidrag värends räddningstjänst
Kommunstyrelsen, summa

-250
-400
50
950
750
300
1400

-200

-200

430

Överförmyndarnämnden

0

0

0

Om- och tillbyggnad Mohedaskolan
Ramtillskott inklusive elevtalsförändring
Utbildningsnämnden, summa

546
28500
29046

2800
0
2800

2800
0
2800

Nytt LSS-boende
Arbetskläder, totalt 1,5 milj varav 0,75 2015
Beredskap
Fallprevention
Extra ramtillskott
Omsorgsnämnden, summa

3000
750
470
-500
5000
8720

-500

-500

-500

-500

Barnahus
Tillskott för ökning av försörjningsstöd
Nämnden för individ- och familjeomsorg, summa

-20
2000
1980

0

0

Nämnden för samhällsplanering, summa

500

0

0

Nämndsorganisation
Nämnden för myndighetsfrågor

0

0

0

Summa förändringar driftbudgetramar

41646

2100

2730

430
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Planerade investeringar 2016-2025
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 summa
Nämndsbeslutade
KS-KLK fritidsanläggningar
KS-KLK övrigt
KS gemensamt
Utbildningsnämnd
IFO-nämnd
Omsorgsnämnd
Samhällsplanering anläggning
Summa nämnder

Föreslagna investeringsprojekt
Spåningslanda, etapp 3
Spåningslanda, etapp 4
Satsning på Salens norra strand
Moheda sporthall, projektering
Tillbyggnad av Högåsen
Cirkulationsplats Rönnedal
Orrakullen industrimark, etapp 1
Parkering resecentrum, industrigatan
Ändring av Centralplan
Ombyggnad Centralgatan
Mark för bostäder Lekaryd
Mark för bostäder Tingsbacken

5,4
2,9

0,8
0,2

0
0,6

2,7

2,7

2,7

2,5 1,5
3,7 3,7
17,2 8,9

2,5
3,7
9,5

0

0

0

0

0

8,0

8,0
8,0
1,0
33,0
40,0
4,7
14,1
3,0
7,0
6,0
3,0
1,5

8,0
1,0
33,0
40,0
4,7
8,0
3,0

6,2
3,7
0
8,1
0
6,5
11,1
35,6

6,1
7,0
6,0
3,0
1,5

Taxefinansierat, VA-plan år 2015-2024
Samhällsplanering, exkl tilläggsbudget

14,0 14,0 14,0 14,0 14

Summa totalt

80,9 44,0 34,0 22,0 54,0 14,0 14,0 14,0 276,9

14

14

14

112,0
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Strategiska åtgärder inklusive kalkyl löneökningar
Tkr
Upplösning avsättning infrastruktur
Huseby driftbidrag
Sommarjobb
Föreningsbidrag för integration och sommarjobb
Bidrag passivhus, plusenergihus
Förening och kultur
Landsbygdsprogrammet
Sporthall Moheda
Miljö och klimatfrågor
Vislandabadet
Växjö Småland airport
Införandeprojekt planeringsverktyg i hemtjänsten
Inköp arbetskläder till resterande omsorgspersonal
Satsning kompetensutveckling pedagogisk personal
Satsning på Vuxenutbildning
Nettoeffekt införande av fastighetschef
Övriga strategiska, inkl löneökningar
Driftkostnader investeringar och nybyggnation
Summa

Budget
2017
1240
2000
1500
2000
400
200
200
0
200
1500
300
750
200
2000
1000
-1000
58757
7400
78647

Plan
2018
1240
2000
1500
0
400
200
200
1500
200
1500
300
0
0
1000
1000
-2000
87439
8400
104879

Plan
2019
1240
2000
1500
0
400
200
200
1500
200
1500
300
0
0
0
0
-3000
118239
8400
132679
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Gemensam finansiering
(tkr)
Kommunalskatt
Fastighetsavgift
Kommunalekonomisk utjämning

Budget
2017
818700
33400
279200

Plan
2018
850000
33400
279800

Plan
2019
882300
33400
279200

Extra flyktingstöd
Summa skatteint, gen stb, utjämning
Finansiell intäkt
KP-avgift
Internränta
Intäkter
Finansiell kostnad
Pensionskostnad
Löneskatt
Justering förändring avskrivningar
Strategiska åtgärder
Kostnader
Summa

34700
1166000
8300
38500
10500
1 223 300
-2600
-51500
-12500
-1200
-78647
-146447
1076853

34700
1197900
8400
40100
10500
1 256 900
-3000
-58000
-11900
-700
-104879
-178479
1078421

27000
1221900
8400
41600
10500
1 282 400
-3000
-60000
-14600
4400
-132679
-205879
1076521
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Kommunkoncernens bolag
Det är viktigt att vi ser den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen som en
koncern. Därför har Moderaterna i denna budget även lagt in investeringsplanen för de
kommunala bolagen. Vi har inte tagit upp alla investeringar, men de större som påverkar
koncernens möjligheter att låna pengar.
Eftersom koncernen redan idag närmar sig sitt lånetak är det viktigt att vi förändrar
ägardirektiven i Allbohus Fastighet AB. För att kunna låna pengar till viktiga investeringar
måste vi sälja en del av de tillgångar som finns inom koncernen. Därför ska det skrivas in i
Allbohus ägardirektiv att de ska paketera och sälja fastigheter, så att de har max 50 % av den
totala hyresmarkanden i Alvesta kommun. Detta skulle innebära en försäljning av cirka 300
lägenheter.

Större planerade investeringar i de kommunala bolagen

Alvesta energi, investering fjärrvärme
Alvesta energi, investering elnät
Allbohus, nytt LSS-boende
Allbohus, brandsäkerhet Bryggaren
Allbohus, Mohedaskolan inklusive matsal
Allbohus, nybyggnation Svea
Allbohus, nybyggnation Björklövet
Allbohus, nybyggnation i Vislanda
Allbohus, nybyggnation Tryffeln

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 summa
1,5 1,4 1,4
4,3
4,7 5
5,3
15
35
35
3
3
10
41
51
20
20
75
75
20
20
75
75

Allbohus, nybyggnation Spåningslanda,
bostäder och förskola
Allbohus, nybyggnation i Moheda

100

100

Allbohus, ny skola på grusplanen, inklusive
bostäder
Summa

100
20

100

100

200
30

178

161

235

500
20
200

120

75

100

100

1018,3
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mål
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beslaivningen

av näinnderna/styre1sensansvarsområdeutifrån %.
3.

Om det uppstår
och mål

konflikt

mellan

ekonomiskt

ska styrelsen/nämnderna

budgetramen
antagna

agera

inte överskrids.

målen

utryinrne

i budget

och prioritera

så att

Om de av kommunfullmäktige

inte kan uppfyllas

ska detta

prövas

av

fullmäktige

4.

Budget2017utgårfrånoförändradskattesatsom2l:42per
skattekrona.

Skatteintäkterna

2017-2019

5.

baseras

för budget-

på SKL:s

(Svenges

Landstings)

skatteunder1agsprognos

Driftbudget

till

nämnder

och planperioden
Komrnuner

från

och styrelser

Nänmd/styrelse

slutet

enligt

tusenta7s kronor
89 739

Överförmyndamämnden

1488
528 002

Utbildningsnämnden
för individ-

och farniljeomsr

85 420

»rg

315 102

Omsorgsnäimiden
för samhällsplanering

Nämnden

för myndighetsutövning
nettokostnader

Gemensam
Årets

med

701

I 076 853
12 152

i dri'ftbudgeten
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(netto;

till

nämnder

kostnader

Kommande

som är långsiktiga

och styrelser

minus

intäkter)
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påverkar
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enligt
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anta ekonomisk

år 2017-2019.

Antaresultat-ochba1ansbudgetår2017-2019förVAverksamheten

8.
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=n

finansiering
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7.
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Anslagen

6.
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Nämnden
Summa

2016.
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till
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om intern
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Kommunfullmäktige

för information

till

kommunfullmäktige

decembersarmnanträdet

2016.

ske med utgångspunkt
de narrnare

anvismngar

kommunstyrelsen
uppdrag

9.

från

Näinndernas

som utffirdas

både internbudget

Det är nämndernas

utryrnme

om vilka

och
från

Närm'idernas
och investeringar.

i driftbudgeten

som styr

Respektive

investeringar

ska

budget

om budgetarbetet

för drift

investeringsnivå.

att besluta

internbudgetar

kormnunfullmäktiges

(kommun1edningskontoret).

avser

näinndernas

på

nämnd/styrelse

har

som ska genomföras

för

varje enskilt investeringsprojekt upp till 5 mi5oner kronor.
Kommunstyrelsen

beslutar

om enskilda

investeringsprojekt

med nettoutgift från 5 mi5oner kronor upp till 10 mi5oner
kronor.

Investeringar

dämtöver

10. Koimnunstyrelsen
alternativt

bemyndigas

ta upp nya lån till

fastställs

av fullmäktige.

att under

2017

ett totalt

belopp

omsätta

lån

på högst

250

mi5oner kronor.
1 l. Uppdra

till

hantera

kormnunstyrelsen

centrala

täckning

anslag

(koimnun1edningskontoret)

under

av löneökningar

Räddningstjänstförbund

gemensam

enligt

(inklusive

och motsvarande

pensionskostnader)

och höjda

dels för täckning

avtal

finansering

av övriga

att
för dels

del i Värends

för förbundets

arvoden

till

strategiska

förtroendevalda

åtgärder

enligt

och

Budget

2 017.

12. Uppdra

till

genomföra

kommunstyrelsen

(kormnun1edningskontoret)

budgettekniska

som ror förslag

justenngar

s regeringens

med

ekonomiska

att

anledmng

av beslut

propositioner

eller

verksamhetsförändnngar.

13. Anta

borgensram

tidigare

för de kommunägda

beslut).

egen slculd

Ramarna

ingår

låneförpliktelser
därpå

löpande

innebär

borgen

enligt

upp till

ett totalt

ränta

listan

och kostnader.

lånebeloppet

ska beräknas

urspmngliga

lånebelopp.

bolagen
nedan

högsta

Fastighets

AB

Beslutsexpedieiing

högsta
respektive

kronor
l 150,0

-"- via koncernkonto

50,0
Utdragsbestyrkande

för

med

Det totala

på skuldebrevens

(ersätter

såsom

lånebelopp,

Miljoner
AllboHus

2017

att kommunen

jämte

SammanträdesprotokolI

Sida

Sammanträdesdatum
;2G{G
14(34)

2Qt!a-09-27
Kommunfullmäktige

Alvesta

Energi

AB

145,0

-"- via koncernkonto

35,0

Alvesta

60,0

Elnät

AB

-"- via koncernkonto
BIVA

Bredband

5,0

i Värend

25,0

-"- via koncernkonto
Alvesta

2,0

Rerföållning

AB

1,5

-"- via koncernkonto
Alvesta

Utveckling

I,O
AB

40,0

-"- via koncernkonto
Alvesta

Borgen

AB,

70,0

-"- via koncernkonto

6,0

Huseby

0,3

Bruk

för föreningar

provmng

Avstår
Anne

i,o

Koimnunföretag
AB

på 5,5 miljoner

kronor

år 2015

från

att delta

Grotmaak

Protokollet

(V)

ska

och Ola Andersson

skickas

(V)

avstår

till

Utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Näinnden

för

individ-och

familjeomsorg

Nämnden

för

samhällsplanering

Akten

I

inännenssign

vid behov

i beslut

Ekonomi

Just

kan utökas

s kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

från att delta

i beslut.

efter

