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1.0 Kommunstyrelsens
rande har ordet

Dessa tre processer är avgörande för
att möta framtiden på ett bra sätt, det
fråntar inte behovet av att hantera
andra viktiga frågor som vi måste jobba
hårt med såsom:

ordfö-

Det här är den första budgeten för
denna mandatperiod. För oss handlar
det om att fortsatt ta ansvar för ekonomin även om förutsättningarna i Sveriges kommuner ser lite besvärliga ut.
Tack vare att vi inte gjorde en ”valbudget” förra gången, utan en budget för
långsiktighet och med syfte att framöver ha koll på ekonomin så har vi ett
läge som gör att vi klarar oss från
större nerdragningar.

Resultatnivån i skolan med fokus på
tidiga insatser
Omsorgen och den omvandling som är
där med ”Ett värdigt liv för äldre”
Bostadsförsörjningen genom att se till
att tillskapa fler bostäder
Vi har väldigt goda förutsättningar att
lyckas skapa en fantastisk kommun att
leva och verka i. Om vi tillsammans arbetar med trygghet, sammanhållning
och demokrati så kan vi också stärka
välfärden och bygga ett starkt samhälle.

Vi har gjort rätt stora förändringar av
strukturerna i vårt förslag till budget.
Det handlar om att vi vill skapa en tydlighet och göra dokumentet mer intressant. Det kommer att finnas med allt
material som behövs, men en del kommer att flyttas till bilagor för att helt
enkelt renodla budgetdokumntet.

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

Mål och budget år 2020-2022 är en
budget som fokuserar främst på de utmaningar som kvarstår framöver, men
också en budget som ska vara tydligare
och konkretare med särskilda uppdrag.
Vi utgår i budgeten från vår vision och
lyfter upp tre ledningsprocesser:
1. Ekonomin som är grunden för all
utveckling, detta återfinns i Finanspolitisk riktning
2. Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare definieras i
Personalpolitisk riktning
3. Agenda 2030 dimensioner ekologiskt, social och ekonomiskt finns i
Hållbarhetspolitisk riktning.

Per Ribacke
Kommunstyrelsens ordförande

1

verksamhetens kvalitet. En tydlig politisk
styrmodell som reglerar mål och uppföljning öppnar för ett tillitsbaserat förhållningssätt där större frihet ges till professionen att arbeta med utveckling av
verksamheten och en större kvalitet för
våra invånare.

2.0 Planeringsförutsättningar
Alvesta kommun är en fantastisk kommun
att leva, bo, besöka och verka i. Drygt
20 000 invånare och en stor andel företag
tar del av daglig kommunal service och ytterligare en mängd besökare tar del av vår
vackra kommuns utbud av natur och sevärdheter. Tillväxt är en förutsättning för
att skapa en attraktiv kommun och möjligheter att utveckla och anpassa vår verksamhet i en föränderlig värld. Alvesta kommuns läge mitt i region Kronoberg och mitt
i södra Sverige, med väl utbyggda kommunikationer, ger unika förutsättningar att
samverka med andra aktörer och tillsammans hitta lösningar för att utveckla Alvesta på bästa sätt.

Alla kommuner ska ha en ”god ekonomisk
hushållning” vilket innebär att det ska finnas mål och riktlinjer för såväl ekonomi
som verksamhet. En god ekonomisk hushållning innebär att såväl finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och
etablerade normer.
Budget 2020 fokuserar på att tydliggöra finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv med tyngdpunkt på effektivitet i alla
kommunens göranden. Ett ständigt förbättringsarbete ska genomsyra all verksamhet. De tre ledningsprocesserna som
rör finanspolitik, personalpolitik och hållbarhetspolitik, lägger stor vikt vid att interna administrativa processer förtydligas,
förenklas och förbilligas. Dessa ledningsprocesser ger stöd till de fyra verksamhetsprocesserna (tidigare fokusområden) Hållbar tillväxt, Människors vardag, Barn och
ungas behov samt Trygg välfärd. Särskilda
uppdrag som ska bidra till måluppfyllelse
beslutas i budgeten.

Den stora potentialen som finns i de koncerngemensamma resurserna i form av
personal, kompetens och kunskap är grunden för en god kommunal service till Alvesta kommuns invånare. Hela kommunkoncernen är till för att skapa största möjliga värde för dem vi är till för och därmed
också skapa största möjliga nytta med de
resurser vi har att förfoga över. För att det
ska lyckas behöver vi utveckla vår styrmodell, våra arbetssätt och metoder så att
kommunen levererar en god och jämn kvalitet utifrån kommunens uppdrag.
Kommunfullmäktiges budget ger grundförutsättningarna för verksamheten och
styr de prioriteringar man önskar göra från
de politiskt förtroendevalda i kommunen
under en fyraårsperiod. Budgeten ska vara
transparant och tydligt visa på i vilken riktning kommunens verksamhet ska utvecklas
i och vilka särskilda satsningar man önskar
under planperioden. Kommunfullmäktiges
budget ligger till grund för nämndernas internbudgetar och bolagens verksamhetsplaner. Ett tydligt uppföljningssystem för
att kunna göra bra analyser av måluppfyllelsen är nödvändiga för ett systematiskt
kvalitetsarbete med fokus på utveckling av

Nyckeltal kopplade till varje process mäts
för att utvärdera om processerna bidrar till
att nå de sju kommunfullmäktigemålen.
Om minst hälften av nyckeltalen som är
kopplade till respektive mål har en positiv
utveckling, eller är i nivå med jämförbara
kommuner, bedöms målet som uppfyllt.
Uppföljning av nyckeltal görs i årsredovisningen och där möjligt könsuppdelat. Där
nyckeltal är tillgängliga redovisas sådana i
delårsbokslutet.
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Uppföljning av Särskilda uppdrag sker genom bedömning uppfyllt, pågående, påbörjat, icke-påbörjat i årsredovisningen till
kommunfullmäktige. Rapportering sker un-

der verksamhetsåret till lämpligt organ eller inom förvaltningarna. Särskilda uppdrag
ligger utanför bedömningen om kommunfullmäktigemålen uppnåtts.

Ekonomiska förutsättningar
De varningar som Sveriges kommuner och
landsting, SKL, och andra uttalat om att
den demografiska utvecklingen kommer
att ställa höga krav på välfärden har i kommunsektorn hittills kunnat mötas av kraftiga ökningar i det reala skatteunderlaget.
Kommande period väntas bjuda sämre förutsättningar.

och arbetade timmar inte växer lika
snabbt. Samtidigt förväntas stigande räntor
och viss ökning av inflationstakten. I kommunernas verksamhet väntas ökningstakten inom grundskola och äldreomsorg bli
högst medan flyktingmottagandet förväntas minska mest och hålla ner den sammanlagda ökningstakten.

Under de kommande tre åren ser SKL en
inbromsning av BNP-tillväxt till ett mer balanserat konjunkturläge där sysselsättning
SKL prognos
2018
2019
2020
2021 kalkyl 2022 kalkyl
BNP, volymförändring
2,4
1,4
1,4
1,4
1,5
Sysselsättning,
timmar
2,4
0,9
-0,4
-0,2
0,4
Medelskattesats
20,67
20,65
20,65
20,65
20,65
Skattesats Alvesta
21,42
21,42
21,42
21,42
21,42
Skatteunderlag,
löpande pris
3,6
3,0
3,1
3,1
3,7
Källor: Se Cirkulär 19:21, 2019-05-02

SKL pekar på att om kostnaderna ökar i
takt med de demografiska kraven, det vill
säga oförändrad personaltäthet i verksamheterna, så uppstår ett gap mellan intäkter
och kostnader motsvarande 31 miljarder
kronor inom kommunsektorn fram till 2022
även om ambitionen för resultat sänks till
en procentenhet.
För att möta gapet långsiktigt, menar SKL,
behövs samsyn och samverkan mellan stat
och kommunsektorn, ökad användning av
ny teknik, längre arbetsliv och möjligen nya
intäktskällor.

Beräkningsgrunder Budget 2020
SKL:s prognosunderlag från den 2 maj ligger till grund för Budget 2020 samt egen
kalkyl för befolkningsutveckling.
Befolkningsutvecklingen är en viktig fråga
för kommunen. Den utgör grunden för hur
kommunen behöver forma sina verksamheter men också för förväntade intäkter.
Därför gör kommunen en prognos, en
framskrivning av befolkningen utifrån vissa
antaganden. Hur förändringen i olika
åldersgrupper väntas se ut behöver få
genomslag i planeringen.
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Alvesta har, jämfört med riket, en större
andel av befolkningen i åldersgruppen
0–19 år och färre i gruppen 20-64 år samt
fler i grupperna 65-74 år och äldre än 80
År
2019
2020
2021
2022
Ökning
2019-22
2028

år. Ser vi över perioden 2019-2022 så väntas befolkningen totalt öka ca 4,5 procent
med en kraftig ökning för yngsta gruppen
och en betydligt lägre ökning för de äldre.

FolkFödda
0-19 år
20-64 år 65-79 år 80- år
Folkökning
mängd
20 310
254
5 286
10 503
3 266
1 255
160
20 582
254
5 425
10 606
3 304
1 247
272
20 917
253
5 597
10 731
3 329
1 260
335
21 238
260
5 724
10 910
3 332
1 272
321
4,5 %
22 845

265

8,3%
6 357

3,9%
11 839

Nuvarande åldersstruktur tillsammans med
en relativt bibehållen bostadsproduktion
under de första prognosåren beräknas
framöver ge kommunen en befolkningsökning på 270-330 personer per år. Utifrån
försiktighetsprincipen baseras dock skatteintäkterna i budget 2020 på 170 nya
kommuninvånare per år.

2,0%
3 108

1,3%
1 541

928
251

par åren har sysselsättningen ökat i ungefär samma takt som i riket, men långsammare än i länet. Förvärvsintensiteten i
kommunen är högre än både i länet och i
riket medan den öppna arbetslösheten
minskat allt mer. För att skatteunderlaget
ska öka åtminstone lika snabbt som i riket
behöver fler i arbete flytta till kommunen
och fler öka sina arbetsinkomster.

Kommuninvånare i arbete är en viktig faktor för skatteunderlaget. Under de senaste
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3.0 Vision 2027
Vision 2027 är ett dokument antaget av kommunfullmäktige 2017 som pekar ut riktningen för
kommunens utvecklingsarbete de närmaste tio åren för att möta framtiden på bästa sätt.
Årets budget är en utveckling av den framtagna visionen för att förstärka och förtydliga de
koncernövergripande ledningsprocesserna som ett led i att nå vår vision.

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt
– Integrerar lokalt boende med globala möjligheter

Till visionen knyts tre ledningsprocesser och fyra verksamhetsprocesser.
Tre ledningsprocesser
 Finanspolitisk riktning
 Personalpolitisk riktning
 Hållbarhetspolitisk riktning
Fyra verksamhetsprocesser
 Hållbar tillväxt
 Människors vardag
 Barns och ungas behov
 Trygg välfärd
Till varje process knyts vidare:
a) Strategi
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål)
c) Nyckeltal
d) Särskilda uppdrag
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4.0 Finanspolitisk riktning
Strategi

ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med
lagar, regler och etablerade normer. Kommunfullmäktige har beslutat om Riktlinjer
för God ekonomisk hushållning. (KF
§96/10§8, 2018-09-25).

Alvesta kommun har under de senaste
åren prioriterat arbetet med att ta fram ett
ramverk för kommunens finanspolitiska arbete. Riktlinjer har beslutats i kommunfullmäktige för god ekonomisk hushållning,
målstyrning, budget och redovisning. För
de kommunala bolagen har ägardirektiven
och bolagsordningarna setts över. Kommunstyrelsen har beslutat kring investeringsdirektiv och direktiv för målstyrning.
Dessa ramverk ligger till grund för en ordnad och långsiktig ekonomi för kommunen.

God ekonomisk hushållning innebär för
Alvesta kommun att mål för verksamheten,
som är knutna till kommunens Vision 2027
genom de tre ledningsprocesserna och de
fyra verksamhetsprocesserna, ska uppfyllas
i allt väsentligt.
Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Om det uppstår konflikt mellan
ekonomiskt utrymme i budget och mål ska
styrelsen/nämnderna agera och prioritera
så att budgetramen inte överskrids.

Hela kommunsverige står inför stora utmaningar då skatteunderlaget inte bär välfärdens utmaningar kring fler äldre och yngre
invånare i behov av kommunal service.
SKL:s prognoser visar på behov av stora
anpassningar av verksamheten. Detta
gäller även Alvesta kommun.

Verksamhet bedrivs också i bolagsform. De
kommunägda bolagen arbetar självständigt
utifrån bolagsordning samt ägardirektiv
och finansieras med egna intäkter.

För att säkerställa att Alvesta kommuns
invånare får den bästa kommunala service
som är möjlig behöver en kontinuerlig
översyn av verksamhetens intäkter och utgifter ske i förhållande till den verksamhet
som bedrivs. I denna budgets särskilda
uppdrag återfinns flera sådana åtgärder.

Kommunfullmäktige har beslutat att över
en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två procent
av intäkterna motsvarande ca 25 mnkr. För
att nå ett uthålligt överskott krävs såväl
långsiktighet i planering som förändrade
arbetssätt. Enskilda år kan avsteg uppåt
och neråt göras. En skattehöjning ses som
den absolut sista åtgärden för att balansera
ekonomin.

Enligt kommunallagen ska kommuner ange
mål och riktlinjer för God ekonomisk hushållning vilket innebär att såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål ska
uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att

Kommunfullmäktiges mål
Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två
procent av intäkterna, årligen motsvarande ca 25 mnkr. För budgetåret 2020 föreslås
12 mnkr, motsvarande ca 1 procent.
Nyckeltal för finanspolitiskt inriktning

Målvärde

Årets resultat 2020 ska uppgå till

12 mnkr
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Särskilda uppdrag
finanspolitisk inriktning
Finansiering Ansvar
Genomlysning av koncernövergripande processer för att ge2 mnkr
KS
nomföra reformarbete, mäta och realisera förväntad effektivisering. Dessa kan omfatta digitalisering av administrativa processer, kategoristyrning av upphandlingsprocessen, samordnad
LSS-hantering eller andra processer som identifieras i genomlysningen.
Koncernövergripande genomlysning av investeringsprocessen
för att genomföra reformarbete, mäta och realisera förväntad
effektivisering.
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Inom ram

KS

4.1 Personalpolitisk riktning
Strategi

till vara människors multikulturella erfarenheter och kompetenser. Vi har nolltolerans
mot diskriminering och eftersträvar jämlikhet mellan könen i alla avseenden. Det är
viktigt att göra Alvesta kommun till en arbetsplats som är tillgänglig och inkluderande för alla.

Den offentliga sektorns utmaningar handlar inte bara om att få intäkterna att räcka
till det ökande behovet av välfärd. Vi står
också inför enorma rekryteringsbehov för
att säkra tillgången till personal inom kommunens samtliga yrkeskategorier. Konkurrensen mellan olika aktörer hårdnar kring
den personal som finns tillgänglig att anställa. Detta gör att vi ständigt behöver arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare
med allt vad det innebär. Kommunen behöver ta fram en tydlig och konkret gemensam kompetensförsörjningsstrategi som
stödjer verksamheten i sin strävan att ha
rätt personal, med rätt kompetens, på rätt
plats i vår verksamhet.

Ledarskapet är avgörande för att leda och
utveckla kommunens verksamhet. Tillitsbaserad styrning och ledning som ger utrymme för medarbetarnas delaktighet ska
implementeras och utvecklas. Ett ledarskapsprogram för chefer för att utveckla
och stärka det goda ledarskapet bör tas
fram. En koncerngemensam introduktionsplan för nyanställda är grunden för att göra
ett bra arbete utifrån kunskap om kommunens uppdrag, värdegrund och styrdokument.

För att behålla och utveckla den personal vi
redan har i organisationen behöver vi
arbeta med kända och erkända HRprocesser. Arbetsmiljöarbetet ska vara systematiskt och utgå från ”friskfaktorer” som
grund för att utveckla attraktiva arbetsplatser och sänka sjukfrånvaron.

Som bas för det koncerngemensamma arbetet behöver en gemensam värdegrund
och en policy för chef- och medarbetarskap
tas fram. Sammantaget kommer dessa
insatser leda till en tydligare och mer
attraktiv arbetsgivare för att säkra tillgången till kompetent och engagerad personal som ger en god kommunal service för
Alvesta kommuns invånare.

Kommunen ska vara välkomnande och
spegla samhällets mångfald genom att ta

Kommunfullmäktiges mål
Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter
ständiga förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt.
Nyckeltal
Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, exklusive pensionsavgångar och
uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd personal, procent
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent
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Finansiering
Inom ram

Ansvar
KS

Införa en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på
friskfaktorer

Inom ram

KS

Ta fram och implementera en koncerngemensam kompetensförsörjningsstrategi utifrån ARiUBA-modellen (SKL); attrahera, rekrytera,
introducera, utveckla, behålla och avveckla

Inom ram

KS

Särskilda uppdrag
Implementera en koncerngemensam värdegrund samt chefs- och
medarbetarpolicy
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4.2 Hållbarhetspolitisk riktning
Strategi
Alvesta kommuns arbete med hållbar
utveckling ska ha en stark koppling till
Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål.

Alvesta kommuns förvaltningar och bolag
ska arbeta för en hållbar utveckling inom
sina områden och göra hållbara inköp av
varor och tjänster. Kommunens nämnder
och styrelser ska i den mån det går kunna
ta beslut baserade på hur de påverkar de
globala målen. Om ett beslut påverkar,
antingen positivt eller negativt, ett/flera av
de globala målen ska det stå i tjänsteskrivelsen som beslutsfattarna tillhandahålls.

Hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers
möjligheter till hälsa och välmående.
Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling. Dessa är ekologisk, social och ekonomisk dimension. Ambitionen är att
Alvesta ska förbättras inom samtliga
dimensioner över tid.

Förutom Agenda 2030 så finns ytterligare
ett styrdokument att förhålla sig till. Gröna
Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). Strategin
beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg. Kronobergs utveckling påverkas både
av vad som händer i omvärlden och av hur
aktörer i länet agerar. Den gröna tråden i
strategin bygger på samtal, samsyn, samarbete som leder till samhandling där Alvesta
påverkar i det sektorsövergripande
perspektivet till positiv förändring av
utvecklingen.

Beträffande den ekologiska utvecklingen
kommer Alvesta fortsätta arbeta utifrån de
nationella miljökvalitetsmålen, grön flagg i
skola/förskola och giftfri förskola samt
minska den interna miljöpåverkan inom
transport med hjälp av klimatfonden.
Alvesta kommun ska fortsätta arbete med
oberoende energi- och klimatrådgivning till
privatpersoner, företag och organisationer.

Kommunfullmäktiges mål
Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag
och i morgon.







Nyckeltal
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter enligt Ekomatcentrum, procent
Andel animaliska livsmedel i kommunens verksamheter med ursprungsland Sverige
(kött, fågel, ost, ägg, mejeriprodukter), procent
Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, procent
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Särskilda uppdrag
Ta fram en hållbarhetsstrategi som har koppling till Agenda 2030
och Gröna Kronoberg 2025
Utifrån den nya hållbarhetsstrategin revidera övriga styrande
dokument inom området; till exempel Energi och klimatstrategin
och renhållningsordningen med uppdatering av avfallsplan
och avfallsföreskrifter
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Finansiering
Inom ram

Ansvar
KS

Inom ram

KS

4.3 Verksamhetsprocess: Hållbar tillväxt
Avser tillväxt inom samtliga områden för att klara hållbarhetsutmaningar idag och imorgon. Ett mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen samt tillvarata invånarnas
kompetens och förmåga att bidra i samhälle.
Strategi
För att säkerställa den bästa kommunala
servicen för Alvesta kommuns invånare
krävs samverkan med flera olika aktörer.
Regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning
är av största vikt för att säkra Alvesta kommuns utveckling i ett större perspektiv.

övriga aktörer i samhället är viktigt. För att
möta effekten av ett förändrat arbetssätt
hos Arbetsförmedlingen behöver kommunen hitta fler metoder och nya arbetssätt.
Ekonomiskt utsatta familjers situation behöver förbättras ytterligare. Kommunens
sommarjobb för ungdomar är en viktig
språngbräda för ungdomar att träda in i
arbetslivet.

Digitaliseringens utveckling går oerhört fort
och verksamheten behöver följa den och
se till att Alvesta kommun använder den
moderna teknik som möjliggör en verksamhet i framkant. En digitaliseringsstrategi för
Alvesta kommun, som också inkluderar tillgången till bredband, är tas fram och
beslutas under 2019. En implementering av
strategin sker under 2020.

Att vara medskapare i samhällets demokratiska utveckling ger mervärde för såväl den
enskilde invånaren som för kommunens
verksamhet. Den nationella trenden går
mot fler metoder för medborgardialoger
där man involverar invånare i utvecklingen
av kommunens verksamheter. Samhällsinvesteringar är också ett sätt att stödja
initiativ från kommunens föreningar och
andra aktörer för att kunna förverkliga nya
former av etableringar som gynnar tillväxten och utvecklingen av Alvesta kommun.

En av de viktigaste förutsättningarna för en
välmående kommun och invånare är att
det finns arbetstillfällen för alla. Många
företag som verkar i kommunen går
mycket bra och nya etableringar sker
ständigt. Kommunen behöver fortsätta
arbetet med att skapa enkla samarbetsformer och ett gott samarbetsklimat för att
säkra så många arbetstillfällen som möjligt
genom fler företagsetableringar.

Service och bemötande är en viktig faktor
för hur bilden av Alvesta kommun sprids.
Den koncerngemensamma värdegrunden
bildar basen för vårt förhållningssätt och
bemötande gentemot våra invånare, företagare och besökare i fokus. Ett platsvarumärke som visar på Alvesta kommuns alla
värden för dessa grupper bör arbetas fram
i dialog.

Alla invånare ska ha en chans att etablera
sig på arbetsmarknaden utifrån sina unika
förutsättningar. En samsyn och samarbete
mellan kommunens olika förvaltningar och
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Kommunfullmäktiges mål
Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler
medborgare ska bli självförsörjande.
För att klara framtidens välfärdsuppdrag ska vi ständigt sträva efter förbättringar och
bästa möjliga resursutnyttjande i demokratisk dialog med invånare, företagare och
besökare.

Nyckeltal
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen
Invånare 16-64 år som är arbetslösa eller i konjunkturberoende program, procent
Andel barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, procent
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna biståndsmottagare av befolkning, procent
Nöjd-inflytande-index-helheten

Särskilda uppdrag
Implementera en koncernövergripande strategi för digitalisering,
bredband och IT.

Finansiering
Inom ram

Ansvar
KS

Inom ram

KS

Inom ram

KS

Inom ram

NAL

Ta fram ett ramverk för samhällsinvesteringar.
Ta fram ett platsvarumärke i samverkan med näringsliv, besökare
och invånare.
Ta fram en koncerngemensam process för ökad sysselsättning.
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4.4 Verksamhetsprocess: Människors vardag
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer
med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen.
Plats för alla former av möten mellan människor.
Strategi
Alvesta kommun ska fortsätta att utvecklas
och växa. Ur bostadsförsörjningsprogrammet framgår att det behöver tillskapas
85–95 bostäder årligen samt planlägga för
450–550 bostäder fram till 2027 för att
möta det beräknade behovet. Kommunens
ansvar för bostadsförsörjning gäller för
hela kommunen men trycket på bostadsmarknaden är som störst i kommunens tre
stora tätorter Alvesta, Moheda och Vislanda och som allra störst i Alvesta.

infrastrukturen. Skyltläget vid väg 25 och
närheten till väg 126 ger fortsatt goda förutsättningar för verksamheter. Kommunen
har en plan- och markberedskap för att ge
näringslivet möjlighet att utvecklas. Ett tilllåtande klimat som lotsar och vägleder så
att verksamhetsutövarna känner sig
bekväma i myndighetsfrågor som rör
kommunen är av största vikt.
Tillgång och närhet till gröna rekreationsmiljöer och mötesplatser skapar attraktiva
boende- och livsmiljöer och god kvalité i
människors vardag. Särskilt viktigt är detta
för barn och ungas utveckling, inlärning,
sociala samspel och fysiska aktivitet. Även
äldre personers hälsa och vardag berikas i
dessa miljöer. Ett fortsatt genomförande
av grönstrukturprogrammen säkrar, bevarar och utvecklar kommunens tätorters
goda tillgång till grönområden. Grönstrukturen hålls attraktiv för alla invånare genom att erbjuda en god variation av
offentliga, tillgängliga och trygga miljöer.

Långsiktig social hållbarhet skapas genom
en variation i upplåtelseformer inom
bostadsområden i syfte att motverka
segregation. Befintliga boendemiljöer utvecklas och trygghetsbostäder byggs för att
tillgodose behovet av boende för äldre och
samtidigt stimulera till flyttkedjor som
leder till en sund bostadsmarknad. En
effektiv byggprocess sänker byggkostnaderna så att även ekonomiskt resurssvaga
grupper ges möjlighet till bostad. Energieffektiva lösningar eftersträvas för att
bidra till ett hållbart samhälle. Allbohus
används som ett bostadspolitiskt instrument i bostadsförsörjningen.

Alvesta ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett stort kultur- och
fritidsutbud. Det bidrar till ökad attraktion
hos en bygd och stärker invånarnas känsla
av god livskvalitet. Engagerade föreningar
ska ges förutsättningar att erbjuda lustfylld, spontan och hälsofrämjande fritid för
våra invånare. Alvesta kommun fortsätter
att stärka föreningslivet som arbetar för
inkludering och en aktiv integration framför allt bland barn och unga. Ett öppet och
tillgängligt kultur- och fritidsliv ökar förståelse mellan människor i vårt mångkulturella samhälle där alla invånares kreativitet
och idérikedom ska tas tillvara. Sammantaget lockar detta såväl nya invånare till
Alvesta som besökare från en stor region.

Välfungerande infrastruktur är grunden för
rörlighet och en förutsättning för tillväxt.
God tillgänglighet till väg 25, Södra stambanan och Kust-till-kustbanan samt en god
cykelinfrastruktur är centralt att utveckla
som är en del i hållbara stadsmiljöer. En
fungerande och utbyggd kollektivtrafik förstorar och stärker arbetsmarknadsregionen
och förenklar människors vardag. Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö skulle stärka
regionkärnan. Resecentrum och anläggningarna kombiterminal och omlastningscentral utgör viktiga noder i transport15

Kommunfullmäktiges mål
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 samt utvecklar hållbar samhällsutvecklande infrastruktur.
Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration
och fritidsliv.

Nyckeltal
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1 000 invånare
Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar
Förnyelsetakten i omläggningen gällande V/A nätet, procent
Ranking i ”Bäst att Bo”, tidskriften Fokus

Särskilda uppdrag Människors vardag

Finansiering

Ansvar

Utreda hur familjecentrum kan utvecklas

Inom ram

NAL
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4.5 Verksamhetsprocess: Barn och ungas behov
Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och
utvecklande skolgång. Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer
arbetar förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa.
Strategi
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Genom att bemöta med respekt, uppskatta olikheter, bejaka utveckling samt berika med erfarenheter och kunskaper ges varje barn och elev goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet
med att utveckla vårt hållbara samhälle.

utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdom och arbetssätt från projektet ”Samverkan för bästa skola” används som delar i
denna utveckling. Fokus behövs på utveckling av undervisningens kvalitet för alla
barn och elever. Från förskolan med den
nya läroplanens ökade fokus på undervisning, samt hela vägen genom grundskola
upp till gymnasiet. En samsyn kring framgångsfaktorer och metoder för att stärka
undervisningens kvalitet i hela verksamheten bidrar till en högre måluppfyllelse.

Alvesta kommun ska tillhandahålla en
undervisning av hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och kompenserande. Tidiga
insatser ska prioriteras och det görs dels
genom ett aktivt deltagande i det länsgemensamma arbetet ”Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län” och dels genom
eget arbete med bland annat närvaroteam
som arbetar för att undvika långvarig och
problematisk frånvaro.

Goda och skickliga medarbetare är en
framgångsfaktor för att utveckla en bra
utbildning och för en högre måluppfyllelse.
En koncerngemensam kompetensförsörjningsstrategi tas fram för att attrahera,
behålla och utveckla såväl ny som befintlig
personal. Arbetets innehåll, lön och
arbetsmiljö är viktiga delar som kräver
eget fokus.

Genom samverkan med Regionen och
andra kommuner finns Barnahuset och
familjefrid som har insatser för barn som
har utsatts för våld. Utvecklingsarbete sker
för att insatser mot hedersrelaterat våld
skall nå barnen, ett arbete som behöver
vara i fokus flera år framöver.

Moderna undervisningslokaler är av stor
betydelse för välbefinnande och måluppfyllelse varför en lokalförsörjningsplan för
befintliga och tillkommande lokaler tas
fram. Undervisningen utvecklas genom att
ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.
Framsynthet i lokalplanering och placering
av nya enheter samt modern pedagogik
skapar förutsättningar för en bättre integration, där alla barn och elever ges möjlighet att växa och utvecklas. Nya skollokaler
i centralorten behöver tillskapas under
planperioden.

Kunskapsresultaten ska höjas så att fler
elever når behörighet till gymnasiet och
därmed kan ges möjlighet att göra goda
och medvetna val inför framtiden. Med
utgångspunkt i vad forskningen ser som
framgångsfaktorer för förskola och skola
och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna fortsatt
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Kommunfullmäktiges mål
Våra barn och elever blir världsmedborgare genom en likvärdig, jämställd och
utvecklande utbildning. Utbildningen ska präglas av trygghet och studiero. Barns och
ungas hälsa ska stärkas.
Nyckeltal
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, procent
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat
värde kommunala skolor, procentenheter
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, procent
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, procent

Särskilda uppdrag
En långsiktig lokalförsörjningsplan för grund- och förskolor tas
fram.

Finansiering
Inom ram

Ansvar
KS

Den länsgemensamma modellen för tidiga insatser ”Barnens bästa Inom ram
gäller! - i Kronoberg”, implementeras i samverkan med NAL.

UN

Implementering av ny läroplan i förskolan med fokus på det ökade 1,5 mnkr
undervisningsuppdraget.

UN

Insatser för att stärka undervisningens kvalitet och det pedagogiska ledarskapet i grundskolan för att öka elevernas måluppfyllelse.

UN
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2,5 mnkr

4.6 Verksamhetsprocess: Trygg välfärd
Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa
upp, arbeta och bli gamla. Trygg välfärd för upplevd trygghet, god hälsa och välmående.
Strategi
Alvesta kommun ska leva upp till medborgarnas förväntningar om ett samhälle som
upplevs som tryggt i alla åldrar, som vid
behov stöttar upp under livets alla faser och
som med individens behov i centrum ger
stöd utan att inskränka på den enskildes
integritet och förmågor. Välfärd skapas av
individen, familjen och samhället – kommunens roll är i grunden att vara understödjande där resurserna inte räcker till.

För att möte utmaningarna inom äldreomsorgen har länets kommuner och Regionen enats kring en Gemensam strategi för
de äldre i Kronobergs län 2017 – 2025.
För äldreomsorgen lokalt har Alvesta kommun antagit en strategi som fokuserar på att
utveckla det förebyggande arbetet, skapa
mötesplatser, förbättra tillgången på lämpliga boendeformer och en ny struktur vad
gäller utbudet av omsorgsverksamheten som
kan anpassas till den enskildes behov.

Att bygga en trygg välfärd ställer höga krav
på kommunens verksamheter. Utmaningar
som i allt högre grad ställer krav på samverkan mellan olika delar av kommunen för att
nå bra resultat till rimliga kostnader. Ett
gemensamt fokus på folkhälsa är grunden
för arbetet.

Vi blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen
med en växande psykisk ohälsa inte minst
bland unga och äldre över 80 år. Behovet av
fördjupat stöd ökar samtidigt som rekrytering av rätt kompetens är svår. Omsorgen
har utmaningar i att hitta personal med rätt
kompetens.

Förebyggande och tidiga insatser är effektiva
och ska prioriteras. Då används resurserna
bäst samtidigt som individen får stöttning
innan problemen vuxit sig så stora att insatser blir både dyra och med låg verkningsgrad. Det arbete som påbörjas kring ”Barnets bästa gäller - i Kronoberg!” visar på vikten att samla de kommunala resurserna över
nämnds- och förvaltningsgränser och i samverkan med andra aktörer som regionen och
polisen.

Inom funktionsstöd kommer behoven av
daglig sysselsättning och olika boendeformer
att öka under överskådlig tid. Gemensamt
för alla delar av kommunens insatser inom
välfärdsområdet är att de är relativt personalintensiva och kräver allt högre kompetens. Digitaliseringens utveckling ger stora
möjligheter att utveckla arbetssätt samt
berika äldres vardag och utvecklats mycket
inom omsorgens verksamhet.

En större samverkan sker mellan Utbildningsförvaltningen, Förvaltningen för arbete
och lärande samt Kultur och fritidsförvaltningen för att skapa trygga och utvecklande
miljöer både under skoltid och på fritiden.
Fritidsgårdarna är i detta en viktig mötesplats för unga i Alvesta. Arbetet är relationsskapande och bygger på att skapa tillit
mellan unga och vuxna för större upplevd
trygghet och välmående.

Utvecklad samverkan i Brottsförebyggande
rådet get möjligheter att ytterligare få samsyn kring nödvändiga trygghetsskapande
insatser och ta del av de kunskaper som
polisen besitter inom området.
En koncerngemensam folkhälsostrategi är
nödvändig för att utveckla området i alla
delar inom vår verksamhet.
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Kommunfullmäktiges mål
Alla ska uppleva hälsa, välmående och en trygg livsmiljö i Alvesta kommun.
Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och respekt för
den enskilde.
Nyckeltal
Elever som upplever trygghet, åk 5, procent
Elever som upplever trygghet, åk 9, procent
Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, procent
Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, procent
Personalkontinuitet. Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde
Polisens trygghetsmätning, index.

Särskilda uppdrag
Implementera strategin ”Ett värdigt liv för äldre”.

Finansiering
Inom ram

Ansvar
ON

Ta fram en folkhälsostrategi.

Inom ram

KS

Utveckla ”Ung i Alvesta” i samverkan med NAL och UN.

0,5 mnkr

KFN

5.0 Ekonomiska förutsättningar
Förutsättningar år 2020-2022
Det finns stora förväntningar på den kommunala servicen. Krav och förväntningar är
ofta högre än de resurser kommunen disponerar till olika verksamheter. Det uppstår lätt
ett gap mellan förväntningar och tillgängliga
resurser. För att värna om rättvisa mellan
generationer, värdesäkra kommunens tillgångar med mera och inte sätta de efterkommande i skuld krävs att kommunen över
tid har ett tillräckligt plusresultat med mer
intäkter än kostnader.

Budget och prognos 2019
Budgetförutsättningarna år 2019 med plan
2019-20211 innebär fortsatt stora ekonomiska utmaningar för Alvesta kommun. De
innebär bland annat att nämndernas kostnadsnivå för de kommande åren måste hålla
sig på i stort sett samma nivå som utfallet för
år 2018 (exklusive löneökningar), för att
kunna finansiera och ge utrymme för planerade resultatnivåer. Det budgeterade resultatet för 2019 är 10 mnkr, något under budgeterad resultatnivå 2018 (11 mnkr). Kommunfullmäktiges budgeterade resultat för
2019 generas inte av den ordinarie verksamheten utan i sin helhet av finansnettot.

Resultat år 2018
Kommunens bokslut för år 2018 visade ett
överskott på 25,5 mnkr (53 mnkr 2017),
vilket var 14,5 mnkr bättre än budget.
Nämndernas utfall var 15 mnkr sämre än
budget vilket uppvägdes av gemensamma
nettokostnader och finansiering, inklusive
finansnettot.

Prognos för helår 2019 per mars, innebär
fortsatt negativa budgetavvikelser för nämnderna sammanlagt som inte uppvägs av
gemensam finansiering. Kraftfulla åtgärder
under året krävs för att nå årets budgeterade resultat. Fortsatt åtgärder och prioriteringar kommer vara lika nödvändiga framöver för att ekonomin långsiktigt ska vara i
balans.

1

Kommunfullmäktige, KF § 137, 2018-1127. Förutsättningarna för skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag utgår ifrån
SKL:s prognos i maj 2019.
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Skattesats, skatteintäkter och generella
statsbidrag samt finansnetto
Planeringsförutsättningar för år 2020-2022
utgår ifrån en oförändrad skattesats med
21:42 per beskattningsbar hundrakrona.
Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden 2020-2022 baseras på Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, skatteunderlagsprognos från maj 20192.
I förutsättningarna ingår att Alvesta kommun erhåller generellt statsbidrag avseende
flykting3 enligt SKLs prognos från mars 2019.
För Alvesta kommun innebär det ett belopp
på nästan 7 mnkr för 2020 som sedan försvinner 2021 beroende på att den del som
fördelas utifrån flyktingvariabeln fasas ut och
övergår till att utgå utifrån invånarantalet.
Dessa belopp skall dock ses som högst preliminära då de definitiva bidraget för 2020
beslutas först under senhösten 2019.

2
3

Se SKL cirkulär nr 21:2019, 2019-05-02.

Riksdagens har fattat beslut om extra statsbidrag till kommuner och landsting med 10
miljarder konor för 2017 med förslag om fortsättning år 2018-2021. Den delen som fördelas utifrån flyktingvariablerna är preliminär
och den del av bidraget som fördelas efter in-

Totalt innebär ovanstående förutsättningar
en ökning av gemensam finansiering med 38
mnkr år 2020 som ökas med ytterligare nästan 30 mnkr för 2021 och ytterligare med
nästan 40 mnkr för år 2021. Totalt under
denna treårsperiod ökar gemensam finansiering med drygt 106 mnkr.
Personalkostnader
Kommunal verksamhet är personalintensiv
och personalkostnaderna utgör den största
enskilda kostnadsposten i budgeten. Kompensation för ökade personalkostnader till
följd av nya löneavtal fördelas ut till
nämnd/styrelser i ett senare skede, från ett
centralt anslag.
Inflation
Det sker ingen uppräkning av budgetramar
med anledning av inflation. Respektive
nämnd-/styrelse ska vid upprättande av internbudget ta hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen för varor och tjänster.

vånarantalet ingår i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen. Under 2020
kommer bidraget i större utsträckning att fördelas utifrån invånarantal. År 2021 kommer
hela beloppet att ingå i det generella statsbidraget.

Investeringar
Alvesta kommuns investeringar avser främst
fritidsanläggningar, vatten- och avlopp,
gator- och vägar, exploatering samt förvaltningarnas inventarier. Inom kommunkoncernen äger och förvaltar bostadsföretaget
Allbohus Fastighets AB de flesta verksamhetslokalerna och hyr ut dessa till förvaltningarna. Relevanta om-, ny- och tillbyggnader som görs i dessa fastigheter är
investeringar hos bolaget.

är för år 2019 är 134 mnkr varav 37 mnkr
överförts från 2018 då dessa ej genomförts.
Det finns anledning att under året revidera
investeringsvolymer utifrån prioriteringar
och möjligt genomförande. Ambitionen bör
vara att budget motsvarar möjligt genomförande. Den preliminära investeringsbudgeten för år 2020 uppgår till 86 mnkr,
exklusive exploatering utan fördelning på
nämnderna. Arbete pågår med genomlysning. Faktisk budget överlämnas till kommunfullmäktiges novembersammanträde.
Nivån på kommunens investeringar för
planåren 2021-2022 är inte fördelat på
nämnderna, utan är den nivå en hundraprocentig självfinansiering medger.

I Riktlinjer för budget och redovisning, framgår bland annat övergripande riktlinjer för
hanteringen av kommunen investeringar och
i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
finns ett finansiellt mål för självfinansieringsgrad investeringar. Kommunfullmäktige uppdrog kommunstyrelsen att ta fram Investeringsdirektiv vilka antogs i februari 2019.

Förslag till preliminär investeringsbudget år
2020 med plan 2021-2022 utgår ifrån att det
är kommunfullmäktige som kommer besluta
nämndernas investeringsramar och även
beslutar om enskilda projekt om 10 miljoner
kronor och därutöver.

För år 2018 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 92 mnkr. Motsvarande prognos
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ALVESTA KOMMUNS PRELIMINÄRA INVESTERINGSBUDGET år 2020 med plan 2021-2022
FÖRSLAG INVESTERINGSRAMAR NÄMNDER
Belopp tkr
Nämnd/styrelse investeringsramar

PRIO 1
BUDGET
2019*

FÖRSLAG
2020

PLAN
2021

PLAN
2022

Skattefinansierad verksamhet
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
Utbildningsnämnden (UN)
Omsorgsnämnden (ON)
Nämnden för arbete och lärande (NAL)
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN):

12 186
11 828
4 000
4 050
500
31 611

Summa skattefinansierad verksamhet

64 175

42 400

41 200

46 300

Avgiftsfinansierad verksamhet
Nämnden för samhällsplanering:
Vatten/avloppsverksamhet (VA), summma avgiftsfinansierad

39 269

38 700

35 200

22 550

103 444

81 100

76 400

68 850

93,9%

100,0%

100,0%

Summa ramar nettoinvesteringar
Självfinansieringsgrad skattefinansierat
* Inklusive överföring av ej genomförda projekt 2018.

TILLKOMMANDE ENSKILDA INVESTERINGS- och EXPLOATERINGSPROJEKT 1
Belopp tkr
Nämnd/styrelse
Skattefinansierad verksamhet
Exploatering
Orrakullen, industrimark (del av som omsättningstillgång, OT) 2
Orrakullen, industrimark (del av som anläggningstillgång)

PRIO 1
BUDGET
2019

KALKYL
2020

PLAN
2021

750

750

PLAN Summa
2022 projekt

12 952

1 500
12 952

Inventarier ombyggnation Mohedaskolan, sport-hall, bibliotek etc (UN 2500
tkr och KFN 600 tkr) 3

3 100

3 100

Inventarier ombyggnad boendestruktur äldre 4

4 000

4 000

Avgiftsfinansierad verksamhet
VA överföringsledning S V Torne-Grimslöv

23 103

5 000

Summa ramar enskilda projekt

43 155

5 750

750

28 103

750

750

35 203

1) Enskilda investeringsprojekt som uppgår till 10 000 tkr eller mer ska beslutas särskilt av Kommunfullmäktige.
2) Beslut KF § 34, 2017-05-02 med budget 35,3 mnkr. Tilläggsbudget KF § 138 2018-11-27 14 mnkr, total budget på 49,3 mnkr,
se tabell ovan (delbelopp 36,5+8,5+4,3=49,3 mnkr). Utökad budget är för beslut i KF i november 2018 i samband med beslut om reviderad Budget 2019.
3) Komplettering till KF beslutat investeringsprojekt hos Allbohus med 92,4 mnkr, se KF § 54, 2017-06-19.
4) Ingår i förslag till ombyggnad boendestruktur äldre hos Allbohus, där totala projektet överstiger 10 mnkr och därmed ska beslutas av KF, är under utredning.

Tusentals kronor

NETTOINVESTERINGAR TOTALT exkl. exploatering OT

BUDGET

BUDGET

PLAN

2019

2020

2021

PLAN
2022

133 647

86 100

76 400

68 850

Driftbudgetramar
Nedanstående tabell visar driftbudgetramar
per nämnd och styrelse för år 2020 med
planåren 2021 och 2022 samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas nettobudgetar är i 2019 års lönenivå

exklusive avtalet för Kommunal- och vårdförbunden. Medel fördelas till nämnderna
efterhand som nya avtal sluts och finansieras
från gemensamt strategiskt anslag.

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2020 med plan 2021-2022
Drift, netto
(tkr)
Kommunstyrelsen***
Kultur och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Nämnden för arbete och lärande
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden för myndighetsutövning
S:a nettokostnader nämnder
Gemensam finansiering
Årets resultat

Bokslut Prognos
Budget
Budget
Plan
Plan
2018
2019*
2019**
2020**
2021
2022
70 125
71 200
71 724
70 224
70 224
70 224
48 213
49 500
49 460
49 160
49 160
49 160
534 131
444 800
440 283
443 788 443 788 443 788
112 924
216 900
213 499
213 664 213 164 213 164
341 996
350 200
334 755
339 555 339 055 339 055
50 466
49 600
51 524
49 024
48 524
48 024
181
300
200
200
200
200
1 158 036 1 182 500 1 161 445 1 165 615 1 164 115 1 163 615
1 183 494 1 173 300 1 171 445 1 177 615 1 177 115 1 177 615
25 458
-9 200
10 000
12 000
13 000
14 000

* Avser prognos per mars 2019
**Löneök effekt 2019 exkl. Kommunal- och vårdförbundet och exkl. helårseffekt 2019 för budget 2019
Ytteliggare kompensation för kapitalkostnad för 2019 kommer justeras i augusti och december 2019
***Överförmyndarbudgeten är sedan 2019 flyttad till Kommunstyrelsen

Förändring nämndernas driftramar
Sammanfattningsvis innebär driftbudgeten för 2020 att kommunen i förhållande till 2019 års budget en ökning med nästan 4,2 miljoner kronor totalt på driftbudgetramar till styrelse och nämnder. Däremot under planperioden 2021-2022 planeras budgetramarna minska med 2 mnkr.
RAMFÖRÄNDRINGAR NÄMNDER år 2020-2022
Tkr, ökad ram (+)
minskad ram (-)

Budget
Plan 2021 Plan 2022
2020
Jämfört med budget 2019

Realiserade effektiviseringar

-1 500

Kommunstyrelsen

-1 500

Integrationsarbete

-100

Fritidsbank

-200

Ökad drift Virdavallen

-200

Kultur och fritidsnämnden

-300
1 500

Öka elevers måluppfyllelse

2 500

0

0

0

-360

Barnens bästa gäller!

-335

Utbildningsnämnden

3 505

Nytt verksamhetssystem och planeringssyst. Fler systemmoduler
än innan

-500

Driftkostnader Spiran

4 800

Omsorgsnämnden

4 800

Social.sek familjecentrum, en tjänst
Vårdutbildning dhari

0

200

Ny läroplan i förskolan
Kemikaliesmart förskola

0

200

Demokratiarbetet
Årshyra Moheda skolan, gamla delen

0

-500

0

-500
200

Barnens bästa gäller!

-35

Nämnden för arbete och lärande

165

-500

0

Genomlysning investeringsprocess

-2 500

-500

-500

Samhällsbyggnadsnämnden

-2 500

-500

-500

4 170

-1 500

-500
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Strategiska åtgärder
Kommunens strategiska anslag är samlade
under så kallade strategiska åtgärder och är i
stort sett kommunövergripande och finns
inom kommunstyrelsens övergripande ansvarsområde. En stor del av de budgeterade

medlen består av kommande löneökningar
under budget- och planperioden. För det
strategiska kontot gäller att tillskotten är
ettåriga.

Tabell: Förslag anslag strategiska åtgärder
Mnkr

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Upplösning avsättning infrastruktur

1,0

1,0

1,0

Huseby driftbidrag

2,0

1,3

1,3

Växjö Smaland Airport

0,3

0,3

0,3

Sommarjobb

2,3

2,3

2,3

Jämställshetsarbete/folkhälsoarbete

0,8

0,8

0,8

Integrationsarbete

0,5

0,5

0,5

Digitaliseringssamordning

0,5

0,5

0,5

Klimat och miljöfrämjande åtgärder

0,5

0,5

0,5

Vuxenutbildning/ökad anställningsbarhet

2,0

2,0

2,0

Ung i Alvesta

0,5

0,5

0,5

Koncerngemensamma processer

2,0

2,0

2,0

Volymökningar skolan och förskola

5,2

7,7

10,2

Delsumma

17,6

19,4

21,9

Löneökningar och övrigt strategiska*

60,7

86,5

113,9

Summa

78,3

105,9

135,8

Gemensam finansiering
Kommunstyrelsen ansvarar för planering och
handläggning av den gemensamma finansieringen för kommunen. Gemensam finansiering omfattar framförallt den generella

finansieringen via skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning samt kommunövergripande kostnader och intäkter.

Tabell: Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader
Gemensam finansiering,
mnkr

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Kommunalskatt

871,7

894,8

927,0

Fastighetsavgift

39,7

39,7

39,7

Kommunalekonomisk utjämning

340,4

353,7

360,3

Generellt statsbidrag flyktingstöd

6,8

0,0

0,0

1 258,6

1 288,2

1 327,0

2,2

2,2

2,2

Övriga finansiella intäkter

13,0

13,0

13,1

KP-avgift

57,2

58,9

60,6

Internränta

10,5

10,5

10,5

1 341,5

1 372,8

1 413,4

Finansiell kostnad

1,6

1,7

1,7

Pensionskostnad

68,0

70,9

75,7

Löneskatt pensionskostnad

16,5

17,2

18,4

Förändring avskrivningar

-0,5

0,0

4,1

Strategiska åtgärder

78,3

105,9

135,8

Kostnader

163,9

195,7

235,7

Nettointäkt

1 177,6

1 177,1

1 177,7

Delsumma

Uttag pensionsmedel

Intäkter

Befolkningstalet 1 november året före budgetåret är en av de viktigare faktorerna som
styr beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Antagande om
skatteintäkter i framtiden grundas på bland
annat på befolkningsprognosen, se tidigare
avsnitt i Planeringsförutsättningarna.
Prognos från maj 2019 från Sveriges kommuner och landsting (SKL)4 har använts för beräkning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det särskilda flyktingstödet för år 2020 är en preliminär beräkning utifrån förutsättningar från SKL i mars
20195. Medlen betraktas som ett generellt
Finansiell analys
4

Se SKL Cirkulär nr 21-2019, 2019-05-02.

5

Se Välfärdsmiljarderna, SKL 2019-03-05.

statsbidrag och fördelas dels efter invånarantal, dels efter en fördelningsnyckel som
tar hänsyn till asylsökande och nyanlända.
Från år 2021 kommer fördelningen att ske
helt utifrån invånarantal, vilket för Alvesta
innebär att bidraget försvinner 2021.
Övriga finansiella intäkter avser uttag av de
placerade pensionsmedlen, borgensavgifter
från de kommunala bolagen, överskottsutdelning från Kommuninvest och avkastning
på placerade pensionsmedel. Finansiella
kostnader avser i stort sätt ränta på lån.

Alvesta kommun budgeterar ett resultat för
år 2020 om 12 mnkr. Relateras kommunens
budgeterade resultat till skatteintäkter samt
kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag, beräknas kommunens resultat hamna
på 1,0 procent. Resultatnivån för år 20202022 planeras till 12, 13 resp. 14 mnkr.

avgiftsfinansierade VA-verksamheten. Nivån
för planperiodens investeringar, innebär en
självfinansieringsgrad på 94 procent år 2020
för den skattefinansierade verksamheten
men drygt 54 procent för alla investeringar.
Bostadsbolagets investeringar i framförallt
kommunens verksamhetsfastigheter, innebär ett totalt behov av lånefinansiering på
över 350 mnkr för planperioden.

Alvesta kommuns nettoinvesteringar beräknas år 2020 preliminärt uppgå till 86 mnkr,
vilket är något lägre än genomsnittet de senaste åren. Totalt under perioden mellan
2020-2022 beräknas kommunen investera
för drygt 226 mnkr, varav 96 mnkr avser den

Nedan redovisas för år 2020 och planperioden en kartläggning och analys av kommunens resultat, utveckling och ställning samt
kommunfullmäktiges finansiella mål.

Årets resultat
Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Årets resultat, mnkr

12

13

14

Årets resultat/skatteintäkter samt utjämning och generella statsbidrag %

1,0

1,0

1,1

Det budgeterade resultatet för 2020 är 12
mnkr. I resultatet ingår ett finansnetto med
nästan 14 mnkr. Planerade resultat för planperioden, innebär i likhet med 2019, att resultatnivån inte generas av den ordinarie
verksamheten utan genereras i stort sett av
finansnettot. Resultatet på 12 mnkr motsvarar 1,0 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning för
år 2020. Ju högre resultatnivå, desto större
utrymme och förutsättningar skapas för att
klara bland annat:


rättvisa mellan generationer



marginal för oförutsedda händelser



ökad handlingsfrihet/politiskt handlingsutrymme



pensionsåtagande före 1998



värdesäkring av egna tillgångar



sparande till satsningar/investeringar



amortering lån



kontinuitet

För en långsiktig hållbar ekonomi, bör kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål på
två procent uppnås, vilket innebär en resultatnivå på drygt 25 mnkr.
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Balanskravet enligt kommunallagen innebär
att kommuner ska besluta om en budget där
intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska återställas med
motsvarande överskott inom tre år och att
kommunfullmäktige i en plan ska ange hur
det ska ske. Budgeterade resultatnivåer för
år 2020 och planperioden innebär att
Alvesta kommun uppfyller balanskravet.

Kommunen har inga negativa resultat från tidigare år att återställa.
Skatteintäkter och nettokostnadsutveckling
Ett mått på en hållbar ekonomi inom
kommunsektorn brukar vara att se till hur
den årliga förändringen av verksamhetens nettokostnad utvecklar sig i relation
till de gemensamma intäkterna, det vill
säga skatteintäkter, generella statsbidrag
och kommunalekonomisk utjämning.
Budget 2020*

Plan 2021

Plan 2022

Skatteintäktsutveckling %

3,9

2,9

3,0

Nettokostnadsutveckling %

1,5

2,3

2,9

*Jämfört med prognos 2019
För 2020 beräknas intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning öka med 3,9
procent år 2020, jämfört med prognos 2019
samt med 2,9 respektive 3,0 procent för
åren 2021 och 2022.
Diagrammet nedan visar att nettokostnaderna i absoluta tal för planperioden i stort

sett har samma nivå som de gemensamma
intäkterna (exkl. finansnettot) och även ökar
i liknande takt. För en långsiktig hållbar ekonomi bör de gemensamma intäkterna ligga
över nettokostnaderna. Det som skapar de
positiva resultaten för planperioden, med
dessa förutsättningar, är alltså inte den ordinarie verksamheten utan det positiva finansnettot.

Diagram: Förändring nettokostnader och gemensamma intäkter

Utvecklingen för Budget 2019 är jämfört med Bokslut 2018 samt Budget 2020 är jämfört med Prognos 2019.

Investeringsvolym
Kommunkoncernens, kommunen och bolagen, preliminära och planerade investeringar

för år 2020 och planperioden år 2021-2022
uppgår till drygt 710 mnkr, se diagram nedan
och även bilaga 1.

Diagram: Plan Alvesta ”kommunkoncerns” investeringar år 2020-2022

Cirka en tredjedel av investeringsvolymen
avser Alvesta kommuns preliminära investeringar. Cirka 40 procent avser Allbohus investeringar i bostäder. Övriga investeringar är i

stort sett Allbohus investeringar i kommunens verksamhetsfastigheter. Det finns ett
antal projekt som är under utredning och
ännu inte beslutade på totalt flera hundra
mnkr.

Soliditet6

Soliditet %

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

66

66

66

32

34

36

Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt %
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den
visar hur stor del av kommunens tillgångar
som har finansierats med eget kapital. Ett
viktigt kriterium för god ekonomiska hushållning är att soliditeten över en längre period
inte försvagas utan kan utvecklas i positiv
riktning. Detta innebär då att kommunen blir
mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella utrymme inför framtiden. Generellt gäller, att
ju högre soliditet en kommun har, desto
bättre resultat krävs för att hålla en oförändrad soliditet.
Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt beräknas år 2020
uppgå till 32 procent för Alvesta kommun.
Under år 2021 beräknas den stiga till 34 procent och ytterligare till 36 procent under år
2022. Utveckling av soliditeten för Alvesta
kommun är i rätt riktning. Soliditeten har stigit de senaste åren bland annat till följd av
resultat åren fram till och med 2019.

6

Soliditet=eget kapital/totala tillgångar

Kommunalskatt
År 2019 är Alvesta kommuns skattesats
21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de fem senaste åren. Under planperioden budgeteras en oförändrad skattesats.
Den totala skattesatsen (både kommun och
landsting) för kommuninvånarna i Alvesta är
oförändrad jämt emot 2019 och uppgår därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i
Alvesta kommun. Det är 0,68 procentenheter högre än genomsnittet i Kronobergs
län och 1,23 procentenheter högre än rikssnittet. Den genomsnittliga kommunalskatten ökade 2019 med 7 öre, från 32,12 till
32,19 procent. Kommunskatten skiljer sig i
riket, från den högsta på 35,15 till den lägsta
på 29,18 procent. En redan hög kommunalskatt ger ett begränsat handlingsutrymme
att öka intäkterna för att finansiera verksamheten.

Finansiella mål för ”God ekonomisk hushållning”
Ekonomiskt resultat
Kommunfullmäktiges mål att resultatet långsiktigt ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, ekonomisk utjämning och generella statsbidrag är för att förhindra en ökad
skuldsättning och minskat finansiellt handlingsutrymme. Ett resultat på den nivån ger
ett utrymme för att över en längre tid bland
annat kunna skattefinansiera större delen av
en normal investeringsvolym i kommunen.

Den budgeterade resultatnivån för 2020 på
1,0 procent och planperioden på 1,0 procent
respektive 1,1 procent har en lägre nivå än
det långsiktiga målet. Alvesta kommun behöver högre resultatnivåer för att uppfylla
kommunfullmäktiges resultatmål på 2 procent och skapa utrymme och förutsättningar
för att klara bland annat marginal för oförutsedda händelser, värdesäkring av egna tillgångar, egenfinansiering av investeringar
samt amortering lån

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

1,0

1,0

1,1

Resultat i förhållande till skatteintäkter,
Utjämning och generella statsbidrag, %
Självfinansieringsgrad investeringar
Självfinansieringsgraden av investeringarna
mäter hur stor andel av investeringarna som
kan finansieras med årets resultat före avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i
sin tur innebär att kommunen inte behöver
låna till investeringarna och att kommunens
långsiktiga finansiella handlingsutrymme
stärks. En självfinansieringsgrad under 100
innebär att inte investeringar fullt ut kan finansieras med skatteintäkter och investeringsinkomster utan att viss likviditet måste

användas till investeringarna. En stor del av
investeringarna avser den avgiftsfinansierade VA-verksamheten, kring 40-50 procent.
Självfinansieringsgraden av alla investeringar
beräknas för 2020 uppgå till 54 procent, i
den skattefinansierade verksamheten till 94
procent. Under den pågående genomlysningen av investeringar kan självfinansieringsgraden komma att ändras.

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Självfinansieringsgrad nettoinvesteringar totalt

54

63

77

Självfinansieringsgrad nettoinvesteringar skattefinansierad verksamhet

94

100

100

32

Låneskuld
En preliminär investeringsvolym på drygt
230 miljoner kronor för åren 2020-2022 i Alvesta kommun, se tidigare avsnitt 4.2 och
övriga ekonomiska förutsättningar, bland annat en hög likviditet, innebär att kommunen
inte behöver låna ytterligare för att finansiera planerade investeringar för denna planperiod. De ekonomiska förutsättningarna utgår då ifrån att kommunens planerade resultatnivåer kan hållas och att nämnderna
håller sina budgetar.

Bolagen tillsammans, framförallt Allbohus,
kalkylerar dock med ett lånebehov på nästan
409 mnkr under åren 2020-2022, se bilaga 1.
Denna summa inkluderar inte projekt under
utredning exempelvis nya skollokaler, ny
återvinningscentral och ny värmepanna.
Behovet av prioriteringar av investeringar
inom kommunkoncernen kommer öka.

BILAGA 1
Bilaga 1 Affärsplaner kommunala bolagen inkl kommunen
Sammanställning flerårsplan investeringar Alvesta kommunkoncern
2019-04-24, miljoner kronor
T.o.m

Budget

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

S:A Tot

25,7
9,0
8,0
10,0
16,0
20,0
1,2
23,0

14,0

10,0
20,0
50,0

10,0
20,0

50,0

110,0

94,7
9,0
13,5
40,0
85,0
120,0
17,2
226,0

1,4

15,2
3,2

15,6
3,5

10,6
3,6

9,9
2,1

52,7
12,4

Alvesta kommun - investeringsramar nämnder inkl VA (inkl TB från 2018)
Alvesta kommun - Orrakullen industrimark (exploatering inkl VA)
35,3
Alvesta kommun - Mohedaskolan
Alvesta kommun - Ombyggnade boendestruktur äldre
Alvesta kommun - exploatering (omsättningstillgång)
Alvesta kommun- VA S V Torne-Grimslöv
Summa nettoinvesteringar
0
97,7

103,4
13,0
3,1
4,0

81,1

76,4

68,9

329,8
48,3

0,8
5,0
267,5

0,8

0,8

221,4

221,7

2,4
28,1
1 079,0
710,6
476,8

2021
110,0
-20,0

2022
102,0

Investeringar

2018*

BUDGET/PLAN
Allbohus Fastighets AB - Mohedaskolan inkl gamla delen1)
Allbohus Fastighets AB - LSS-boende, ombyggnad Spiran 2)
Allbohus Fastighets AB - Trygghetsboende Vislanda 3)
Allbohus Fastighets AB - Övr vht lokaler kommunen
Allbohus Fastighets AB - Basbohus Alvesta etc.
Allbohus Fastighets AB - Björklövet
Allbohus Fastighets AB - Trygghetsboende Alvesta (Högåsen)
Allbohus Fastighets AB - övriga bostäder
Alvesta Energikoncern
Alvesta Renhållnings AB

55,0

6,0

23,1
277,9

5,5
10,0
23,0
50,0
16,0
43,0

Varav 2020-2022
Varav bolagen 2020-2022

Nyupplåning/amortering
Allbohus Fastighets AB 4)
Alvesta Energikoncern 5)
Alvesta Renhållnings AB
Alvesta Utveckling AB
Alvesta kommun 6)
Summa upplåning/investering
Låneskuld 31 dec varje år
Alvesta kommunföretag
Allbohus Fastighets AB
Alvesta Energikoncern
Alvesta Renhållnings AB
Alvesta Utveckling AB
Alvesta kommun
Summa upplåning/investering
Förändring

2020
130,0

0,0

2019
80,0
-20,0
0,0
-3,0
0,0
57,0

0,0
0,0
0,0
130,0

0,0
90,0

0,0
132,0

181231
66,0
965,0
200,0
0,0
26,0
127,0
1 384,0

2019
66,0
1 045,0
180,0
0,0
23,0
127,0
1 441,0

2020
66,0
1 175,0
180,0
0,0
23,0
127,0
1 571,0

2021
66,0
1 285,0
160,0
0,0
23,0
127,0
1 661,0

2022
66,0
1 387,0
160,0
30,0
23,0
127,0
1 793,0

57,0

130,0

90,0

132,0

30,0

*Eventuellt värde för 2018 och tidigare för fleråriga projekt .
1) Avser ombyggnad och nybyggnad Mohedaskolan totalt 92,4 mnkr
2) Avser 4 st LSS-lägenheter och 5 korttidsvistelseplatserframåt.
3) Nybyggnad och ombyggnation till trygghetsboenden äldre, gällande Vislanda (Björkliden), se beslut KF § 12, 190219.
3) Nybyggnad och ombyggnation till trygghetsboenden äldre, gällande Högåsen, Björkliden och Furuliden.
4) Inkluderar avdrag för egenfinansiering.
5) Ingår grov kalkyl för ny värmepanna Alvesta Energi, behov år 2025-2026 någon gång, med full lånefinansiering.
6) Förutsätter en årlig resultatnivå på minst 10-12 miljoner för planperioden.

S:A Tot
422,0
40,0
30,0
-3,0
0,0
489,0
Tot förändring
år 2019-22
0,0
422,0
-40,0
30,0
-3,0
0,0
409,0

BILAGA 2
Bilaga 2 Resultat- och balansbudget Alvesta kommunen
Resultatbudget
Miljoner kronor

Utfall 2018 Prognos 2019 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021

Verksamheten intäkter
Verksamheten kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Verksamhetens resultat

Plan 2022

344,9
-1 494,9
-1 150,0
-29,8

336,4
-1 520,9
-1 184,5
-35,4

336,4
-1 525,4
-1 189,0
-35,4

336,4
-1 561,7
-1 225,3
-34,9

336,4
-1 589,7
-1 253,3
-35,4

336,4
-1 623,4
-1 287,0
-39,5

-1 179,8

-1 219,9

-1 224,4

-1 260,2

-1 288,7

-1 326,5

819,2
366,1

847,2
372,2

849,5
371,1

871,7
386,9

894,8
393,4

927,0
400,0

5,5

-0,5

-3,8

-1,6

-0,5

0,5

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

21,7
-1,7

15,4
-1,6

15,4
-1,6

15,2
-1,6

15,2
-1,7

15,2
-1,7

Resultat efter finansiella poster

25,5

13,3

10,0

12,0

13,0

14,0

25,5

13,3

10,0

12,0

13,0

14,0

Extraordinära poster

Årets resultat

Balansbudget
Miljoner kronor

Bokslut

Budget

Prognos

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2019

2020

2021

2022

29

27

28

26

25

24

569

623

623

675

717

748

Finansiella anläggningstillgångar

82

85

85

85

85

85

Bidrag statlig infrastruktur

20

17

17

16

15

14

700

752

753

802

842

870

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Sum m a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

28

-2

12

6

9

12

Fordringar

126

126

126

126

126

126

Kortfristiga placeringar

284

270

270

256

242

228

95

98

86

66

50

47

533

493

495

455

428

414

1 233

1 244

1 247

1 256

1 269

1 284

804

814

817

826

839

853

26

10

14

12

13

14

16

17

17

17

17

17

Andra avsättningar

0

0

0

0

0

0

Långfristiga skulder

149

149

149

149

149

149

Kortfristiga skulder

265

265

265

265

265

265

1 233

1 244

1 247

1 256

1 269

1 284

Exploatering

Kassa och bank
Sum m a om sättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Därav årets resultat
Avsättningar för pensioner

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Panter och ansvarsförbindelser
- Pensionsskuld inklusive löneskatt
- Borgensåtaganden:

432

425

427

417

404

395

1 212

1 300

1 262

1 322

1 409

1 460

BILAGA 3
Bilaga 3 Kassaflödesbudget Alvesta kommun

Kassaflödesbudget
Miljoner kronor

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Årets resultat
Justering för avskrivningar
Justering för övriga ej rörelsepåverkande poster
Försäljning/inköp exploateringsmark
Minskning pensionsmedel, omsättningstillgång

12
35
1
-8
14

13
35
1
-3
14

14
40
1
-3
14

Kassaflöde från den löpande verksamheten

54

61

66

Investering materiella tillgångar
Försäljning materiella tillgångar

-86
0

-76
0

-69
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-86

-76

-69

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

-32

-16

-3

98
66

66
50

50
47

Löpande verksamhet

Investeringar

Finansiering
Långfristig upplåning (ökning lån)
Amortering lån
Kassaflöde från finansieringssverksamheten

Utbetalning bidrag statlig infrastruktur
Utbetalning bidrag statlig infrastruktur

Förändring likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

BILAGA 4
BilagaFRÅN
4 Resultatbalansbudget
för
VA-verksamheten
UTDRAG
KF MÅLoch
OCH
BUDGET 2020
med
plan 2021-2022 (taxefinansierad)
Resultatbudget
(tkr)
Bokslut Budget Budget
2018
2019
2020

Plan

Plan

2021

2022

38 615

41 342

42 278

43 969

45 727

-29 654

-32 275

-32 920

-33 579

-34 250

avskrivningar

-6 454

-6 135

-6 378

-7 012

-7 901

Nettoresultat

2 507

2 932

2 980

3 378

3 579

0

0

0

0

0

-2 507

-2 932

-2 980

-3 378

-3 576

0

0

0

0

0

Intäkter
kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Balansbudget
(tkr)

Bokslut Budget Budget
2018
2019
2020

Plan
2021

Plan
2022

28 229

26 979

25 729

24 479

23 229

133 032

187 206

222 364

247 522

272 680

19 016

10 000

10 000

10 000

10 000

4 397

4 177

4200

4100

4000

184 674

228 362

262 293

286 101

309 909

Fordringar (VA debiterad mot ARAB**)

4 117

3 000

3 000

3 000

3 000

Summa omsättningstillgångar

4 117

3 000

3 000

3 000

3 000

188 791

231 362

265 293

289 101

312 909

-1 301
0

0

0

0

0

0

0

0

0

190 092

231 362

265 293

289 101

312 909

Immateriella tillgångar
Mark, byggnader, tekniska
anläggningar
Pågående investeringar
Maskiner, inventarier, bilar
Summa anläggningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

0

0

0

0

0

188 791

231 362

265 293

289 101

312 909

*Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning med 2,8 %+ indexjusterad med KPI.
**ARAB=Alvesta Renhållning AB, som hanterar debiteringen av VA-fakturorna.

Bilaga 5 Organisation Alvesta kommun
Kommunfullmäktige är Alvesta kommuns högsta beslutande organ. Den kommunala verksamheten bedrivs till största delen i förvaltningsform men även i aktiebolagsform samt kommunalförbund.
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Målområde

39
Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra
skolvägar utifrån inventeringsprogrammet för trafiksäkerhet
Förnyelsetakten i omläggningen gällande V/A nätet, procent
Ranking i ”Bäst att Bo” Tidningen Fokus
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,
procent
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från
modellberäknat värde kommunala skolor, procentenheter
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, procent
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, procent
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, procent
Personalkontinuitet. Antal personal som en hemtjänsttagare möter
under 14 dagar, medelvärde
Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst,
%.
Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda
boende, %
Polisens trygghetsmätning, index.

14 Människors vardag

26 Trygghet

25 Trygghet

24 Trygghet

19 Barn o unga
20 Barn o unga
21 Trygghet
22 Trygghet
23 Trygghet

18 Barn o unga

15 Människors vardag
16 Människors vardag
17 Barn o unga

12 Hållbar tillväxt
13 Människors vardag

10 Hållbar tillväxt
11 Hållbar tillväxt

9 Hållbar tillväxt

8 Hållbar tillväxt

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl biologisk
behandling, procent
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för
företagen
Invånare 16-64 år som är arbetslösa eller i konjunkturberoende
program, procent
Andel barn i hushåll med ekonomiskt bistånd, procent
Ekonomiskt bistånd, andel vuxna biståndsmottagare av befolkning,
Båda könen, Ålder: 18-65+, procent
Nöjd Inflytande-Index - Helheten
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal / 1 000 invånare

Årets resultat ska uppgå till 12 mnkr
Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, exklusive
pensionsavgångar och uppsägningar pga arbetsbrist.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd personal,
procent
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent
Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter enligt
Ekomatcentrum, procent
Andel animaliska livsmedel i kommunens verksamheter med
ursprungsland Sverige (kött, fågel, ost, ägg, mejeriprodukter), procent

Mål (finanspol inriktning) / Nyckeltal

7 Hållbarhetspolitisk riktning

6 Hållbarhetspolitisk riktning

4 Personalpolitisk riktning
5 Hållbarhetspolitisk riktning

3 Personalpolitisk riktning

1 Finanspolitisk riktning
2 Personalpolitisk riktning

Nr

Lägre

Högre

Högre

Högre
Lägre
Högre
Högre
Lägre

Högre

Högre
Lägre
Högre

Högre

Högre
Högre

Mindre
Mindre

Lägre

Högre

Högre

Högre

Lägre
Högre

Högre

2018

2018

2018

2018

2018
2018

2018

1,7

87

89

66,1%
5,6
81,9%
73,2%
14

-7,2%

173
69,8%

2

37
2,4

2018

2018

2018

2018
2017
2018
2018
2018

2018

2018
2018
2018

2018

2017
2018

4,8% 201903
1,8% 201903

7,9%

72

35,0%

89,9%

6,0%
37,0%

92,80%

Riktning som Senaste
Utfallet
är bra
kända utfall avser
(högre/lägre)
period
Högre
25,5 2018
Lägre
8,7% 2018

Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport
Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport
Årsrapport
Delår 2020 och Årsrapport 2020

Årsrapport

Ej utfall 2020
Årsrapport

Delår 2020 och Årsrapport 2020
Delår 2020 och Årsrapport 2020

Årsrapport

Årsrapport

Årsrapport

Delår 2020 och Årsrapport 2021

Delår 2020 och Årsrapport 2020
Delår 2020 och Årsrapport 2020

Delår 2020 och Årsrapport 2020

Utfall som utgör underlag för
bedömning beräknas vara tillgängligt
Delår 2020 / Årsrapport 2020
Årsrapport
Delår 2020 och Årsrapport 2020

Bilaga 6 Nyckeltal, detaljinformation

