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Sammanfattning 
Kommunen förväntas ej uppnå balanskravet 
 
Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp 
och bedömer verksamheten utifrån fyra fokus-
områden med därtill kopplade resultatmål och 
mått. Fokusområdena är hållbar tillväxt, männi-
skors vardag, barns- och ungas behov samt 
trygg välfärd.  

Kommunens ekonomi ska utvecklas så att da-
gens generation inte överför obalanserade kost-
nader eller skulder till kommande generationer. 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning på kort och lång sikt.  

Liksom många andra kommuner präglas Al-
vesta kommunkoncerns övergripande ekonomi 
2019 av ökade kostnader för kärnverksamheten 
i nämnderna samt vikande resultat i de kommu-
nala bolagen jämfört med 2018. Kommunens 
resultat hålls dock uppe på grund av oreali-
serade vinster för placering av pensionsmedel.  

 
Efter åtta månader av 2019 redovisar Alvesta 
kommun ett positivt totalt resultat om 60 Mkr. 
Resultatet för motsvarande period 2018 beräk-
nat i enlighet med den nya kommunala redovis-
ningslagen var 61,6 Mkr. Resultatet per augusti 
2019 (och omräknat 2018) är starkt avhängigt 
orealiserade vinster på placerade pensionsme-
del (+42,3 Mkr 
 
Helårsprognosen för år 2019 indikerar ett posi-
tivt helårsresultat på cirka 19 mkr för kommu-
nen, vilket är 9 mkr högre än budgeterat. I det 
prognosticerade resultat ingår orealiserade vär-
deförändringar på placerade pensionsmedel vil-
ket gör prognostalet mer osäkert.  
 
Nämnderna prognostiserar för helåret ett under-
skott på knappt 48 mkr och gemensam finansie-
ring ett osäkert överskott på cirka 67 mkr. Jäm-
fört med föregående uppföljning i maj har resul-
tatprognosen förbättrats totalt men med starkt 

försämrat prognosticerat resultat från nämn-
derna och högre resultat från gemensam finan-
siering – till största delen från orealiserade vär-
deökningar på placerade pensionsmedel. 
 
Samtliga nämnder utom samhällsbyggnads-
nämnden och kommunstyrelsen har försämrat 
sina helårsprognoser jämfört med maj. 
 
Enligt kommunallagen ska kommunernas eko-
nomi vara i balans, det vill säga årets intäkter 
ska överstiga dess kostnader. Det är ett lägre 
krav än god ekonomisk hushållning. För 2019 
bedöms inte balanskravet att uppfyllas.  Vid be-
räkning av balanskrav räknas orealiserade vins-
ter på placerade medel bort från resultatet.  
 
Förväntad hög nivå på investeringarna 
Årets investeringsbudget uppgår till 147 mkr. 
Under årets åtta första månader uppgår investe-
ringsutgiften till 55 mkr. Prognosen är att inve-
steringar för totalt nästan 100 mkr kommer ge-
nomföras under året.  
 
Nämnderna har fortsatta negativa budgetav-
vikelser 
De större negativa budgetavvikelserna finns 
inom omsorgsnämnden, utbildningsnämnden 
samt nämnden för arbete och lärande.  
 
Beträffande omsorgsnämnden beror underskot-
tet i huvudsak på för höga personalkostnader 
inom äldreomsorgen och engångskostnader för 
stängningen av särskilda boendet Bryggaren.   
 
Nämnden för arbete och lärandes underskott be-
ror framförallt på högre kostnader för vuxenut-
bildning och Allbo Lärcenter samt ekonomiskt 
bistånd.   
 
Inom utbildningsnämnden finns underskottet 
framförallt inom förskolan och beror på lägre 
intäkter främst från Migrationsverket. Åtgärder 
behöver vidtas för att nå en ekonomi i balans, 
på såväl kort som lång sikt. 
 
 



                     Sammanfattning 
 

4 

 

Målen för god ekonomisk hushållning för-
väntas delvis uppfyllas 
 
Sammantaget är bedömningen efter åtta måna-
der att kravet på god ekonomisk hushållning 
delvis kommer att uppfyllas för år 2019. Dock 
visar nettokostnadsutvecklingen som prognosti-
ceras för 2019 överstiga skatteintintäkter, kom-
munalekonomisk utjämning och generella stats-
bidrag med ca två procentenheter. Största utma-
ningen framöver kvarstår som tidigare, det vill 
säga att stärka den ekonomiska ställningen för 
att möjliggöra fortsatt långsiktig hållbar utveck-
ling inom samtliga fokusområden. 
 
De kommunala bolagen  
Bolagen och räddningstjänstförbundet tillsam-
mans med kommunen, redovisar efter åtta må-
nader ett utfall på 78 mkr, som är något sämre 

än motsvarande period 2018. Samtliga bolag 
prognosticerar nå budget för år 2019. 
 
Ekonomiska utmaningar väntar 
Kommunen står inför stora utmaningar med en 
fortsatt obalans i vissa av nämndernas ekonomi 
för år 2019 tillsammans med ansträngda bud-
getförutsättningar inför år 2020 med mycket be-
gränsat utrymme för kostnadsökningar. Bedöm-
ningen kvarstår att kommunkoncernens stora 
utmaning under de närmast kommande åren är 
att det behövs vidtas åtgärder för att kunna möta 
såväl oförutsedda händelser som att skapa ut-
rymme för behovet av en ökad offentlig kon-
sumtion, exempelvis genomförande av större 
nödvändiga investeringar. 
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Förvaltningsberättelse 
Delårsrapporten för augusti delas in i två delar, en förvaltningsberättelse och en del för de finansiella 
rapporterna. Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av kommunens förväntade utveckling, 
god ekonomisk hushållning, helårsprognos, resultat för perioden, placerade pensionsmedel, investe-
ringar, medarbetare och miljöredovisning. Uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska inriktningar 
och mål ingår i avsnittet om god ekonomisk hushållning. De sammanställda räkenskaperna (kommun-
koncernen) redovisar utfallet för årets första åtta månader. Helårsprognos redovisas för nämnderna, 
kommunen respektive för de olika bolagen var för sig. 

Översiktlig finansiell analys 
Ytterligare förstärkta krav på prioriteringar 
och budgetkontroll 

Alvesta kommun har en verksamhet med drygt 
1 500 anställda och en omsättning på cirka 1,3 
miljarder kronor. Kommunens ekonomi ska ut-
vecklas så att dagens generation inte överför 
obalanserade kostnader eller skulder till kom-
mande generationer. Ekonomin är en restriktion 
för verksamhetens omfattning på kort och lång 
sikt. Kommunen prognostiserar ett positivt re-
sultat för år 2019 men också fortsatt negativa 
budgetavvikelser för vissa nämnder, en försäm-
ring jämfört med år 2018. Det prognosticerade 
positiva resultatet är en följd av ändrade redo-
visningsregler och lägre strategiska åtgärder. 
Från och med 2019 skall icke-realiserade värde-
förändringar i placerade pensionsmedel ingå i 
resultatet. För årets första åtta månader uppgår 
de orealiserade värdeökningarna till 42,3 mkr 
just den sista augusti. Denna värdeökning gene-
rerar ingen likviditet utan löpande utgifter 
måste betalas på annat sätt. Utan dessa oreali-
serade vinster vore det prognosticerade resulta-
tet istället ett underskott om knappt 27 mkr. Att 
prognosticera finansiella marknaders utveckl-
ing kan knappast vara en kommunal kärnverk-
samhet och därför anges samma värde för 
helårsprognos 2019 som utfallet i augusti. Det 

                                                            

 

1 Budget 2019 med plan 2020-2021, fastställt av 
kommunfullmäktige 2018-11-26, § 137. 

blir allt viktigare att fokusera på verksamheter-
nas resultat framöver. 

Kommunens intäkter påverkas inte minst av un-
der året ändrade regler och volymer avseende 
riktade statsbidrag som nämnderna hanterar. Er-
sättning för återsökta kostnader inom flykting-
området är lägre liksom utfallet av att det stat-
liga anslaget till mindre förskolegrupper dras-
tiskt minskats. Samtidigt har verksamhetens 
kostnader ökat mer och varit för höga i förhål-
lande till budget.  

Budgetförutsättningarna för 20191 innebar fort-
satta effektiviseringskrav för verksamheterna, 
men även en ökning av nämndernas driftbudget 
om 3 mkr. Löneökningar kompenseras med 
centrala medel. Intäkter från skatt, generella 
statsbidrag och utjämning bedömdes öka med 
29 mkr, utfallet prognosticeras något högre 
samtidigt som verksamhetens kostnader ökat 
ännu snabbare. 

Det budgeterade resultatet för 2019 är 10 mkr. 
Resultatkravet innebär att verksamheternas net-
tokostnader (inkl. finansnetto) får förbruka max 
99,2 procent av skatter, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. Den nya 
kommunala redovisningslagen som tillämpas 
from 2019 innebär att orealiserade värdeföränd-
ringar på placerade pensionsmedel skall ingå i 
resultatet. Om inte värdet på dessa minskar med 
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mer än drygt 18 mkr så uppfylls balanskravet, 
men finansnettot är förstås avhängigt världens 
börser och räntemarknader.  

Budgetförutsättningarna för 2019 innebar att att 
det fanns ytterst begränsat utrymme för kost-
nadsökningar, förutom löneökningar, jämfört 
med 2018. Omsorgsnämnden, utbildnings-
nämnden och nämnden för arbete- och lärande 
klarar inte denna begränsning utan har ökat sina 
kostnader och når ej en ekonomi i balans.  

Den stora utmaningen under kommande år för 
alla nämnder, men särskilt för de med bety-
dande ekonomisk obalans, är att effektivisera 
och prioritera verksamheten till budgetförutsätt-
ningarna så att ekonomin långsiktigt skall 
kunna vara och hållas i balans samtidigt som 
nödvändiga investeringar kan genomföras.  

 
Fortsatt fokus attraktiv kommun  
 
Arbetet fokuserar även fortsättningsvis på att 
skapa förutsättningar för att Alvesta kommun 
ska upplevas som attraktiv kommun att bo och 
leva i.  

Det är attraktivt att bo i Alvesta. Det visar det 
fortsatta bostadsbyggandet och efterfrågan på 
tomter. På flera olika platser i kommunen för-
bereds tomtmark och bostadsbyggande i olika 
former, Alvesta kommun, Allbohus och privata 
aktörer samarbetar med flera olika projekt.  

De hus som Migrationsverket lämnat på Rönne-
dal ska rivas och marken kommer att återgå från 
Allbohus till Alvesta kommun och utgöra en del 
av kommunens markreserv. 

Under årets första halvår har det särskilda boen-
det Bryggaren avvecklats och ett 40-tal lägen-
heter kommer under hösten 2019 att gå ut på 
marknaden med ett företräde för hushåll där en 
av medlemmarna är 65 år eller äldre. Detta är en 
del av Alvesta kommuns långsiktiga strategiska 
arbete för att kunna möta utmaningarna med en 
åldrande befolkning.  

Tomterna på det nya industriområdet Orrakul-
len kommer inom kort att erbjudas till försälj-
ning.  

I Moheda har skolan tagit i bruk den nya skol-
byggnaden. För Alvesta tätort utreds lokalbe-
hov för utökade lokaler för grundskola. 

Inom kommunens egna verksamheter konstate-
rar vi den positiva trenden med sjunkande sjuk-
tal har avstannat.  Det har gjorts satsningar i 
syfte att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare 
bland annat genom att öka sysselsättningsgra-
den vilken också har ökat. Under första halvåret 
har söktrycket på utlysta tjänster ökat vilket ty-
der på att Alvesta kommun ses som en attraktiv 
kommun att söka arbete i.  

Under året har kommunen genomfört åtgärder 
för en tydligare koncernstyrning genom beslut i 
budet 2020 för en ökad koncernstyrning och 
ökade centralisering av administrativa funkt-
ioner.  
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Balanskravet bedöms uppfyllas  
Enligt kommunallagen ska kommunernas eko-
nomi vara i balans, det vill säga årets intäkter 
ska överstiga dess kostnader. Det är ett lägre 
krav än god ekonomisk hushållning. Kommu-
nens förväntade resultat för år 2019, är -28,4 
Mkr och därmed bedöms uppfylls balanskravet 
inte. Balanskravet uppfylls för Alvesta kommun 
per 31 augusti 2019. Kommunen har inga nega-
tiva resultat från tidigare år att återställa. För-
väntat negativt balanskrav måste återställas 
inom tre år.  
 
Framtiden innebär ekonomiska utmaningar  
Det krävs fortsatta prioriteringar och åtgärder 
för att skapa en ekonomi i balans i den löpande 
verksamheten och en god ekonomisk hushåll-
ning de närmaste åren. Planerade investeringar 
för de närmaste åren ökar också behovet av en 
stabil ekonomi.  
 
Preliminära budgetförutsättningar för kom-
mande år innebär fortsatta ekonomiska utma-
ningar för Alvesta kommun. De innebär bland 
annat att nämndernas kostnadsnivå för de kom-
mande åren måste hålla sig på i stort sett samma 
nivå som för år 2019 (exklusive löneökningar), 

för att kunna finansieras och ge utrymme för 
planerade resultatnivåer för planperioden.   
 
De ekonomiska förutsättningarna för åren 
2020-21 var något bättre i SKL:s senaste skat-
teunderlagsprognos i augusti 2019, jämfört med 
budgetförutsättningarna2. Prognosen innebär en 
förbättring med några Mkr för år 2020 och 2021 
i planperioden. En ny prognos kommer i okto-
ber. 
 
Ekonomin är en restriktion för verksamhetens 
omfattning på kort och lång sikt. För att stärka 
kommunens ekonomiska ställning är det viktigt 
att bryta trenden att kostnaderna ökar mer än in-
täkterna. Det finns fortfarande en stor osäkerhet 
vad gäller förväntade intäkter, exempelvis vad 
det gäller ersättning från Migrationsverket och 
statens generella statsbidrag. Kommunkoncer-
nens stora utmaning under de närmast kom-
mande åren är att vidta åtgärder för att kunna 
möta såväl oförutsedda händelser som att skapa 
utrymme för behovet av en ökad offentlig kon-
sumtion, exempelvis genomförande av större 
nödvändiga investeringar. 
 

 

                                                            

 

2 Cirkulär 19:35, 2019-08-22, Sveriges Kommuner 
och Landsting.  

Resultat enligt Balanskravet
Mkr Utfall 20190831 Prognos 20191231
Årets resultat enligt RR 60,0 18,7
- reducering av samtliga realisationsvinster -4,8 -4,8
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper -42,3 -42,3
-/+ återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0
= Årets resultat efter balanskravsjuteringar 12,9 -28,4
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0
= Balanskravsresultat 12,9 -28,4
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God ekonomisk hushållning  

 
Mål och resultat 
Enligt kommunallagen ska kommuner i budge-
ten ange mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning, vilket innebär dels finansiella mål 
för ekonomin och dels mål för verksamheten.  
 
I huvudsak används resultatmått som är fram-
tagna och sammanställda för att de ska kunna 
jämföras med övriga kommuner i landet. Ge-
nom Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
deltar Alvesta kommun tillsammans med andra 
kommuner i ett riksomfattande nätverk, kom-
munens kvalitet i korthet (KKiK). Syftet är 
bland annat att förbättra resultatstyrningen av 
verksamheten, utifrån ett medborgarperspektiv. 
En del mått har i augusti inte presenterats och 
därför kan en del mål först bedömas i årsredo-
visningen.  
 
Vid bedömning och avstämning av resultat och 
måluppfyllelse inom respektive område, är re-
sultatmåtten som beslutats av fullmäktige vik-
tiga indikatorer eller tecken på resultat. Måtten 
kompletteras med annan relevant information 
för en sammantagen bedömning av måluppfyl-
lelse inom respektive område. Nämndernas de-
lårs- och årsrapporter är ett viktigt underlag vid 
bedömningen. 
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunallagens krav om god ekonomisk hus-
hållning fokuserar på hushållning samt att öka 
långsiktigheten i den ekonomiska och verksam-
hetsmässiga planeringen. God ekonomisk hus-
hållning innebär för Alvesta kommun att resul-
tatmål för verksamheten som är knutna till kom-
munens vision, Vision 2027, ska uppfyllas i allt 
väsentligt tillsammans med det finansiella må-
let om överskott. En god ekonomisk hushåll-

ning definieras som en sammanvägd bedöm-
ning av måluppfyllelse av resultatmål och det 
finansiella målet om ekonomiskt överskott. Det 
finansiella målet har stor inverkan på bedöm-
ningen. 
 
Till visionen finns fyra fokusområden med där-
till kopplade resultatmål och mått: 
 
• Hållbar tillväxt 
• Människors vardag 
• Barns och ungas behov 
• Trygg välfärd 
 
Till de fyra fokusområdena finns totalt sju 
kopplade mål.  Dessutom finns ytterligare ett fi-
nansiellt mål. 
 
Vid bedömning och avstämning av kommunens 
resultat och måluppfyllelse inom respektive fo-
kusområde och därtill kopplade resultatmål, är 
de av fullmäktige beslutade3 måtten enligt ne-
dan viktiga indikatorer eller tecken på resultat. 
Prognosen för år 2019 av bedömning av 
måluppfyllelsen vid årets slut är att: 
 
• Det ekonomiska målet bedöms uppfyllas.  
• Verksamhetsmålen bedöms delvis uppfyl-

las 
 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god 
ekonomisk hushållning delvis kommer att upp-
fyllas för år 2019. Den stora utmaningen fram-
över kvarstår som tidigare, det vill säga att 
stärka den ekonomiska ställningen för att möj-
liggöra fortsatt långsiktig hållbar utveckling 
inom samtliga målområden.  
I kommande avsnitt redogörs mer ingående för 
måluppfyllelsen för de olika områdena. 

                                                            

 

3 Budget 2019 med plan 2020-2021, fastställd av 
fullmäktige 2018-11-27, § 137. 
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Symboler för måluppfyllelse: 

Grönt/V=Uppfyllt 
Gult/!= Delvis uppfyllt 
Rött/X= Ej uppfyllt 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Område Fokusområden* Prognos på måluppfyllelsen 2019

Ekonomi Finansiella mål

Hållbar Tillväxt

Människors vardag

Verksamhet* Barns och ungas behov

Trygg välfärd

* Totalt 7 mål under fokusområdena är kopplade till styrningen 
för god ekonomisk hushållning
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Finansiellt mål bedöms delvis uppfyllas  

Fokusområde: Finansiella mål  

 

 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 
Prognos 

Måluppfyllelse 2019 
 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Uppgift 
lämnas av 

Årets resultat i förhållande till skattein-
täkter, ekonomisk utjämning och gene-
rella statsbidrag. 
 
Mål 2019: 0,8 %. 

Uppfylls 
 
Prognos: 1,5 % 

i.u. 
nytt mål från 

2019 

i.u. 
nytt mål från 

2019 

KS 

Självfinansieringsgrad investeringar 
(årets resultat och avskrivningar i pro-
cent av nettoinvesteringarna). Totalt 
 
Mål 2019: 50,5 %. 

Uppfylls 
 
Prognos: 55,8 % 

i.u. 
nytt mål från 

2019 

i.u. 
nytt mål från 

2019 

KS 

Självfinansieringsgrad investeringar 
(årets resultat och avskrivningar i pro-
cent av nettoinvesteringarna). Varav 
skattefinansierad verksamhet 
 
Mål 2019: 83,3 %. 

Uppfylls 
 
Prognos: 85,4 % 

i.u. 
nytt mål från 

2019 

i.u. 
nytt mål från 

2019 

KS 

Låneskuld. Nivån på låneskulden ska 
bedömas som en helhet inom hela kom-
munkoncernen (inkl. de kommunala 
bolagen) och hänsyn ska även tas till be-
hov av planering av amorteringar. 
 
Mål 2019: Utifrån planerad investerings-
nivå, ingen nyupplåning kommunen, bola-
gen nyupplåning 158 Mkr och amortering 
20 Mkr. %. 

Uppfylls 
 
Prognos: +20 nyupp-
låning och 23 Mkr 
amortering 

i.u. 
nytt mål från 

2019 

i.u. 
nytt mål från 

2019 

KS 

 

Vid en utvärdering om det ekonomiska resulta-
tet är förenligt med det ekonomiska överskotts-
målet fullmäktige beslutat, är prognosen att må-
let kommer att uppfyllas för år 2019. 

Att intäkterna ska täcka kostnaderna ses som 
lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva 
upp till kravet om god ekonomisk hushållning 
måste resultatet överstiga denna miniminivå. 
Kommunfullmäktige har fastställt att verksam-
heterna, inklusive finansnettot, inte får förbruka 
mer än 99,2 procent av de gemensamma intäk-
terna (skatter, ekonomisk utjämning och gene-
rella statsbidrag) år 2019. Nyckeltalet utifrån 
helårsprognosen är 98 procent givet oföränd-
rade värden på placerade pensionsmedel.  

Sen före sommaren har verksamhetens bedöm-
ning av sina helårsnettokostnader ökat med över 
18 Mkr.  

Viktigt för kommunens ekonomi är även hur 
den årliga förändringen av verksamhetens net-
tokostnad utvecklar sig i relation till de gemen-
samma intäkterna, det vill säga skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning samt ge-
nerella statsbidrag.  

Ett mått på hållbar ekonomi inom kommunsek-
torn brukar vara att se till hur den verksamhet-
ens nettokostnad utvecklas i relation till de ge-
mensamma intäkterna, det vill säga skattein-
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täkter, generella statsbidrag och kommunale-
konomisk utjämning. Måttet bortser från finan-
siella intäkter och kostnader samt vissa en-
gångsposter och ger en bild av hur över tid mer 
stabila kostnader och intäkter varierar. Helårs-
prognosen visar på i stort sett oförändrade in-
täkter medan verksamhetens nettokostnader 
ökar mycket kraftig och prognosticeras hamna 
ca två procentenheter över av kommunfull-
mäktige fastställd nivå.  Sammantaget ligger 
nämndernas prognoser för månadskostnader 
det kommande tertialet betydligt över de första 
åtta månaderna. 

För en långsiktig hållbar ekonomi bör de ge-
mensamma intäkterna ligga över nettokostna-
den. 

 

  

 

Förväntat positivt resultat för 2019 beror alltså 
inte på den löpande verksamheten, utan på ett 
äspåra högt finansnetto, på samma sett som re-
sultaten de senaste åren. Finansnettot är i sin tur 
till största delen hänförbart till orealiserade 
vinster på placerade pensionsmedel. 
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Verksamhetens mål bedöms delvis uppfyllas  

Fokusområde: 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. Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och 
växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsör-

jande. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2018 
Prognos 

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Uppgift 
lämnas av 

Vad ger företagarna för sammanfattande om-
döme om kommunens service för företagen? 
(Insikten).  
Mål 2019: 75  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK 34) 
UO7451. 

Uppfylls 

Utfall 74,5 

72 77 KS 

Hur stor andel av befolkningen får försörj-
ningsstöd? (KKiK 32)   
Mål 2019: 7,3 %  

Resultatet redovisas i 
årsrapporten 

Utfall ej 
fastställt, 
Redovi-
sas i års-
rapporten 

7,9 % NAL 

 

Kommentarer till prognos (se tabell) 

Utfallet för måttet till mål 1 på delåret är mycket 
nära det målsatta värdet för 2019. 

Det finns ingen tillgänglig delårsstatistik via 
KKiK angående antalet personer som hittills 
under någon period under året erhållit ekono-
miskt bistånd.  

Resultat och händelser inom fokusområdet 
Hållbar tillväxt mål 1 

• Genomfört företagsbesök och anordnat run-
dabordsfrukostar med näringslivet ute på 
företag. 

• En besöksnäringsträff har hållits under pe-
rioden. 

• Företagarna ges kontinuerlig information 
via nyhetsbrev, mejl och sociala medier 
som Facebook och Twitter.  

• Företagslots (näringslivsansvarig) finns för 
att hjälpa företagen hitta rätt hjälp inom 
kommunorganisationen. 

• Marknadsföring via kommunsidan i tid-
ningen Magazinet och press har gjorts kring 
nya företagsparken Orrakullen. 

• Medverkat vid bildandet av Business Reg-
ion Kronoberg. 

• Arbetat med extern etablering av padelhall i 
Alvesta och fler förfrågningar kring mark 
och nya etableringar. 

• Samverkan över förvaltningsgränserna har 
skett för att kunna ge snabb återkoppling till 
företagen gällande förfrågningar kring 
mark och lokaler. 

• Regionalt projekt kring kompetenshöjning i 
företagen, utbildningar genomförts med sju 
deltagande företag från Alvesta kommun.  
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Mål 2. För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar och bästa möjliga 
resursutnyttjande. Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter 

ständiga förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 
Prognos 

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Uppgift 
lämnas 

av 

Nettokostnadsavvikelse totalt, exkl. LSS.  
Mål 2019: 0,0 %  
Avser avvikelse mot beräkning i utjäm-
ningssystem. Minus = lägre nettokostnad.  
Kolada. 

Uppfylls 

Utfall -0,4 

-0,7 1,6 

 

KS 

Extern personalomsättning.  
Kommunalt anställda som avslutar sin an-
ställning. Mål 2019: 11,0 %  
Egen undersökning. 

Uppfylls ej 

Prognos 11,6% 

12,6 % 13,5 % KS 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %, 
kommunanställda.  
Mål 2019: 92,3 %  
Egen undersökning. 

Uppfylls 

Prognos 93,7% 

92,8 91,9 % KS 

Sjukfrånvaro kommunanställd personal 
totalt %.  
Mål 2019: 5,8 %  

Uppfylls ej 

Prognos 6,27% 

6,0 % 6,2 % KS 

Ekologiska livsmedel i kommunens verk-
samhet under hela året enligt Ekomat-
centrum, andel % 
Mål 2019: 42,0  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK 38) 
U07514 

Uppfylls ej 

Prognos 38,6% 

37,0 % 35,7 % KS 

Hur stor är andel inköpt livsmedel med 
ursprungsland Sverige?  
Mål 2019: 73 %  
Egen undersökning 

Uppfylls ej 

Prognos 69,3% 

69,9 % 69,3 % UN 

Hushållsavfall som samlats in för materi-
alåtervinning, inkl biologisk behandling 
Avser andel återvunnet material i förhållan-
den till totala mängden hushållsavfall.  
Mål 2019: 45  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK 36) 
U07414 

Uppfylls ej 

Prognos 39 

35 38 KS 

 

 

 

Kommentarer till prognos (se tabell) 

• Utfallet gällande nettokostnads-avvi-
kelse ligger i nivå med förra mätningen. 
Det betyder att, totalt sett, så har Alvesta 
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kommun en något lägre kostnad än man 
kan förvänta sig utifrån de förutsätt-
ningar kommunen har. De förutsätt-
ningar som ingår modellen är de som 
ligger till grund för kostnadsutjäm-
ningen, d.v.s. närmare 100 parametrar. I 
kommunstyrelsens delårsrapport finns 
en detaljerad uppföljning per verksam-
het. 

• Personalomsättningen har minskat med 
1 % sedan 2018. Drygt 20 % utgörs av 
pensionsavgångar. 

• Sysselsättningsgraden har ökat mer än 
årets målsättning för 2019. Glädjande 
ökning vid omsorgsförvaltningen + 1,3 
%.  

• Sjukfrånvaron har inte minskat under 
året utan ökat med 0,25 % vilket mots-
varar cirka ½ sjukdag/snittanställd.  

• Andel ekologiska livsmedel är på utbild-
ningsförvaltningen drygt 43 % och på 
omsorgsförvaltningen närmare 35 %. 
Nivåerna bedöms även så för hela året. 

• Andel inköpt livsmedel med ursprungs-
land Sverige är svår att mäta på ett kor-
rekt sätt, definition är ändrad till nästa 
år. Utbildningsförvaltningens kostchef 
kommer att arbeta vidare med mått och 
rapporter avseende andel ekologiskt och 
ursprungsland för att jämföra med andra 
kommuner.  

• Måttet för sorterat hushållsavfall ut-
vecklas mycket väl, men kommer tro-
ligtvis inte ända upp till målvärdet för 
2019. 

 

Resultat och händelser inom fokusområdet 
Hållbar tillväxt mål 2 

• Fortsatt fokus på att uppfattas som en attrak-
tiv arbetsgivare. En lägre personalomsätt-
ning och ett ökat antal behöriga sökande till 
våra lediga anställningar bland annat till 
chefsbefattningar. Ökad annonsering via so-
ciala medier. 

• Erbjuda heltidsanställningar i ökad omfatt-
ning och utveckla schemaläggning för att 
minska andelen delade turer. 

• Utvecklingen av sjukfrånvaron följs upp må-
natligen och sjukstatistik tas fram i procent 
och antal frånvarodagar. Alla förvaltnings-
chefer får månatlig information. Personalut-
skottet samt kommunens skyddskommittéer 
har sjukfrånvaro som stående punkt.  

• Olika friskvårsaktiviteter har genomförts av 
kommunens hälsoinspiratörer, 15 chefer har 
utbildats i hälsofrämjande ledarskap. 

• Alla nya chefer får utbildning i rehabverkty-
get Adato.  

• Andelen inköpta ekologiska livsmedel är 
närmare 39 procent för delåret. Budgetme-
del saknas för omsorgsförvaltningen för att i 
likhet med utbildningsförvaltningen komma 
upp till målvärdet 

• Den samlade bedömningen om återvinning 
av material från hushållsavfall är att hushål-
len sorterar allt bättre. Till och med juli har 
mer matavfall samlats in, 20 ton mindre 
brännbart avfall lämnats in, samtidigt som 
inlämning till återvinningscentraler av far-
ligt avfall minskat och grovavfall ökat jäm-
fört med förra året.  
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Fokusområde: 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. Alvesta ska fortsätta att växa och alla ska kunna välja var och hur den vill bo genom att vi 
tillskapar bostäder av olika karaktär och upplåtandeformer. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 
Prognos 

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Uppgift 
lämnas 

av 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus 
under året, antal/1 000 invånare. 
Mål 2019: 4,0  
Kolada. 

Uppfylls ej 

Prognos 2,0 

2,4 2,0 SBN 

Byggrätter för bostäder ska tillskapas i 
nya detaljplaner.  
Mål 2019: 10 000 kvm (BTA)  
Egen undersökning. 
 

Uppfylls 

Prognos 45 000 kvm 

 

24 000 kvm i.u SBN 

 

Kommentarer till prognos (se tabell)  

• Utfallet till och med augusti uppgår till 12 
färdigställda bostäder i flerfamiljshus. All-
bohus färdigställer 24 lägenheter på Taggvä-
gen och ombildar fem lokaler till lägenheter 
under året. 44 hyresrätter släpps i centrala 
Alvesta i det som nu heter Söderbacka. 

Resultat och händelser inom fokusområdet 
Människors vardag Mål 3 

• Plan och markberedskapen har förstärkts 
under flera år. Det finns förutsättningar för 
att bostäder i flerfamiljshus kan tillskapas. 

• Utredning för att ta fram förslag på möjlig 
utformning och finansiering av akutboende 
har genomförts. Kronans lokaler, f d boen-
det för ensamkommande, ska användas 
som akutboende. 
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Mål 4. Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fri-
tidsliv 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 
Prognos 

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Uppgift 
lämnas 

av 

Fritidsmöjligheter. 
Hur ser du på tillgång till parker, grön-
områden och natur, idrottsevenemang, 
kulturevenemang, nöjesutbud samt möj-
ligheter att kunna utöva fritidsintressen 
som sport, kultur m m. SCB:s medbor-
garundersökning? Högre indextal = 
bättre.  
Mål 2019: 55  

Uppfylls 

Prognos 55 

 

i.u 55 KFN 

 

Kommentarer till prognos (se tabell) 

Genom de strategiska insatser som genomförts 
av enheterna genom avstämning mot  

 

handlingsplaner så ser prognosen för målupp-
fyllelse 2019 mycket god ut.

  

Resultat och händelser inom fokusområdet 
Människors vardag Mål 4 

• En mängd aktiviteter har genomförts under 
halvåret till exempel Sommarlovs-aktivite-
ter, Scen-sommar genom bidraget Aktiv 
Sommar från Socialstyrelsen.  

• Utställningshallen har visat flera olika ut-
ställningar genomförda av olika Curatorer 
eftersom tjänsten som utställningsansvarig 
är vakant. 

• Statens konstråd har bidragit med resurser 
för genomförande av kunskapsutveckling 
inom området offentlig konst och gestalt-
ning av gemensamma miljöer. Utställnings-
hallen har haft flera utställningar inom detta 
projekt under våren. 

• Vislandabadet har under sommaren varit en 
populär mötesplats med många besökare. 

• Nya och tillgänglighetsanpassade toaletter 
har köps in till badplatserna i Hulevik och 
Torne.  

• En tillgänglighetsramp har köpts in till bad-
platsen i Torne vilket nu innebär att till-
gänglighetsanpassade badplatser finns både 
i Hjortsberga och Torne. 

• En stor mängd läsfrämjande aktiviteter har 
genomförts inom projektet Skapande skola 
med bland annat författarbesök.  

• Ett nytt integrerat skol- och folkbibliotek 
har invigts i Moheda. Både besöks- och ut-
låningsstatistik visar en ökning i Moheda.  

• RFID teknik (självutlån) är genomförd på 
de flesta bibliotek. 

• Biblioteken har medverkat på Dag för äldre. 
• Biblioteksbussutredning är genomförd. 
• Biblioteket har beviljats medel från kultur-

rådet på 2 Mkr för del av kostnad för ny 
bokbuss (kulturfordon).  

• Upphandling av ny biblioteksbuss (kultur-
fordon) pågår i samverkan med upphand-
lingsenheten.  

• Skol IF har erbjudit idrotts- och fritidsakti-
viteter för många ungdomar samt utökat 
verksamheten 

• Musikskolan har genomfört musikprojekt 
både i förskolan och på Grönkullaskolan.  

• Fritidsgården i Alvesta och i Vislanda har 
infört After School för att nå yngre ungdo-
mar och fler tjejer.  

• Demokratiprojektet har genomförts och 
förändrats.  
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• Samarbete med utbildningsförvaltningen 
kring personal på fritidsgårdarna har påbör-
jats. Behovet av öppna träffpunktsverksam-
het för personer med psykisk och social 
ohälsa behöver utökas under 2019. Öppen 
träffpunktsverksamhet erbjuds på Bågen, 
som är en boendestödsverksamhet, både för 
dem som har boendestöd och för andra som 
inte har något beslut om insats.  F n utreds 
möjligheten av att starta en ”secondhand-
verksamhet” för personer med psykisk och 
social ohälsa i samverkan mellan socialpsy-
kiatri och AMA.  

• Ambitionen under 2019 är att andelen del-
tagare som avslutat kommunens arbets-
marknadsverksamhet och börjat arbeta eller 
studera skall öka. Tio personer har avslutats 
på AMA och fått arbete under perioden ja-
nuari-juli 2019. I jämförelse med 2018, 21 

personer. De deltagare som AMA skrivit in 
under 2019 har en väldigt svag ställning på 
arbetsmarknaden och kräver betydligt 
längre tid på sig för att kunna ta sig till 
denna. Hindret är först och främst att de 
inte kan det svenska språket. 

• Skolor och förskolor deltar i aktiviteter som 
finansieras av Kulturrådet, Skapande skola. 
Bidrag söks för olika typer av kulturverk-
samheter och delar av våra skolor och för-
skolor söker detta bidrag i samverkan med 
kultur- och fritidsförvaltningen. 

• Flera av våra skolor har egna föreningar för 
Skol-IF, vilket bidrar till rika möjligheter att 
utöva olika typer av sporter och träna ledar-
skap för de som leder aktiviteterna.  
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Fokusområde: Barns och ungas behov  

Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. 
Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra fy-
sisk, psykisk och social ohälsa. 

 

Mål 5. Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar inför vuxenlivet samt barn och unga 
ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållan-
den. Barn och ungas hälsa ska stärkas. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 
Prognos 

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Uppgift 
lämnas av 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkespro-
gram, kommunala skolor, andel %.  
Mål 2019: 83,0 %  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK 18) 

Uppfylls ej 

Resultat 76,9% 

69,8 % 70,4 

 

UN 

Elever som bor i kommunen och fullföljer 
gymnasiet inom tre år, andel %.   
Mål 2019: 65,0 %  
Skolverket. 

Resultatet redovisar i 
Årsrapporten 

66,1 % 63,6 % NAL 

Pojkar som upplever god/mycket god hälsa 
i åk 8, andel %.  
Mål 2019: 96,1%  

Uppfylls ej 

Resultat 93% 

Genomförs 
vart tredje 

år 

Genomförs 
vart tredje 

år 

UN 

Flickor som upplever god/mycket god hälsa 
i åk 8, andel %.  
Mål 2019: 88,4 %  

Uppfylls ej 

Resultat 77% 

Genomförs 
vart tredje 

år 

Genomförs 
vart tredje 

år 

UN 

Pojkar som upplever att de känt sig 
nere/ledsen varje vecka i åk 8, andel %.  
Mål 2019: 12,0%  

Uppfylls ej 

Resultat 20% 

Genomförs 
vart tredje 

år 

Genomförs 
vart tredje 

år 

UN 

Flickor som upplever att de känt sig 
nere/ledsen varje vecka i åk 8, andel %. 
Mål 2019: 44,6%  

Uppfylls 

Resultat 33% 

Genomförs 
vart tredje 

år 

Genomförs 
vart tredje 

år 

UN 

 

Kommentarer till prognos (se tabell) 

• Målvärdet uppfylls inte, dock ser vi en posi-
tiv trend då andelen behöriga till gymnasiet 
har ökat från föregående år.  

• Målvärdet uppfylls inte avseende pojkar 
som upplever god/mycket god hälsa. Under-
sökningen genomförs av Region Kronoberg 
var tredje år. Vid förra tillfället uppmättes ett 
resultat på 93,3 % vilket innebär att resulta-
tet inte har förändrats.   

• Målvärdet uppfylls inte avseende flickor 
som upplever god/mycket god hälsa. Under-
sökningen genomförs av Region Kronoberg 
var tredje år. Vid förra mättillfället uppmät-
tes ett resultat på 87,3 % vilket innebär att 
flickors upplevda hälsa har försämrats. 

• Målvärdet uppfylls inte avseende pojkar 
som upplever att de känt sig nere/ledsna 
varje vecka. Undersökningen genomförs av 
Region Kronoberg var tredje år. Vid förra 
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tillfället uppmättes ett resultat på 12,9 % vil-
ket innebär att resultatet har försämrats.  

• Målvärdet uppfylls avseende flickor som 
upplever att de känt sig nere/ledsna varje 
vecka. Undersökningen genomförs av Reg-
ion Kronoberg var tredje år. Vid förra till-
fället uppmättes ett resultat på 54 % vilket 
innebär att resultatet har förbättrats. Flickor-
nas värde var alltså mycket högre än pojkar-
nas i utgångsläget och fortsätter att vara det.  

 
Resultat och händelser inom fokusområdet 
Barns och ungas behov Mål 5 
• Andelen elever som är behöriga till yrkes-

program har ökat från de föregående åren 
men är inte uppe i de nivåer som kommu-
nens grundskoleelever hade 2015 eller tidi-
gare.  

• Pojkar har högre behörighet till gymnasiet 
än flickor efter läsåret 2018-2019 (F = 76,4 
%, P = 77,6 %). Pojkarnas behörighet har 
ökat över den senaste tre åren medan flick-
ornas har minskat, även om flickornas har 
ökat från föregående år. Flickorna har dock 
fortfarande ett högre genomsnittligt merit-
värde än vad pojkarna har (flickor 220, poj-
kar 183). 

• Utvärderingar och analyser av elevers resul-
tat för läsåret 2018-2019 görs under peri-
oden juni – september. Enheternas analyser 
redovisas till utbildningsförvaltningen den 
27 september. Nationell statistik för jämfö-
relse med riket publiceras på Kolada v. 39.  

 

Elever som är behöriga till yrkesprogram 2015 2016 2017 2018 2019 

Samtliga elever (%) 79,1 70,7 70,4 69,8 76,9* 

Exkl nyinvandrade och okänd bakgrund 88,8 89,6 83,2 76,7 ** 

*ej Kolada, egen statistik, **kan ej rapporteras ur egen statistik, publiceras på Kolada v 39 

• Skolsköterskegruppen har reflekterat över ele-
vernas resultat för årskurs 8 i Region Krono-
bergs hälsoenkät. De anger att eleverna vid 
hälsosamtal i årskurs 8 anger att de har höga 
krav på sig själva och att andra aktiviteter ut-
anför skolan påverkar eleverna. Sociala medier 
upplevs vara en faktor som påverkar eleverna 
och flickor upplevs ta mer illa vid sig vid nega-
tiva kommentarer. Överlag är sociala medier 
orsak till oro i grupper och påverkar relationer 
under dagen i skolan, där eleverna kan vara 
vänner på förmiddagen och ovänner på efter-
middagen.  

• Prognosen är att andelen placeringsdygn i ex-
terna HVB (barn och familj) och konsulent-
stödda familjehemsplaceringar (barn och fa-
milj) kommer att minska med 50 % i jämfö-

relse med 2018. Prognos på antal placerings-
dygn per augusti 2019 beräknas till 5 900. Or-
saken till det minskade antalet placeringsdygn 
är att under flera år har processen pågått med 
att skapa lösningar på hemmaplan istället för 
att placera barn/ungdomar. Dessutom har anta-
let konsultstödda familjehem minskat till för-
mån för familjehem utan konsultstöd. 

• Arbetet enligt modellen ”Barnens bästa gäller i 
Kronoberg!” har startats under 2019. En del av 
arbetet med Barnens bästa är ”Närvaroteamet”, 
en samverkan mellan förvaltningarna i syfte att 
tidigt upptäcka och förebygga problematisk 
skolfrånvaro. Det har skapats en styr- och ar-
betsgrupp i kommunen angående barnens bästa. 
Alvesta kommun deltar i en utbildning för verk-
samhetschefer i tidiga samordnade insatser 
inom ramen för Barnets bästa i Kronoberg.
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Fokusområde: 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. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 
Prognos 

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Uppgift 
lämnas av 

Hur trygga och säkra känner sig med-
borgarna i kommunen?  
Mål 2019: 53  
Högre indextal = bättre. 
Medborgarundersökning genomförs hös-
ten 2019 (KKiK 9) 

Bedömning kan inte 
göras 

e.u  49 KS 

Polisens trygghetsmätning, index. Po-
lisen.  
Skala 0 - 6; lägre värde = bättre.  
Mål 2019: 1,8  

Bedömning kan inte 
göras 

1,7 1,9 KS 

 

Resultat och händelser inom fokusområdet 
Trygg välfärd Mål 6 

• Den 22 maj genomfördes en välbesökt in-
vånardialog, med fokus på tema trygg-
het/säkerhet, trygghetsboenden och sam-
lingslokal i Vislanda. 

• Lokalområdespolisen Växjö-Alvesta har 
med kommunen tecknat en samverkans-
överenskommelse om hur det brottsföre-
byggande arbetet gemensamt ska bedrivas 
under mandatperioden. 

• Polisen har även tecknat ett Medborgarlöfte 
med kommunen om vilka områden som ska 
prioriteras. 

• I syfte att möta extraordinär händelse, så 
har en rekryteringsomgång genomförts av-
seende FRG (Frivillig ResursGrupp) till-

sammans med Alvesta Civilförsvarsför-
ening. FRG:s uppgift vid dessa händelser är 
att vara behjälplig med olika uppgifter där 
kommunens personal inte räcker till. 

• En översyn av den kommunala beredskaps-
organisationen har genomförts under våren. 
Det har bland annat lett till en tydligare or-
ganisation för kommunalt krisstöd, samver-
kan med aktörer inom civilsamhället och 
kontakter med bland andra organisationen 
Missing People. 

• Under 2019 har familjecentrum etablerats i 
samverkan med Region Kronoberg. Arbetet 
med förebyggande insatser i form av föräld-
rautbildning i förskolan pågår som en del av 
familjecentrums insatser. 
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Mål 7. Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och re-
spekt för den enskilde. 

Mål/mått enligt Mål och budget 2019 
Prognos 

Måluppfyllelse 2019 

Resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Uppgift 2 
lämnas av 

Hur många olika personer besöker en 
äldre person med hemtjänst under en 
14-dagarsperiod? 
Mål 2019: 12  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK 
10) U21407 

Uppfylls ej 

Prognos 13 

14 13 ON 

Andel omsorgstagare som är 
ganska/mycket nöjda med sin hem-
tjänst, %.   
Mål 2019: 95,0 %  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK 
28) U21468 

Uppfylls ej 

Prognos 90% 

 

89 95 ON 

Andel omsorgstagare som är 
ganska/mycket nöjda med sitt sär-
skilda boende, %.  
Mål 2019: 85  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK 
25) U23471 

Uppfylls 

Prognos 85% 

 

87 81 ON 

 

Kommentarer till prognos (se tabell) 

En förbättrad personalkontinuitet väntas för or-
dinärt boende i jämförelse mot föregående år 
då hemtjänsten har påbörjat en schemaöversyn 
med syfte att förbättra kontinuitet. Denna 
schemaöversyn kommer inte att kunna verk-
ställas fullt ut i alla hemtjänstgrupper förrän ti-
digast november. Värdet väntas således för-
bättras redan i år men nämnden kan inte räkna 
med att uppnå målet då nyckeltalet mäts i ok-
tober månad, dvs innan samtliga grupper ge-
nomfört sin schemaöversyn. 

Förvaltningen arbetar ständigt för en ökad 
trygghet och nöjdhet för omsorgstagarna med 
hemtjänst i ordinärt boende. Ett förbättrat re-
sultat jämfört med föregående år förväntas, 
men troligt är att målet om en nöjdhet på 95 
procent inte kommer kunna nås. År 2017 nåd-
des målet på 95 procent men två år dessförin-
nan var nöjdheten enbart 88-89 procent. För-
valtningen har gjort analyser men inte kunnat 
hitta någon enkel förklaring till den relativt 

stora skillnaden i resultat mellan de senaste 
fyra åren. 

Bedömningen är att målvärdet på 85 procent 
för kvalitetsmåttet nöjdhet i särskilt boende 
sammantaget kommer att nås. Nöjdheten för-
bättrades mellan 2017 och 2018 med 6 procen-
tenheter och hamnade över det målvärde som 
gäller för 2019.   

Resultat och händelser inom fokusområdet 
Trygg välfärd mål 7 

• Fortsatt arbete med att implementera kom-
munfullmäktiges strategi kring ”ett värdigt 
liv för kommunens äldre medborgare”. 

• Arbete är påbörjat med att alla medarbetare 
ska arbeta med mer förebyggande insatser 
utifrån nämndens utvecklingsmål ”det goda 
mötet”. Som stöd i detta arbete finns hand-
lingsplaner framtagna från respektive en-
het. 

• En schemaöversyn är påbörjad inom hem-
tjänst ordinärt boende med syfte att öka per-
sonalkontinuiteten. 
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Medarbetare
 

Kompetensförsörjningen är idag kanske den 
största utmaningen för landets kommuner och 
regioner, detsamma för gäller Alvesta kommun. 
Ett fortsatt strategiskt arbete för att behålla och 
attrahera nya medarbetare med efterfrågad 
kompetens är nödvändigt. En god arbetsmiljö 
med bra ledare som stimulerar till ansvarsta-
gande och initiativ hos medarbetare är en viktig 
friskfaktor.  

En noterbar tendens som tyder på ökad attrakti-
vitet hos oss som arbetsgivare är att antalet be-
höriga sökande till olika befattningar ökat mar-
kant. Det gäller bland annat till lediga chefsbe-
fattningar på olika nivåer. 

Ett ökat engagemang i Vård och Omsorgscol-
lege där Alvesta Kommun varit och kommer att 
vara ordförande i regionala styrgruppen har bi-
dragit till ökad kvalitet i utbildning och praktik 
samt ökad specialisering för undersköterskor, 
vår största yrkeskategori. 

Lön 2018 

Löneöversyn har genomförts med samtliga ar-
betstagarorganisationer under 2019. Vårdför-
bundets avtal blev klart sent på nationell nivå 

men har kunnat genomföras lokalt i enlighet 
med aktuell förhandlingsordning i HÖK.  

Utfallet totalt för Alvesta kommun hamnar på 
något under 3 %. 

Nettoårsarbetare 

Antalet nettoårsarbetare har sedan årsbokslut 
2018 ökat med 50 och är per augusti 2019 1626. 
En fördjupad analys av ökningen kommer att 
göras under september. 

Sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron har sedan årsskiftet ökat med 
0,25 % motsvarande cirka 0,5 sjukdag per snit-
tanställd. En fördjupad analys bakom de senaste 
månaderna ökning kommer att göras under hös-
ten. Sjukfrånvaron följs upp månatligen vid 
samtliga förvaltningar och bolag. Ett större fo-
kus mot frisknärvaron kan bli nästa steg. Alla 
nyrekryterade chefer har genomgått utbildning 
i rehab-verktyget ADATO för att säkerställa en 
strukturerad och väldokumenterad rehab-pro-
cess. 

Under 2019 har kommunens hälsoinspiratörer 
utbildats och tagit initiativ till olika friskvårdak-
tiviteter. Ett 15-tal chefer har påbörjat en utbild-
ning i hälsofrämjande ledarskap i samarbete 
med företaget Kryast.
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Nettoårsarbetare (arbetad tid) 

Antalet nettoårsarbetare i kommunen är cirka 
1626 vilket innebär en ökning med drygt cirka 
50 nettoårsarbetare sedan årsskiftet. 

 

Diagrammet visar medelvärde under de senaste 
åren. 

 

 

 

Sjukfrånvaro i procent 

Sedan årsskiftet har sjukfrånvaron ökat med 
0,25 %. 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Totalt 6,3 6,0 6,6 6,6 5,1 5,1 5,1 

Kvinnor 6,9 6,5 7,2 7,1 5,5 5,5 5,5 

Män 4,0 4,3 4,6 4,3 3,7 3,7 3,6 

 

Antalet sjukdagar per anställd 

Antalet sjukdagar per anställd har ökat sedan 
årsskiftet med 0,5 antal sjukdagar vilket inne-
bär totalt 21,7  sjukdagar.

 

1200

1300

1400

1500

1600

1700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



        Förvaltningsberättelse 
 

21 

 

Miljöredovisning 
 
Transport 
Syftet är att kommunen aktivt ska arbeta för en 
minskad användning av fossila bränslen. Kom-
munens mål är att år 2020 ska alla kommunkon-
cernens personbilar/lätta lastbilar köras på för-
nybara drivmedel (ägda/leasingbilar) samt att år 
2020 ska kommunkoncernens egna personbils-
transporter (inkl. lätta lastbilar) ha minskat med 
5 procent jämfört med år 2013 räknat på antal 
km/anställd.  
 
Kommentarer 
Sammanställning av hela kommunkoncernens 
resor görs vid årsskiftet 2019/2020. Totalt mi-
lantal (personbil, lätt lastbil, egen bil i tjänst) 
uppgick till 119 286 mil för kommunens an-
ställda (ej inräknat bolagen). det motsvarar 70 
mil per anställd, varav 8 mil/anställd var i egen 
bil i tjänst.  

Resor med egen bil i tjänsten för årets första 
månader uppgick till 13 782 mil. Vid augustis 
slut har kommunen (ej inräknat bolagen) 123 
personbilar och lätta lastbilar varav 60 går på 
Biogas, el eller är hybrid (gas/bensin). Alla bi-
lar som går på diesel har möjlighet att tanka 
HVO som är en förnybar diesel. 7 bilar/lätta 
lastbilar går på bensin.  

 
Energianvändning 
Syftet är att kommunen aktivt ska arbeta för en 
minskad användning av fossila bränslen och för 
en minskad energianvändning. Kommunen ska 
sträva efter att öka användningen av förnybar el. 
Kommunens mål är att energianvändningen i 
kommunkoncernens fastigheter ska minska 
med 20 procent till år 2020 jämfört med år 2009 
(normalårskorrigerat, angivet i kWh/m2) 
 
Kommentarer 
Sammanställning av hela kommunkoncernens 
energianvändning görs vid årsskiftet 
2019/2020. Användningen av fjärrvärme i 
kommunens verksamhetslokaler uppgick till 
5 412 MWh under perioden 1 januari – 31 au-

gusti 2019 när hänsyn har tagits till utetempe-
raturen. För dessa lokaler samma period förra 
året var användningen 5 463 MWh när hänsyn 
tagits till utetemperaturen (energiindex). Detta 
innebär en minskning med 51 MWh jämfört 
med år 2018. Fjärrvärmeanvändningen har 
minskat i 11 fastigheter, ökat i 12, lika i 2 samt 
1 fastighet saknade statistik (och har därmed 
antagits samma värde som förra året). 

Användningen av el i lokalerna de åtta första 
månaderna uppgick under 2019 till 3 553 
MWh Om jämförelse görs mellan åren 2018 
och 2019 har elanvändningen minskat med 
cirka 264 MWh. 20 fastigheter har minskat sin 
elförbrukning, 12 fastigheter har ökat sin för-
brukning och två fastigheter saknar statistik 
(och har därmed antagits samma värde som 
förra året). Bostadsfastigheten bryggaren har 
boenden under 2019 förflyttats och fastigheten 
kommer inte att tillhöra boenden som rör om-
sorgsnämnden. 

Solcellerna på kommunhuset producerade un-
der årets första åtta månader 47 MWh, Lunna-
gårds solceller 5,6 MWh och Vislandaskolans 
1,2 MWh.  
 
Ekologisk mat 
Kommunens mål är att 40 procent av livsme-
delsbudgeten 2018 ska bestå av ekologiskt od-
lade produkter. Länets mål är att andelen certi-
fierade ekologiska livsmedel ska utgöra 75 pro-
cent av den offentliga konsumtionen av livsme-
del år 2020. 
 
Kommentarer 
Under första halvåret 2018 uppgick andelen 
ekologiska produkter till 38 procent av livsme-
delsbudgeten. En ökning med 0,8 procent jäm-
fört med samma period föregående år.  
 
Etiskt värde uppgick första halvåret 2017 till 3,4 
procent. Samma period föregående år uppgick 
etiskt värde till 4,3 procent av livsmedelsbud-
gen. 
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Hållbar konsumtion 

Utvecklingsmål Delmål Måluppfyllelse 
Miljövänliga transporter Kommunens bilar och lätta 

lastbilar ska endast köras på 
fossilfria drivmedel år 2020. 
 
Kommunkoncernens egna per-
sonbilstransporter ska minska 
med 5 % jämfört med år 2013. 
 
Antal mil per anställd ska 
minska 

Nära målet, bättre än föregå-
ende år. 
 
 
Sämre än målet, sämre än före-
gående år. 
 
 
 
Nära målet, bättre än föregå-
ende år 

Effektiv och fossilfri energian-
vändning 

Energianvändningen i kom-
munkoncernens fastigheter ska 
minska med 20 % till år 2020 
jämfört med år 2009. 
 
Ökad mängd energi från sol-
celler 

Nära målet, bättre än föregå-
ende år. 
 
 
 
 
Bättre än föregående år 
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Helårsprognos 
Helårsprognos bolagen/kommunalförbund 
 

I delårsrapporten per 31 augusti upprättas ingen helårsprognos på koncernnivå. Kommunens och respek-
tive bolags helårsprognos sammanfattas nedan.  

Mkr 

 

Budget 

20194 

Prognos  

20195 

Utfall 

2018 

Alvesta kommun 10,0 18,7 25,5 

Alvesta kommunföretag AB plus plus -2,2 

AllboHus Fastighets AB 3,0 4,0 15,3 

Alvesta Energikoncern 12,8 14,9 20,4 

varav Alvesta Energi AB 7,6 9,0 12,0 

         Alvesta Elnät AB 4,1 5,1 7,6 

        Bredband i Värend AB 1,1 0,8 0,8 

Alvesta Renhållnings AB 0,3 0,4 0 

Alvesta Utveckling AB -2,2 -2,2 0 

Värends Räddningstjänstförbund6 +/-0 0,0 0,2 

Samtliga resultat är före dispositioner och skatt, d.v.s. verksamhetsresultat 

 

                                                            

 

4 Av respektive styrelse fastställd budget. 

5 Prognostiserat resultat för 2019, exklusive koncerninterna elimineringar. 

6 Avser förbundet som helhet. 
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Alvesta Kommunföretag AB 

Moderbolaget i koncernen Alvesta kommunfö-
retag förvaltar dotterbolagen och bedriver ingen 
egen verksamhet. Alvesta kommunföretag 
AB:s budget och prognos är beroende av dotter-
bolagens utveckling. Principen är att döttrarna 
ska täcka moderbolagets kostnader och lämna 
hela sitt överskott som koncernbidrag till mo-
derbolaget. Det gör att prognosen för 2019 är 
positiv trots negativt resultat per delår. 

Alvesta Kommunföretag kommer att fortsätta 
arbetet med en tydligare koncernstyrning och 
att arbeta för samordning och effektivisering. 

AllboHus Fastighets AB 

Resultatet för helår 2019 prognosticeras till 4 
Mkr. Prognosen bygger till stor del på att bola-
get får in ersättningar för skador AllboHus Fas-
tigheter drabbats av. Ekonomin på kort sikt 
kommer att bli en utmaning att hantera. På 
längre sikt ser det betydligt ljusare ut, även om 
soliditeten är svag. Verksamheten präglas av 
ny- och ombyggnationer. 

Allbohus håller på att se över olika processer 
och rutiner i organisationen för att minska sina 
utgifter. Även finansiering och bostadshyror är 
viktiga parametrar att förstärka. 

Byggnationen på Mohedaskolan är i slutfasen. 
Trygghetsboenden kommer att byggas i Vis-
landa och på Högåsen. I Grimslöv kommer 
byggnation att ske av sex marklägenheter. På 
Björklövet i Alvesta byggs i första läget 30 lä-
genheter. Efterfrågan på dessa kommer att styra 
om det blir någon ytterligare byggnation i om-
rådet. Allbohus ser även på möjligheter för 
byggnationer på andra platser i kommunen, bl a 
i Moheda. 

Allbohus har ett omfattande underhållsprogram 
framför sig. Just nu ligger prioriteten i Rönne-
dalsområdet där tre hus ska rivas. I övrigt 
mycket fokus på nyproduktionen.  

Alvesta Energikoncern 

Alvesta Energis prognostiserade årsresultat ef-
ter finansiella poster för 2019 är 9 Mkr jämfört 
med 2018 års utfall 12,0 Mkr. I utfallet för 2018 
ingår en engångsintäkt från försäljning av ut-
släppsrätter på 1,6 Mkr.  

Alvesta Elnäts prognostiserade årsresultat efter 
finansiella poster för 2019 är 5,1 Mkr (7,6 mkr 
år 2018).  Det prognostiserade årsresultatet för 
BIVA Bredband i Värend AB (BIVA) för 2019 
är 0,8 Mkr (0,8 mkr år 2018). 

 

Mkr Budget Prognos Utfall
2019* 2019** 2018

Alvesta kommun 10,0 18,7 9,6
Varav verkligt värde, placerade pensionsmedel 0,0 42,3 -15,9

Alvesta kommunföretag AB 3,0 4,0 15,3
AllboHus Fastighets AB 3,0 4,0 15,3
Alvesta Energikoncern 12,8 14,9 20,4
varav Alvesta Energi AB 7,6 9,0 12,0
         Alvesta Elnät AB 4,1 5,1 7,6
        Bredband i Värend AB 1,1 0,8 0,8
Alvesta Renhållnings AB 0,3 0,4 0,0
Alvesta Utveckling AB -2,2 -2,2 0,0
Värends Räddningstjänstförbund*** +/-0 0,0 0,2

* Av respektive styrelse fastställd budget.
** Prognostiserat resultat för 2018, exklusive koncerninterna elminieringar.
*** Avser förbundet som helhet.

Samtliga resultat är före dispositioner och skatt, d.v.s. verksamhetsresultat
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Alvesta Renhållnings AB 

Prognosen för år 2019 och pekar på ett helårs-
resultat om plus 0,4 Mkr. Vilket följer budget 
och tidigare prognoser och det är i linje med det 
gällande ägardirektivet för bolaget. 

En stor investering för bolaget, är att man har 
för avsikt att flytta befintlig återvinningscentral 
från Aringsås deponin till ett mer lättillgängligt 
och större område i eller strax utanför Alvesta 
tätort 

Bolaget kommer att fortsätta upprustningen av 
de fyra återvinningscentraler som bolaget an-
svarar för inom kommunen för att bli funktions-
mässiga och tillgängliga för alla samt välvår-
dade. 

Alvesta Utveckling AB 

Prognosen för hela år 2019 är minus 2,2 Mkr. 
Det förmodade negativa resultatet beror på förra 
årets beslutade bidrag till utvecklingsprojekt för 
luftburet bredband i Blädinge samt underskott 
på fastigheten med omlastningsterminal. För att 
utveckla verksamheten planeras köp av kom-
munens kombiterminal i Alvesta samt dialog 
med Göteborgs hamn om containerpendel. 

Värends Räddningstjänstförbund 

Utifrån nu kända faktorer bedöms verksamhet 
och ekonomi följa delårsresultatet, det vill säga 
en prognos för 2019 med 0 Mkr. Förbundets be-
dömning är att på grund av vakanta tjänster och 
färre händelser visar man på en ekonomi i ba-
lans. Detta trots ökade kostnader för i första 
hand drift och underhåll.  
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Kommunens helårsprognos  
 

 

Helårsprognosen för kommunen visar ett posi-
tivt resultat för 2019 med 18,7 Mkr. Det är 8,7 
Mkr bättre än budget. Prognosen har förbättrats 
jämförts med tidigare, vilket framförallt beror 
på att placerade pensionsmedel nu värderats till 
verkligt värde och lägre strategiska kostnader. 
Samtidigt förväntas ännu större underskott i 
nämnderna jämfört med majprognosen.  

Totalt sett redovisar nämnderna en negativ bud-
getavvikelse med nästan 48 Mkr medan den ge-
mensamma finanseringen (gemensamma netto-
kostnader och gemensam finansiering tillsam-
mans) visar en positiv budgetavvikelse med 
knappt 57 Mkr.  I likhet med majprognosen är 
det tre nämnder som redovisar minus; omsorgs-
nämnden (minus 21,2 Mkr), utbildningsnämn-
den (minus 10,6 Mkr) och nämnden för arbete 
och lärande (minus 18,7 Mkr). Nämndernas 
helårsprognoser7 kommenteras mer i avsnitt 
längre fram.   

 

Gemensam finansiering  

Helårsprognosen för gemensam finansiering 
och gemensamma nettokostnader, visar efter 
åtta månader en positiv budgetavvikelse med 
knappt 57 Mkr. Den största orsaken till den po-
sitiva avvikelsen, 42,3 Mkr, är som sagt att pla-
cerade medel nu skall redovisas till avstäm-
ningsdagens verkliga värde och att gemen-
samma strategiska anslag inte bedöms förbru-
kas fullt ut, vilket ger en positiv avvikelse på 
12,5 Mkr. 

Skatteintäkter förväntas blir som budgeterade 
med och kommunal ekonomisk utjämning vän-
tas ge ett plus om 2 Mkr. Finansnettot påverkas 
av ny redovisningslag, men också av att återin-
vesterade utdelningar på placerade medel blivit 
något högre. Totalt finansnetto beräknas bli 
drygt 42 Mkr bättre än budget.   

                                                            

 

7 Eventuell förändring av semesterlöneskuld har inte 
beaktats vid månadsbokslut och prognos. 

Helårsprognos kommun Budget Prognos Budget-
avvikelse 

Föregående 
prognos

Miljoner kronor  Helår 2019 Helår 2019 Helår 2019 Helår 2019

per augusti per maj

Nettokostnader nämnderna 1 174,8 1 222,7 -47,9 -29,5

Gemensam finansiering 1 234,3 1 278,4 44,1 -1,3
Gemensamma nettokostnader -49,5 -37,0 12,5 13,0
Gemensam finansiering 1 184,8 1 241,4 56,6 11,7

Summa totalt 10,0 18,7 8,7 -17,8
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Nämnderna  
Nämnderna prognostiserar en negativ budget-
avvikelse på 47 Mkr vid årets slut. Prognoserna 
efter åtta månader indikerar en ekonomisk oba-
lans inom främst omsorgsnämnden, nämnden 
för arbete och lärande samt för utbildnings-
nämnden. Prognosen totalt för nämnderna har 
försämrats jämfört med prognos per maj månad. 
Nämnden för arbete och lärande 

har en försämring med 11 Mkr, utbildnings-
nämnden 6 Mkr och omsorgsnämnden 4 Mkr. 
Nämnden för arbete och lärande har den största 
avvikelse procentuellt sett, det vill säga bud-
getavvikelsen i kronor i förhållande till den to-
tala budgeten.  

 

 

 

Nedan kommenteras helårsprognosen för respektive nämnd. 

 

 

 

 

Helårsprognos nämnderna Budget Prognos Prognosticerad Budget- Föregående 
budgetavv avvikelse prognosticerad

i procent budgetavv
 Helår 2019 Helår 2019 Helår 2019 Helår 2019

Mkr per aug per aug per maj
+överskott +överskott
-underskott -underskott

Kommunstyrelsen 73,2 71,2 2,0 2,7% 0,4
Kultur- och fritidsnämnden 49,7 50,6 -0,9 -1,8% -0,6
Utbildningsnämnden 445,9 456,5 -10,6 -2,4% -7,1
Nämnden för arbete och lärande 215,4 234,1 -18,7 -8,7% -9,8
Omsorgsnämnden 338,5 359,7 -21,2 -6,3% -17,8
Samhällsbyggnadsnämnden 51,9 49,0 2,9 5,6% 1,9
Nämnden för myndighetsfrågor 0,2 0,3 -0,1 -58,5% -0,1
Summa skattefinansierat                         
(exkl gemensamma nettokostnader)

1 174,8 1 221,4 -46,6 -4,0% -33,1

VA-verksamhet, samhällsbyggnadsnämnden 0,0 1,3 -1,3 0,0% 0,0
Summa nettokostnader nämnderna 1 174,8 1 222,7 -47,9 -4,1% -33,1

Gemensam finansiering 1 234,3 1 278,4 44,1 -6,2
varav orealiserad justering verkligt värde placeringar 42,3 42,3

Gemensamma nettokostnader -49,5 -37,0 12,5 12,4
Årets resultat/budgetavvikelse 10,0 18,7 8,7 -26,9
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Kommunstyrelsen 

 

I jämförelse med årets budget visar helårspro-
gnosen för intäkterna 2019 en positiv budgetav-
vikelse på 2,2 Mkr. Orsaken till detta är att kom-
munledningsstaben har anställning av nystarts-
jobb vilka ersättning ges från Arbets-för-
medlingen samt att Valnämnden har fått bidrag 
för hantering av EU-valet. Efter beslut om att 
ersätta fasta telefoner med mobil-telefoner har 
IT-avdelningen varit behjälpliga att köpa in 
dessa, varpå en debitering till de kommunala 
bolagen skett som inte varit budgeterad.   

Personalkostnaderna prognosticeras få en nega-
tiv budgetavvikelse på 0,6 Mkr. Ökade arvoden 
och ökat antal mandat inom kommun-styrelsen 
och kommunfullmäktige leder till större kostna-
der. Vakanser inom kommun-ledningsstaben 
samt personalavdelningen ger dock en mindre 
negativ avvikelse.  

De övriga kostnaderna prognosticeras få en po-
sitiv budgetavvikelse på 0,3 Mkr. Detta beror på 
att budgeten för personalpolitiska åtgärder ej 
kommer nyttjas fullt ut på grund av personal-
brist och personalskifte. Kostnader för perso-
nalvård och friskvård ansöks av de olika förvalt-
ningarna inom kommunen och prognosticeras 
inte nyttjas fullt ut. IT-avdelningen prognostice-
ras lämna ett överskott för utvecklingsprojekt 
med anledning av omprioriteringar. Negativa 
budgetavvikelser lämnas för kommunstyrelsen 
och kommun-fullmäktige som beror på utbild-
ningsdagar med kringkostnader i samband med 
ny mandat-period. På grund av nytt lagkrav om 
elektronisk fakturahantering har kostnaderna 
för detta ökat vilket leder till en negativ pro-
gnos. 

 

 

  

 

  

Driftredovisning 

Mkr

Intäkter 13,6 12,6 1,0 18,9 21,1 2,2 16,3
Personalkostnader 25,9 25,7 -0,2 38,5 39,1 -0,6 34,9
Övriga kostnader 33,2 35,7 2,5 53,6 53,2 0,4 49,1
Nettokostnad 45,5 48,8 3,3 73,2 71,2 2,0 67,7

Budget- 
avvikelse 

2019       
(Y-X)

Utfall  
2018

Utfall 
augusti 
201908

Budget 
augusti 
201908

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908

Budget 
2019        

(Y)

Helårs-
prognos 

2019       
(X)
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Kultur- och fritidsnämnden 

 
 

I jämförelse med årets budget visar helårspro-
gnosen för intäkterna 2019 en positiv budgetav-
vikelse på 1,7 Mkr. Biblioteks-avdelningen har 
fått bidrag till förstudie om inköp av biblioteks-
buss samt en intern ersättning för valförrättning. 
Intäkter till Hanaslöv blev större än väntat samt 
har Ung i Alvesta och kulturavdelningen rekvi-
rerat bidrag för sommarlovsaktiviteter respek-
tive skapande skola och lokalt konstprojekt.  

Personalkostnaderna prognosticeras få en nega-
tiv budgetavvikelse på 0,9 Mkr. Anledningen 
till avvikelsen är att arvodes-kostnaderna till 
nämndsledamöter har ökat samt att en utbetal-
ning av innestående semester-ersättning har 
skett till föregående förvaltnings-chef. Ung i 
Alvesta har ökade kostnader för anställning av 

timvikarier till fritidsgårdarna och även för han-
tering av sommarlovs-aktiviteter, men kostna-
derna för sommarlovs-aktiviteter täcks upp av 
bidrag som nämns i stycket ovan. Avgångsve-
derlag har också utbetalats till den föregående 
kulturchefen.  

De övriga kostnaderna prognosticeras få en ne-
gativ budgetavvikelse på 1,7 Mkr. Biblioteken, 
Ung i Alvesta och kultur-avdelningen har mot-
svarande ökade kostnader för bidragen som av-
ser biblioteksbuss respektive sommarlovsakti-
viteter och skapande skola. Ökade intäkter till 
Hanaslöv medför ökade kostnader i form av 
drift samt utbetalningar till föreningar enligt av-
tal. På grund av att tjänsten som utställningsan-
svarig har varit vakant så har inhyrning av kon-
sulter som kuratorer erfordrats.

 

 

 

 

  

Driftredovisning 

Mkr

Intäkter 6,3 4,7 1,6 7,0 8,7 1,7 12,1
Personalkostnader 18,4 17,4 -1,0 26,1 27,0 -0,9 25,6
Övriga kostnader 21,1 20,4 -0,7 30,6 32,3 -1,7 34,7
Nettokostnad 33,2 33,1 -0,1 49,7 50,6 -0,9 48,2

Utfall 
augusti 
201908

Budget 
augusti 
201908

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908

Budget 
2019        

(Y)

Helårs-
prognos 

2019       
(X)

Budget- 
avvikelse 

2019       
(Y-X)

Utfall  
2018



 Förvaltningsberättelse 
 

30 

 

Utbildningsnämnden 

 

 

Enligt prognosen förväntas en positiv budgetav-
vikelse på 2,6 Mkr i intäkter 2019. Det beror på 
att etableringsschablonen från Migrationsverket 
är något högre än budgeterat, men även att för-
skolan fått beviljat en utökning av statsbidraget 
för mindre barngrupper från och med hösttermi-
nen 2019. 

Prognosen för personalkostnader visar en nega-
tiv avvikelse på 15,9 Mkr. Av dessa står grund-
skolan för 9,3 Mkr och förskolan för 5,5 Mkr. 
Det har skett en ökning av barn och elever inom 
både förskola och grundskola vilket lett till en 
ökning av personalkostnader. 

Beträffande övriga kostnader så prognosticeras 
förvaltningen få en positiv budgetavvikelse på 
2,6 Mkr. Under konton bland övriga kostnader 
görs förvaltningens elevavstämningar vilket ger 
en felaktig bild av budgeten på övriga kostna-
der. Överskottet på 2,3 Mkr på dessa konton ska 
kvittas mot personalkostnader. 

Åtgärder för att nå en budget i balans  

Ett intensivt arbete pågår ute på enheterna för 
att komma tillrätta med underskottet under 2019 
och hamna i balans inför 2020.

 

Nämnden för arbete och lärande 

 

I förhållande till budget så förväntas förvalt-
ningen för arbete och lärande få en negativ av-
vikelse mot budget med 18,6 Mkr vid årets slut. 
Ekonomiskt bistånd förväntas avvika med cirka 
7,2 Mkr, vilket bland annat beror på att det är 
fler familjer som har rätt till försörjningsstöd, 
lägre intäkter och en lägre budget i tilldelad 
ram. Avdelning vuxen prognostiserar med en 

negativ avvikelse på cirka 2,5 Mkr mot budge-
terat anslag vilket beror på en dyr placering som 
på helår beräknas kosta 3,8 Mkr, men även 
LVM-placering som tillkommit. Även vuxenut-
bildningen befaras överskrida sin budget bero-
ende på personalkostnader samt lägre intäkter 
både från migrationsverket och skolverket. Köp 
av utbildning riskerar också att överskrida sin 

Driftredovisning 

Mkr

Intäkter -58,3 -55,0 3,3 -82,5 -85,1 2,6 -97,6
Personalkostnader 242,7 234,1 -8,6 351,2 367,0 -15,9 349,9
Övriga kostnader 112,7 118,2 5,4 177,3 174,6 2,6 173,6
Nettokostnad 297,2 297,3 0,1 445,9 456,5 -10,6 425,9

Utfall 
augusti 
201908

Budget 
augusti 
201908

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908

Budget 
2019        

(Y)

Helårs-
prognos 

2019       
(X)

Budget- 
avvikelse 

2019       
(Y-X)

Utfall  
2018

Driftredovisning 

Mkr

Intäkter -50,3 -52,5 -2,2 -78,7 -77,6 -1,1 -91,3
Personalkostnader 94,6 93,4 -1,2 140,2 138,8 1,4 135,8
Övriga kostnader 111,6 102,7 -8,9 154 172,9 -18,9 176,7
Nettokostnad 155,9 143,6 -12,3 215,5 234,1 -18,6 221,2

Utfall 
augusti 
201908

Budget 
augusti 
201908

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908

Budget 
2019        

(Y)

Helårs-
prognos 

2019       
(X)

Budget- 
avvikelse 

2019       
(Y-X)

Utfall  
2018
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budget, vilket dock är osäkert i omfattning be-
roende på att det i dagsläget är svårt att veta hur 
eleverna väljer. 

 

 

 

Åtgärder för att nå en budget i balans 

• Satsningar på unga vuxna, 18-40 år, 
med försörjningsstöd. 

• Fördjupa samarbetet mellan AMA, 
ekonomiskt bistånd och Allbo lärcenter 
(brist på svenska språkkunskaper).

 

Omsorgsnämnden 

 

Prognosen för helåret är negativ med 21,2 Mkr 
jämfört med budget. Intäkterna beräknas ge ett 
överskott mot budget på grund av obudgete-
rade inkomna statsbidrag med 1,5 Mkr. Perso-
nalkostnaderna beräknas öka med 19,4 Mkr 
och övriga kostnader med 3,7 Mkr. Nettokost-
nadsökningen beräknas till 5,2 %. Jämfört med 
budget beräknas nettoavvikelsen bli 6,3 %. Om 
Bryggarens avveckling gått som planerat hade 
prognosticerad negativ avvikelse minskat till 
16,5 Mkr.  

Den prognosticerade negativa budget-avvikel-
sen beror till största del på området Särskilda 
boenden som står för 11,9 Mkr varav Brygga-
ren utgör 4,7 Mkr. Bryggaren har efter mars 
månad inte haft någon budget. Hemtjänsten 
prognosticerar underskott på 4,5 Mkr på grund 
av volymökning. Funktionsstöd 5,8 Mkr på 
grund av det nya boendet Spiran, ett vårdtungt 
SOL-ärende, nytillkommande placeringar, in-
dragen assistansersättning och utökning av 
daglig verksamhet med på grund av stort om-
sorgsbehov för nya deltagare. Fördröjning av 
planerade trygghetsboenden har bidragit till att 
öka obalansen inom äldreomsorgen.  

 

Åtgärder för att nå en budget i balans 

Det pågår aktiviteter och det planeras för akti-
viteter för att på sikt nå en budget i balans. På 
kort sikt, under 2019, går det inte att eliminera 
underskottet. Exempel på åtgärder som satts 
igång eller planeras är följande: 

• Bryggarens avveckling och omvand-
ling till boende för äldre beräknas ge 
en kostnadsminskning år 2020 med 
netto c:a 7 Mkr jämfört med år 2019.  

• Utredning pågår om HSL; kostnader, 
omfattning och finansiering.  

• Insatsers omfattning (myndighetsbe-
slut) och utförande (organisation mm) 
inom hemtjänsten kommer att belysas 
och åtgärdsförslag tas fram under hös-
ten.  

• Försök pågår med ”hälsosamt schema” 
för att underlätta rekrytering och 
minska sjukskrivningskostnader. 

• Bemanningsenheten – översyn 
• Arbetskläder/hjälpmedelstvätt – över-

syn. 

Driftredovisning 

Mkr

Intäkter -48,8 -47,2 1,6 -70,5 -72,3 1,9 -77,2
Personalkostnader 223,1 211,4 -11,7 313,2 332,6 -19,4 320,6
Övriga kostnader 64,8 64,4 -0,4 95,7 99,4 -3,7 98,6
Nettokostnad 239,1 228,6 -10,5 338,5 359,6 -21,2 342,0

Utfall 
augusti 
201908

Budget 
augusti 
201908

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908

Budget 
2019        

(Y)

Helårs-
prognos 

2019       
(X)

Budget- 
avvikelse 

2019       
(Y-X)

Utfall  
2018
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• Fortsatt organisationsutveckling – t ex 
att samlokalisera myndighetsfunkt-
ionen med FAL 

• Säkerställa statistik för att få bra un-
derlag för styrning 

• Prissättning inom kostverksamheten 

• Översyn av administrativa tjänster 
• Satsning på att införd ny teknik an-

vänds på ett effektivt sätt 

Under hösten kommer sannolikt fler områden 
att ses över förutom ovan nämnda.

 

Nämnden för samhällsplanering 

 

Större intäkter för markförsäljningar än budge-
terat med 1,2 Mkr. Intäkterna för plan har varit 
lägre än budgeterat med 250 tkr och samtidigt 
har diverse kostnader varit högre än budget med 
nästan 300 tkr. Förvaltningsavtalet ligger över 

budget när det gäller intäkterna med 250 tkr. 
VA har haft nästan 1 Mkr mer i intäkter än i 
budget samtidigt har kostnaderna för köpta 
tjänster varit 3 Mkr mindre än i budget. 

 

Nämnden för myndighetsutövning 

 
 

Budgeten är utnyttjad till 77 %, det återstår 3 
nämndsmöten, 3 beredningsmöten, presidie-
möte och deltagande i webbinarium. Beroende 

på hur många av ersättarna som deltar eller inte 
är avgörande för om budgeten överskrids eller 
inte

  

Driftredovisning 

Mkr

Intäkter -65,1 -59,8 5,3 -89,7 -95,4 5,7 91,0
Personalkostnader 29,4 28,4 -1,0 42,7 44,9 -2,2 39,4
Övriga kostnader 61,1 66,0 4,9 98,9 99,5 -0,6 102,1
Nettokostnad 25,4 34,6 9,2 51,9 49,0 2,9 50,5

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908

Utfall 
augusti 
201908

Budget 
augusti 
201908

Budget 
2019        

(Y)

Helårs-
prognos 

2019       
(X)

Budget- 
avvikelse 

2019       
(Y-X)

Utfall  
2018

Driftredovisning 

Mkr

Intäkter
Personalkostnader 0,2 0,2 0 0,2 0,3 -0,1 0,2

Övriga kostnader
Nettokostnad 0,2 0,2 0 0,2 0,3 -0,1 0,2

Utfall 
augusti 
201908

Budget 
augusti 
201908

Budget-
avvikelse 
augusti 
201908

Budget 
2019        

(Y)

Helårs-
prognos 

2019       
(X)

Budget- 
avvikelse 

2019       
(Y-X)

Utfall  
2018
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Resultat för perioden 
Sammanställda räkenskaper 
 

       

 

Mkr 

 

Resultat8 per 
31 aug 

2019 

Resultat per 
31 aug 

2018 

Alvesta kommun 60,0 50,6 

Alvesta kommunföretag AB -1,5 -0,8 

AllboHus Fastighets AB 7,2 29,3 

Alvesta Energikoncern 9,4 12,1 

varav Alvesta Energi AB 5,7 6,7 

         Alvesta Elnät AB 3,2 4,8 

        Bredband i Värend AB 0,5 0,6 

Alvesta Renhållnings AB 1,1 1,0 

Alvesta Utveckling AB -1,1 -0,4 

Värends Räddningstjänst-för-
bund9 

 
0,1 

 
0,2 

Total sammanställd redovis-
ning (kommunkoncernen)10 

 

77,9 

 

94,5 

Samtliga resultat är före dispositioner och skatt, d.v.s. verksamhetsresultat.

Alvesta kommunkoncern omfattar helägda Al-
vesta kommunföretag AB som i sin tur är 
helägare till fyra dotterbolag. Koncernen har 
inte förändrats i sin sammansättning under de-
lårsperioden. Räddningstjänsten inom Alvesta 
respektive Växjö kommun samordnas i ett kom-
munalförbund. Alvestas andel i förbundet på 

                                                            

 

8 Avser exklusive koncerninterna elimineringar. Förutom för den totala sammanställda redovisningen kommun 
och bolag. 
9 Kommunens andel, cirka 20 procent. 
10 Resultat inklusive koncerninterna elimineringar. Se resultat- och balansräkningen i avsnittet Ekonomisk redo-
visning. 

cirka 20 procent ingår också i kommunkoncer-
nen. Koncernens resultat för perioden januari 
till augusti 2019 är 77,9 Mkr (105 mkr fg år). 

 

Alvesta kommun 
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Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun 
ett positivt resultat på 60,0 Mkr, se mer i kom-
mande avsnitt om kommunens resultat för peri-
oden. 

Alvesta Kommunföretag AB 

Bolaget redovisar ett negativt resultat för peri-
oden januari-augusti på 1,5 Mkr. Bolagets in-
täkter är i huvudsak koncernbidrag från dotter-
bolagen, som tillförts i bokslutsarbetet. Kostna-
derna kommer att täckas med koncernbidrag. 

En ny styrelse har konstituerat sig efter vårens 
årsstämma och startat dialog med dotterbola-
gen. Bland de sakärenden som hanterats kan 
nämnas beredning av förslag till kommunfull-
mäktige om investering av nybyggnation av bo-
städer i kv Björklövet, beslut om så kallade 
samhällsinvesteringar via dotterbolaget Alvesta 
Utveckling för förstudie av skatepark i Moheda 
samt stöd till investering i konstgräsplan vid 
Virdavallen i Alvesta. 

AllboHus Fastighets AB 

Resultatet för perioden januari-augusti 2019 
uppgår till 7,2 Mkr (29,3 mkr fg år), vilket är ett 
svagt resultat för perioden i jämförelser med ti-
digare år (även om vinsten för försäljningen av 
Rådmannen 12,4 mkr räknas bort 2018). Bola-
gets ekonomi är relativt svag. Det nya samar-
betsavtalet med kommunen innebär att hyrorna 
för verksamhetslokalerna minskas en del. Sam-
tidigt är intäkterna för bostäderna för låga. Sam-
arbetet med Hyresgästföreningen är viktigt. 

Alvesta Energikoncern 

Alvesta Energi AB 

Det ackumulerat resultat efter finansiella poster 
för januari-augusti är 5,7 Mkr (6,7 mkr fg år).  

Ordinarie verksamhet har följt planeringen och 
vi ser inga övriga avvikelser för kommande 
tertial. Första halvåret har varit något varmare 
än normalt vilket inneburit en lägre värmeför-
säljning men med ett mer normalt andra halvår 
bör vi få en värmeförsäljning i nivå med budget. 

Försäljningen av fjärrvärme är mycket starkt 
kopplade till den lokala vädersituationen under 

året vilket gör att prognosavvikelser kan före-
komma. 

Fjärrvärmeproduktionen har gått utan driftstör-
ningar och årstakten ligger på cirka 100 GWh 
(101 GWh), bränslemixen har nått upp till 99,4 
procent (99,5 % fg år) biobränsle.  

Pågående projekt är förtätning av fjärrvärmean-
slutningar i Alvesta och Vislanda. Bygge av ny 
utmatningskulvert från Alvesta Värmeverk. 
Byte av tak på elfilter för rökgasrening på Vis-
landa Värmeverk och årlig revision av Värme-
verken (bl. a ommurning av pannor). 

 
Alvesta Elnät AB  

Det ackumulerat resultat efter finansiella poster 
för januari-augusti är 3,2 Mkr (4,8 mkr fg år).  

Ordinarie verksamhet har i stort följt plane-
ringen, ombyggnaden av elnätet med nya ner-
grävda kablar och nya transformatorer samt ka-
nalisering av bredband för Blädinge pågår. Om-
byggnaden av elnätet med nya nergrävda kablar 
och nya transformatorer samt kanalisering av 
bredband för Bastorp Moheda. Ombyggnaden 
av elnätet med nya nergrävda kablar och nya 
transformatorer för Törnåkra- Usteryd pågår. 
Nya matningar har utförts till de nya exploate-
ringsområdena i både Moheda och Alvesta. 

Tillgängligheten för våra elnätskunder har varit 
fortsatt hög. Åtgärderna för att ytterligare öka 
driftsäkerheten i elnätet fortsätter och fokus har 
varit inriktat på underhållet av det befintliga el-
nätets anläggningar. Den fleråriga handlings-
planen för att säkerställa de kund- och myndig-
hetskraven som finns för framtida leveranssä-
kerhet följs vilket innebär utbyte av transforma-
torer, kabelskåp och kablar. Förfrågningar an-
gående nyanslutningar i elnätet är relativt låg 
bortsett Spåningslandaområdet. 

Pågående projekt är ombyggnad elnät samt ka-
nalisation för bredband Blädinge samt 
Törnåkra-Usteryd. Upphandling av ny inmat-
ningstransformator i Alvesta. 
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Bredband i Värend AB (Biva) 

Biva äger och förvaltar Alvesta Elnät AB:s del 
(10,3 %) av det regionala bredbandsbolaget 
WEXNET AB. Övriga ägare är bolag i Växjö, 
Lessebo och Tingsryds kommuner. Ingen direkt 
verksamhet har bedrivits i bolaget sedan bild-
ningen. Bivas ackumulerade resultat för peri-
oden är 0,5 Mkr (0,6 mkr). 

Alvesta Renhållnings AB 

Resultatet för perioden januari-augusti ligger 
högre än budget och hamnar på ett plus med 1,1 
Mkr. 

Ett större anläggningsarbete har utförts under 
perioden, bolaget har utökat återvinningscen-
tralen i Grimslöv för att få plats med fler con-
tainrar och flak. Bolaget har även satt upp nytt 
staket, grindar och förbättrat belysningen på 
området. 

Alvesta Utveckling AB 

Alvesta Utvecklings resultat för åtta månader på 
minus 1,1 Mkr, följer i stort budget. Fastigheten 
med omlastningsterminalen i Alvesta genererar 
i likhet med tidigare år ett minusresultat. Under 
delåret har bolaget på ägarens uppdrag beslutat 
om ett stöd till en samhällsinvestering i konst-
gräsplaner. Bidraget har ännu inte betalats ut. 

Värends Räddningstjänstförbund 

Efter åtta månader visar förbundet ett positivt 
resultat om 0,1 Mkr. Förbundet ser lägre intäk-
ter för utryckningar samt kurser som påverkar 
negativt. Vissa av dessa kan ej påverkas och är 
svåra att förutse. På grund av vakanser på heltid 
samt medvetna val i satsningar räknar förbundet 
att hålla sin budget.

 



 Driftredovisning 
 

36 

 

Kommunens resultat för perioden 
 

Efter åtta månader redovisar kommunen ett ut-
fall på knappt plus på 60 Mkr vilket är 566 Mkr 
bättre än budgeten för aktuell period. Den 
största enskilda förklaringen är de förändrade 
redovisningsprinciperna för orealiserade vinster 
på placerade medel vilket dopar resultatet med 
42 Mkr. Liksom förra året förbättras också ge-
mensam finansiering av ej nyttjade kommunö-
vergripande anslag.  

Det som är värt att fästa uppmärksamhet kring 
är det faktum att nämnderna visar en negativ 
budgetavvikelse på 10,3 Mkr tom augusti. Förra 
året visade nämnderna på en positiv budgetav-
vikelse om 21,5 Mkr vid samma tid på året. 
Spannet mellan åren är alltså 32 mkr och visar 
på att kostnadsmassan i nämnderna ökar kraf-
tigt. Denna skillnad förklaras ej av löneökningar  
då dessa är kompenserade för i budget utan 
detta är realkostnadsökningar 

 

 

Nedan kommenteras respektive nämnds resultat 
för perioden januari till augusti 2019. 

I jämförelse med budget och utfall för perioden 
januari till augusti 2019 redovisar kommunsty-
relsen en positiv budgetavvikelse som uppgår 
till 3,3 Mkr. Den positiva avvikelsen beror på 
ökat statsbidrag för arbete med krisberedskap 
och civilt försvar, EU-val samt bidrag för nyan-
ställningar. Det finns vakanser på kommunled-
ningsstab och personalavdelningen som ger 
överskott. Arbete med kommunarkiv, utveckl-
ingsprojekt, näringslivsutveckling, IT-projekt, 
personalpolitiska åtgärder har omprioriterats el-
ler inte utförts på grund av personalbrist. Debi-
tering av revision samt arvoden för överförmyn-
darverksamhet sker i slutet av året, vilket ger ett 
överskott för perioden. Det finns dock negativa 
avvikelser inom kommunstyrelsen och kom-
munfullmäktige som beror på ökade arvoden 
och ökat antal mandat.  
 

I jämförelse med budget och utfall för perioden 
januari till augusti 2019 redovisar kultur- och 
fritidsnämnden en negativ budgetavvikelse 
som uppgår till 0,1 Mkr. Helheten visar på en 
budget i balans men inom verksamheterna finns 
dock en del avvikelser. Ökade kostnader för en-
gångsposter kopplade till avslut av några an-
ställningar balanseras mot minskade kostnader 
för ej tillsatta vakanser och ej utbetalda före-
ningsbidrag. Jämfört med 2018 har ett statsbi-
drag för lovaktiviteter och simskola utgått och 
både intäkter och kostnader är därmed lägre för 
2019 jämfört med 2018.  

 
Utbildningsnämndens visar per sista augusti 
på en ekonomi i balans avseende helheten. Inom 
de olika verksamheterna återfinns både under-
skott och överskott. Förskola visar på -2,5 mkr, 
och grundskola på -3 Mkr, båda verksamheterna 
har påverkats negativt av riktade statsbidrag 
som dragits in men som räknades in som förut-
sättningar inför budget 2019. Verksamheterna 
Särskola/LSS, Fritidshem och gemensam verk-
samhet visar på överskott. Minskade intäkter 
från migrationsverket försämrar också resultat 
per sista augusti. Generellt har lönekostnaderna 
för hela förvaltningen stigit mellan 2018 och 
2019, till stora delar förklaras det av ordinarie 
lönerevisioner men också av att man är fler 
medarbetare på förvaltningen. Intäkterna för lö-
nebidrag är högre 2019 än för motsvarande pe-
riod för 2018. Under våren har man haft en ök-
ning av antalet barn i förskola.  
 
Nämnden för arbete och lärande visar per 
sista augusti en negativ budgetavvikelse som 
uppgår till 12,3 Mkr De delar som avviker mest 
negativt är köp av utbildning, ekonomiskt bi-
stånd och vuxenutbildning. Däremot visar av-
delningen Barn och familj en positiv avvikelse 
per 31 augusti. När det gäller köp av utbildning 
så råder en viss osäkerhet då antagningen till 
höstterminen 2019 inte är helt klar. Beträffande 
ekonomiskt bistånd så har fler familjer med rätt 
till försörjningsstöd tillkommit, även lägre in-
täkter från migrationsverket påverkar utfallet. 
Avseende vuxenutbildning så har även här lägre 
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intäkter från migrationsverket påverkat, liksom 
minskade statsbidrag vilket gör att helheten 
kring verksamheten behöver ses över.  

Budgetavvikelsen för omsorgsnämnden acku-
mulerat sista augusti beräknas till -10,5 Mkr. 
Engångskostnader för stängningen av särskilda 
boendet Bryggaren belastar resultatet med 
minst 3Mkr. Utöver detta visar äldreomsorgen 
på en negativ budgetavvikelse på cirka 6 Mkr. 
Även Hälso- och sjukvårdsverksamheten och 
Funktionsstöd visar på underskott. Sammanta-
get förklaras underskotten av en kombination av 
ökade volymer samt ogynnsamma timingeffek-
ter avseende möjligheter för äldre att flytta till 
anpassade lägenheter. Flera multisjuka om-
sorgstagare med stora omsorgsbehov skrivs ut 
från sjukhus och har stora behov av vård och 
omsorg då de återvänder till sitt boende oavsett 
om det är i särskilt eller ordinärt boende.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett 
bättre resultat per augusti jämfört med budget 
om 9,2 Mkr. Denna avvikelse mot en rak 12-
månadersbudget är rimlig då verksamheten är 
säsongsberoende och har högre kostnader på 
hösten för t.ex. gata. Den stora avvikelsen i bud-
geten är Mark som sålt fler tomter under de 
första 8 månaderna än prognostiserat, troligen 
kommer intäkterna inte vara lika stora under 
hösten. Färdtjänst har högre kostnader än bud-
get. Bygg o miljö har högre intäkter i början av 
året och kommer ha lägre under resten av året 
därför ligger man bättre än budget. VA har 
högre intäkter än föregående år.  
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Likviditet, lån och placeringar  

Likviditet, Mkr Aug 2019 Utfall helår 2018 Aug 2018 

Bank (inkl. skattekonto) 75 95 129 

Summa likviditet 75 95 129 

 

Kommunen har per augusti 2019 en positiv lik-
viditet på 75 Mkr. Likviditeten har fortsatt för-
sämrats.  

 

Lån*, Mkr Aug 2019 Utfall helår 2018 Aug 2018 

Ingående låneskuld 1.1*) 127 127 127  

Nyupplåning 0 0 0 

Amortering 0 0 0 

Skuld 127  127 107 

*) Både lång- och kortfristig del av lån. 

 

Lån har tagits för att finansiera gjorda och på-
gående investeringar. Låneskulden uppgår till 
127 Mkr och är fördelad på fyra lån. Nya lån 
kan komma att behövas från år 2020 framåt för 
att finansiera större planerade investeringar.   

Lånestock: 

Lån 1: 35 Mkr förfaller mars 2021 
Lån 2: 50 Mkr förfaller juni 2026 
Lån 3: 22 Mkr förfaller oktober 2019 
Lån 4: 20 Mkr förfaller maj 2020 

  

Innehav pensionsplaceringar* Mkr Aug 2019 Utfall helår 2018 

Svenska räntebärande 116,9 115,2 

Svenska aktier/aktierelaterade 79,1 67,1 

Utländska aktier/aktierelaterade 118,3 97,2 

Alternativa placeringar 23,4 25,1 

Likvidkonto 0,1 0,1 

Summa 337,5 304,7 

*Avser verkligt värde. 

Kommunens kapitalförvaltning ska bidra till att 
kunna betala framtida pensionskostnader. Pla-
cerade medel har anskaffats till ett värde på 274 
Mkr per sista augusti 2019 jämfört med 275 
Mkr vid årsskiftet. Minskningen jämfört med 

årsskiftet beror bland annat på att pensionsme-
del har sålts, men allt har inte återinvesterats i 
enlighet med fastställd placeringspolicy. Det 
verkliga värdet, marknadsvärdet, hade den siste 
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augusti ökat med cirka 33 Mkr och denna orea-
liserade ökning ingår numera i årets resultat. De 
totala orealiserade vinsterna var den siste au-
gusti knappt 63 Mkr. 

Värdet på kapitalförvaltningen täcker per au-
gusti 80 procent11 av den pensionsskuld som 
den ska matcha. Resterande del återlånas i verk-
samheten.  

                                                            

 

11 Summan av avsättning pensioner (21,1 Mkr) och 
ansvarsförbindelse (425,6 Mkr) i för hållande till 
marknadsvärdet (337,5 Mkr) per 2019-08-31.  

Jämförelseindex för de samlade placeringarna 
är enligt placeringspolicyn satt till KPI-utveck-
lingen plus tre procentenheter, som för perioden 
uppgick till 3,8 procent. Portföljens samlade av-
kastning, inklusive uttaget på 14 Mkr, var drygt 
15 procent och därmed överträffades index. För 
mer information, se rapport Sammanställning 
av förvaltade pensionsmedel per 2019-08-31. 
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Investeringar 

 

Årets investeringsbudget uppgår till cirka 147 
Mkr. Under årets åtta första månader uppgår in-
vesteringsutgiften till cirka 55 Mkr. Prognosen 
är att investeringar för totalt 96 Mkr kommer 
genomföras under året.  

Under resterande del av året är prognosen att yt-
terligare investeringar kommer att ske med 41,4 
Mkr vilket avser ett flertal investeringar fram-
förallt inom nämnden för samhällsplanering (24 
Mkr), men även inom kommunstyrelsen (2,1 
Mkr), kultur- och fritidsnämnden (3,8 Mkr), ut-
bildningsnämnden (5,8 Mkr) och omsorgs-
nämnden (5,1 Mkr) och Nämnden för arbete 
och lärande (0,6 Mkr). 

Nedan redovisas investeringarna mer ingående 
för respektive nämnd. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens investeringsram för 2019 
uppgår till 12,2 Mkr inklusive överföring från 
2018. Budgetmedel för projekt från 2018 över-
fördes till 2019 års investeringsbudget; Wifi 
nätsystem på 0,9 Mkr, Identitetshantering på 
0,4 Mkr, Ärendehanteringssystem på 0,7 Mkr, 
Beslutsstöd 1,5 Mkr, centraliserad fordonshan-
tering 1,0, Mkr totalt 3,8 Mkr. Den totala bud-
getavvikelsen för investeringar inom Kommun-
styrelsen är positiv med 2,0 Mkr, vilket innebär 
att man kommer klara budgetramen. Kommun-
styrelsen har ändrat principen av datorer, man 
köper nu datorerna istället för att leasa, det har 
ökat investeringsnivån för 2019 med 6 Mkr. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens investeringsram 
för 2019 uppgår till 12,4 Mkr. Investeringsra-
men för 2018 var 9,2 Mkr. Investeringsvolymen 
är således större 2019 och detta beror på pro-
jektet bokbuss 4 Mkr och projekt Hanaslöv 2,5 
Mkr. Den totala budgetavvikelsen för investe-
ringar inom Kultur- och fritidsnämnden är posi-
tiv med 7,2 Mkr, vilket innebär att man kommer 
klara budgetramen. Den positiva avvikelsen be-
ror på att projektet bokbussen och Hanaslöv inte 
kommer göras under 2019. 

Utbildningsnämnden 

Nämndens investering avser möbler och annan 
utrustning till förskolor, skolor, samt annan 
verksamhet. 

Nämnden för arbete och lärande  
 
Nämndens investering avser medel för inköp 
av möbler och kontorsinredning. Investerings-
medel för 2019 kommer inte räcka utan man 
kommer har en negativ avvikelse på 0,4 Mkr. 
 

 

 

Omsorgsnämnden  

Det har avsatts 4 Mkr i investeringsbudgeten för 
ett nytt särskilt boende, ombyggnad Rehab med 
1 miljon kronor. Investeringsbudgeten för 2019 

Investeringsredovisning Budget Utfall Budget- Utfall
per nämnd  år 2019 augusti per 31 aug avvikelse 2018

201908 2019
Mkr nettoinvest. nettoinvest. inkomster utgifter netto nettoinvest.

Kommunstyrelsen 12,2 7,7 0 10,2 10,2 2 5,1
Kultur- och fritidsnämnden 12,4 1,4 -2 7,2 5,2 7,2 9,2
Utbildningsnämnden 6,5 0,7 0 6,5 6,5 0 4,1
Nämnden för arbete och lärande 0,5 0,3 0 0,9 0,9 -0,4 0,3
Omsorgsnämnden 8,1 1,1 0 6,3 6,3 1,8 3,2
Samhällsbyggnadsnämnden 106,9 43 -3,1 70,1 67 39,9 76,6
Totalt 146,6 54,2 -5,1 101,2 96,1 50,5 98,5

Helårsprognos 2019
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är drygt 5 gånger större än 2018. Posten som 
finns i investeringsbudgeten för nytt särskilt bo-
ende kommer användas till flera mindre projekt 
t.ex. omstrukturering särskilt boende, mötes-
plats Söderbacka, inredning av Uttern för hem-
tjänsten och införande av TES (planeringssy-
stem för hemtjänsten). Totalt kommer det finnas 
en positiv avvikelse på 1,7 Mkr. 

Nämnden för samhällsplanering  

Investeringsnivån för 2019 är lägre än 2018. I 
äldre VA kommer det investeras nästan dubbelt 
så mycket som under 2018. Det finns några in-
vesteringar som inte finns med i budgeten och 
projektet med Orrakullen kommer bli dyrare än 

budget. Mycket av investeringarna är ännu inte 
gjorda utan kommer att göras under hösten. Det 
finns några projekt som inte kommer utföras un-
der 2019 så som nybyggnation kv. Kulturen och 
nya bostäder Aringsås.  

Större budgetavvikelser är ombyggnaden av re-
ningsverket, som inte kommer slutföras under 
2019, även överföringsledning Torne-Grimslöv 
kommer inte slutföras under 2020. Orrakullen 
förväntas bli dyrare än budgeten med 3 Mkr. 
Det har funnits kostnader som varit svåra att 
förutse när man projekterade arbetet. Då ytan är 
stor så blir det stora pengar i merkostnad. Se ne-
dan tabell för de projekt som är över 10 Mkr. 

 

*Avser budget för alla år projektet pågår, i de här fallen för år 2017-2019

 

Investeringsredovisning Beräknat Ack utfall Ack budget Ack budget
per projekt (10 mnkr el. över) slutförande 201908 avvikelse
Mkr år inkomster utgifter netto

Orrakullen etapp 1 2019 45,3 45,0* 0,0 48,2 48,2 -0,3
Ombyggnad reningsverk 
Alvesta

2019 0,0 10,3* 0,0 4,0 4,0 6,3

Överföringsledning Torne-
Grimslöv

2019 2,5 25,4* 0,0 2,5 2,5 22,9

Ack prognos 
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Ekonomisk redovisning  
Resultaträkning 

 
Med ”sammanställd”, även kallad koncern avses den totala kommunkoncernen, det vill säga kommunen, de 
kommunala bolagen och 20% av kommunalförbundet Värends räddningstjänst tillsammans. 

 

 

 

Resultaträkning Alvesta kommunkoncern

Koncern varav kommun
Mkr Utfall Utfall Utfall Utfall

Augusti Augusti Bokslut Augusti Augusti Bokslut Prognos Budget
2019 2018 2018 2019 2018 2018 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 353,8 365,7 570,5 215,4 223,3 344,9 360,2 347,3     j  p

Verksamhetens kostnader 2 -1 070,5 -1 034,5 -1 608,3 -1 001,8 -961,2 -1 494,9 -1 584,1 -1 536,3

Verksamhetens nettokostnader 
exkl avskrivningar -716,7 -668,8 -1 037,8 -786,4 -737,9 -1 150,0 -1 223,9 -1 189,0

Avskrivningar -56,9 -43,2 -81,8 -21,1 -19,3 -29,8 -34,9 -35,4

Verksamhetens nettokostnad -773,6 -712,0 -1 119,6 -807,5 -757,2 -1 179,8 -1 258,8 -1 224,4

Skatteintäkter 3 566,6 546,3 819,2 566,6 546,3 819,2 849,9 849,5

Generella statsbidrag och utjämning 4 248,0 243,4 366,1 248,0 243,4 366,1 372,0 371,1

Verksamhetens resultat 814,6 789,7 1 185,3 7,1 32,5 5,5 -36,9 -3,8
Finansiella intäkter, kommun inkl. 
orealiserade vinster 5 51,3 39,4 1,5 54,7 29,7 5,8 58,0 15,4

Finansiella kostnader 6 -14,4 -12,1 -19,6 -1,8 -1,1 -1,7 -2,4 -1,6

Skatt på årets resultat mm 6 -7,1

Resultat efter finansiella poster 77,9 105,0 40,5 60,0 61,1 9,6 18,7 10,0

Not
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Balansräkning  
 

  

Koncern Koncern Kommun Kommun
Mkr Augusti 

2019
Augusti 

2018
Augusti 

2019
Augusti 

2018
 Tillgångar
 Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar 27,9 28,9 27,9 29,4
 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 617,1 1 798,6 592,1 516,8
 Maskiner och inventarier 323,2 72,9 36,4 31,6
 Finansiella anläggningstillgångar 73,5 83,3 75,8 85,0
Bidrag statlig infrastruktur 16,7 17,4 16,7 17,8
 Summa anläggningstillgångar 2 058,4 2 001,1 748,9 680,6
 Omsättningstillgångar

 Förråd m.m. 6,1 4,6 3,1 2,2
 Fordringar 110,8 146,4 103,7 108,4
 Kortfristiga placeringar 337,4 294,8 337,4 294,5 1)

 Kassa och bank 184,2 263,7 79,1 119,4
 Summa omsättningstillgångar 638,5 709,5 523,3 524,5
 Summa tillgångar 2 696,9 2 710,6 1 272,2 1 205,1
    
 Eget kapital, avsättningar och 
skulder

 Eget kapital 989,6 901,8 883,8 839,2
   Därav periodens resultat (77,9) (66,9) (60,0) (61,1) 1)

 Avsättningar för pensioner 21,1 21,8 16,0 14,5
 Andra avsättningar 16,0 14,9 0,0 0,0
 Långfristiga skulder 1 385,1 1 406,6 150,1 146,2
 Kortfristiga skulder 285,1 365,5 222,2 205,2

 Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 2 696,9 2 710,6 1 272,2 1 205,1
1) Kommunen: Kortfristiga placeringar 2018 till verkligt (tidigare anskaffnings-) värde

 Panter och ansvarsförbindelser 201908 201808
Pensionsskuld inkl löneskatt 425,6 435,4
- Borgensåtaganden: 1 238,9 1 261,9
    därav kommunala företag 1 234,0 1 257,0

    därav del av bostadslån för egna hem 0,0 0,0
    därav föreningar och organisationer 4,9 4,9

1 664,5 1 697,3
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Kassaflödesanalys kommunen 
 

 

  

Mkr Augusti 
2019

Augusti 
2018

 Löpande verksamhet
Årets resultat 60,0 61,1

 Justering för ej likvidpåverkande poster -19,7 7,6
 -varav avskrivningar och nedskrivningar 21,2 19,3
 -varav periodisering invest.bidrag -0,5 -0,4
 -varav reavinst m.AT -1,0 -1,5
 -varav upplösning infrastrukturbidrag 0,7 0,7
 -varav värdereglering till verkligt värde Fin. OT -42,3 -10,5
 -varav omklassat AT till OT 2,2 0,0

 Ökning/minskning av förråd -1,0 0,6
 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 22,2 13,8
 Ökning/minskning av kortfr. plac. 9,5 3,4
 Ökning/minskning av kortfr. skulder -43,0 -39,3
 Ökning/minskning av pensionsskuld 0,2 0,5
Ökning/minskn löneskatt pensionsskuld 0,0 0,1
Ökning/minsking övriga avsättningar 0,0 -0,5
 I. Verksamhetsnetto 28,2 47,3

 Investeringar
 Inköp materiella tillgångar -59,6 -40,0
 Investeringsbidrag materiella tillgångar 0,0 0,9
Anslutningsavgifter 1,9 0,0
 Övrig investeringsinkomst 3,5 1,3
 Försäljning materiella tillgångar 1,0 1,6
 II. Investeringsnetto -53,2 -36,2

Finansiering
Minskning långfristig fordran 9,1 6,5
 III. Finansieringsnetto 9,1 6,5

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur
Utbetalning bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0

Förändring likvida medel -15,9 17,6
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Noter  
 

 

Koncern Koncern Kommun Kommun
Mkr 2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Not 1. Verksamhetens intäkter

Statsbidrag och andra bidrag 106,3 117,2 106,3 117,2

Hyror, arrenden 82,6 87,8 20,6 20,9

Försäljningsintäkter 62,9 55,2 16,7 14,9

Taxor, avgifter, ersättningar 62,9 57,9 57,1 55,1

Reavinster 0,0 0,1 0,0 0,0

Övriga intäkter 39,1 47,5 14,7 15,2

Summa 353,8 365,7 215,4 223,3

Not 2. Verksamhetens kostnader

Hyror 2,5 1,9 79,0 76,7

Lönekostnader inkl soc.avg 666,5 633,4 610,0 579,4

Pensionskostnader 47,7 45,6 43,8 41,9

Bidrag 42,0 44,2 44,1 46,3

Entreprenad och köp av verksamhet 134,7 128,9 108,4 107,0

Övriga kostnader 177,1 180,5 116,5 109,8

Summa 1 070,5 1 034,5 1 001,8 961,1

Not 3. Skatteintäkter

Kommunalskatt preliminär 572,7 548,9 572,7 548,9

Korr slutavräkning 2016 0,0 -2,6 0,0 -2,6

Slutavräkning 2017 0,0 0,0 0,0 0,0

Korr slutavräknng 2018 0,6 0,0 0,6 0,0

Prognos slutavräkning 2019 -6,7 0,0 -6,7 0,0

Summa 566,6 546,3 566,6 546,3

Not 4. Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 174,7 171,3 174,7 171,3
Regleringsbidrag 9,4 2,1 9,4 2,1

Kostnadsutjämning, bidrag 34,5 27,4 34,5 27,4
LSS-utjämning, avgift -5,5 -1,4 -5,5 -1,4

Kommunal fastighetsavgift preliminär 26,2 25,5 26,2 25,5

Tillfälligt f lyktingstöd 8,8 18,5 8,8 18,5

Summa 248,0 243,4 248,0 243,4
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Koncern Koncern Kommun Kommun

Mkr 2019-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2018-08-31

Not 5. Finansiella intäkter

Ränta likvida medel 0,1 0,7 0,1 0,0

Dröjsmålsränta 0,1 0,1 0,1 0,1

Reavinster, återinvestering 3,6 3,0 3,6 3,0

Reavinst byte/uttag kapitalförvaltare pensioner 1,1 17,5 1,1 7,6

Förändring verkligt värde kapitalförvaltare pensioner 0,0 10,5 0,0 10,5

Orealiserad vinst, verkligt värde kapitalförvaltare pensioner 42,3 0,0 42,3 0,0

Borgensavgifter 0,5 0,1 4,6 4,0
Överskottsutdelning Kommuninvest 2,9 4,4 2,9 4,4

Övriga f inansiella intäkter 0,7 3,1 0,0 0,1

Summa 51,3 39,4 54,7 29,7

Not 6. Finansiella kostnader
Räntekostnader för lån 13,4 11,2 0,9 0,7
Avgifter till banker m m 0,1 0,6 0,1 0,1
Reaförluster 0,4 0,0 0,4 0,0
Ränta på pensionsavsättningar 0,5 0,3 0,4 0,3

Summa 14,4 12,1 1,8 1,1

Not 7. Solidarisk borgen Kommuninvest

Not 8 Eget kapital

Förändring i eget kapital
Årets 

resultat
Övrigt eget 

kapital
Summa 

eget kapital
Utgående balans enl. 2018 års årsredovisning 25,50 778,10 803,60
Återföring f inansiella anläggningstillgångar -0,10 -0,10
Omvärdering verkligt värde pensionsplaceringar -15,90 36,20 20,30
Nytt IB 2019 9,60 814,20 823,80
Resultat 20190831 60,00 60,00
Utgående balans 20190831 883,80

Alvesta kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting som är medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den
finansiella effekten av Alvesta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-30
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 457 518,2 Mkr och totala tillgångar till 455 142,7 Mkr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 547,6 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 1544,7 miljoner kronor.
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Redovisningsprinciper
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redo-
visning (LKBR) och rekommendationer ut-
givna av Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). 
 
Ändrade redovisningsprinciper 
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas 
LKBR vilket innebär att följande ändringar 
gjorts i förhållande till tidigare redovisnings-
principer. 
- Återföring av tidigare uppskrivningar av fi-
nansiella anläggningstillgångar. 
Tidigare har uppskrivning gjorts av värdet på 
Södra med 50,9 tkr. Med anledning av att 
LKBR inte medger sådan uppskrivning har 
dessa återförts. Detta har inte påverkat jämfö-
relsetalen för resultaträkningen 2018.  
 
- Redovisning av verkligt värde av vissa finan-
siella instrument.  
Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument 
värderas till verkligt värde. Därför har värdet på 
dessa tillgångar omräknats från anskaffnings-
värde till verkligt värde, vilket har inneburit att 
de finansiella omsättningstillgångarna har ökat 
med 20,3 Mkr. Under 2018 har jämförelsetalen 
i resultaträkningen justerats med den värdened-
gång som skedde under 2018 med 15,9 Mkr. 
Jämförelsetalen för föregående år har omräk-
nats enligt de nya redovisningsprinciperna.  
I not 8 framgår effekten på eget kapital av de 
ändrade redovisningsprinciperna.  
För att tydliggöra effekterna av de ändrade re-
dovisningsprinciperna återfinns i årets balans- 
och resultaträkning förutom omräknade jämfö-
relsetal för 2018 även motsvarande uppgifter 
från 2018 års årsredovisning. 
 
Semesterlöneskuld 
Förändring av semesterlöneskulden beaktas en-
bart i årsbokslutet. 
 
Markexploatering 
Tomtmark som är avsedd för försäljning ska 
klassificeras som omsättningstillgång. Viss 

markexploatering, exempelvis industrimarken 
Orrakullen, hanteras i dagsläget felaktigt som 
anläggningstillgång. 
Operationell leasing 
I delårsrapporten redovisas inga uppgifter om 
operationell leasing. Kommunens beloppsmäss-
igt väsentliga operationella leasing är hyresav-
tal med framförallt det kommunala fastighets-
bolaget, Allbohus Fastighets AB. I Årsredovis-
ningen 2018 uppgick dessa hyror sammantaget 
för avtalade hyresperioder till 853,7 Mkr (se sid 
87 i Årsredovisning 2018 under rubriken Panter 
och ansvarsförbindelser). Inga större verksam-
hetsförändringar har skett under januari-augusti 
så värdet bedöms vara i stort sett detsamma per 
den 31 augusti 2019. I Årsredovisningen 2019 
kommer den operationella leasingen att redovi-
sas på liknande sätt som 2018. 
 
I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper 
som vid senaste årsbokslut. 
 
Sammanställda räkenskaper 
Sammanställda räkenskaper för kommunkon-
cernen har upprättats per 31 augusti. Koncernen 
Alvesta kommun omfattar de bolag som kom-
munen har ett bestämmande eller väsentligt in-
flytande över. I de sammanställda räkenskap-
erna ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta 
Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta 
Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag 
AB. Kommunens andel (cirka 20 %) av Vä-
rends Räddningstjänstförbund har också tagits 
med i sammanställningen. De sammanställda 
räkenskaperna utgör ett sammandrag av kom-
munens och dotterföretagens resultat- och ba-
lansräkningar. Interna mellanhavanden mellan 
de i koncernen ingående enheterna har i allt vä-
sentligt  
eliminerats. Alvesta kommuns redovisnings-
principer är vägledande. Avvikelser mot bola-
gens redovisningsprinciper förekommer, men 
bedöms som ej väsentliga och justering har där-
för inte gjorts. 
 
I Alvesta renhållning AB saknas det en månads 
lönekostnader vid delårsbokslutet på grund av 
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ett periodiseringsfel. Per helår kommer det att 
vara rättat. 
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Det innebär att det av kommunen för-
värvade egna kapitalet i dotterföretagen har  
eliminerats. Därefter intjänat eget kapital räknas 
in i koncernens eget kapital. Vid årsbokslut har 

bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 
som finns i bolagen lagts till eget kapital respek-
tive skuld för latent skatt i enlighet med kom-
munal redovisningslag. Vid delårsbokslut har 
detta inte tillämpats då inga bokslutsdisposit-
ioner och obeskattade reserver har bokförts un-
der aktuell period.
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