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Kommunövergripande Delårsrapport utfall augusti 
2021 med prognos för helåret 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. överlämna delårsrapport augusti 2021 med helårsprognos till revisorerna 
för granskning. 

2. föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsrapport augusti 2021 med 
helårsprognos. 

3. föreslå kommunfullmäktige besluta att ge de nämnder som har en negativ 
prognos i uppdrag att genomföra tidigare beslutade åtgärdsplaner för att 
långsiktigt uppfylla kravet på en budget i balans. 

 

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen överlämnar delårsrapport augusti 2021 med 
helårsprognos upprättad utifrån lag (2018:587) om kommunal bokföring och 
redovisning. I delårsrapporten ska det finnas en samlad bedömning om målen för 
god ekonomisk hushållning uppnås samt bedömning av resultat enligt balanskravet 
utifrån helårsprognosen. Delårsrapporten ska granskas av revisorerna som ska 
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat.  

 

Kommunen förväntas uppnå balanskravet 
Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på 84,6 mnkr. 
Utfallet per augusti 2021 motsvarar en positiv budgetavvikelse på drygt 68 mnkr. 
Nämndernas utfall de första åtta månaderna visar ett överskott mot budget om 7 
mnkr och gemensam finansiering visar ett utfall som överstiger periodens budget 
med drygt 61 mnkr. Överskottet förklaras främst av högre prognos på skatter och 
bidrag från SKR, finansiella intäkter i form av realiserade vinster av placerade 
pensionsmedel samt orealiserade vinster på placerade medel.  
 

Helårsprognosen för år 2021 indikerar på ett positivt helårsresultat på 77,5 mnkr 
för kommunen, vilket är 59 mnkr bättre än budget. Balanskravet bedöms uppnås. 
Nämndernas överskott som uppstått efter åtta månader kommer att försvinna 
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under hösten och för helåret prognostiseras ett underskott (-9 mnkr), medan 
gemensam finansiering prognostiserar ett överskott (69 mnkr).  
 

Förväntad hög nivå på investeringarna 
Årets investeringsbudget uppgår till 124,4 mnkr. Under årets åtta första månader 
uppgår investeringsutgiften till 36,6 mnkr. Prognosen för hela 2021 är att 
investeringar för totalt 91,4 mnkr kommer genomföras under året.  
 
Nämnderna har fortsatt negativa budgetavvikelser 
De prognostiserade negativa budgetavvikelserna för helåret 2021 finns inom 
nämnden för arbete och lärande och utbildningsnämnden. Nämnden för arbete och 
lärandes underskott beror framförallt på högre kostnader för köp av 
gymnasieutbildning samt ekonomiskt bistånd.  Inom utbildningsnämnden beror 
underskottet framförallt på LSS-kostnader utöver budget. 
 

Målen för god ekonomisk hushållning förväntas uppfyllas 
Sammantaget är bedömningen efter åtta månader att kravet på god ekonomisk 
hushållning kommer att uppfyllas för år 2021 samtidigt som balanskravet nås. 
 

De kommunala bolagen  
Bolagen och räddningstjänstförbundet tillsammans med kommunen, redovisar efter 
åtta månader ett utfall på 116 mnkr, som är bättre än motsvarande period 2020.  
Bolagen prognostiserar sammantaget cirka 13 mnkr bättre än budget. 

Bilagor 

Delårsredovisning per augusti 2021 

1a Delårsrapport KS 2021 

1b Beslut-202100287-KS-§ 122 

2a Delårsrapport KFN 2021 

2b Beslut delårsrapport KFN 

3a Delårsrapport SBN 2021 

3b Beslut-202100123-SBN- § 54 

4a Delårsrapport NAL 2021  

4b Beslut delårsrapport NAL 

6a Delårsrapport UN 2021 

6b Beslut delårsrapport UN 

7a Delårsrapport ON 2021 

7b Beslut-202100094-NOH-§ 50. 

8a Delårsrapport NMY 2021 

8b Beslut delårsrapport NMY 



 
Datum 

2021-10-07 
Referens 

«Databas» «Diarienr» 
«Grpnr»  

Sida 

3(3) 

 

 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Anna Bring 
Budgetansvarig 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 
Verkställande direktörer 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Revisorer 



 
 
 
 
 
 
 

Delårsredovisning augusti 2021 
Alvesta kommun 

 
 
 

 

Till kommunstyrelsen 2021-10-05 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
 

  

  

 

 

Innehållsförteckning 
SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 1 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ............................................................................................................................. 3 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE .......................................................................................................................... 3 
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN ................................................................................. 5 

Miljöredovisning ..................................................................................................................................................... 5 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING ........................................................................................... 7 
MÅLUPPFYLLELSE ..................................................................................................................................................... 8 

Riktning: Finanspolitisk riktning ............................................................................................................................. 8 
Riktning: Personalpolitisk riktning ....................................................................................................................... 10 
Riktning: Hållbarhetspolitisk riktning .................................................................................................................. 13 
Fokusområde: Hållbar tillväxt .............................................................................................................................. 15 
Fokusområde: Människors vardag ...................................................................................................................... 17 
Fokusområde: Barn & ungas behov .................................................................................................................... 19 
Fokusområde: Trygg välfärd ................................................................................................................................ 22 
Uppföljning av driftsbudget och helårsprognos ................................................................................................. 24 
Uppföljning av investeringsbudget och helårsprognos ...................................................................................... 30 

BALANSKRAVSRESULTAT .......................................................................................................................................... 33 
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN ...................................................................................................................... 34 

EKONOMISK REDOVISNING ............................................................................................................................ 36 

RESULTATRÄKNING ................................................................................................................................................ 36 
BALANSRÄKNING ................................................................................................................................................... 37 
KASSAFLÖDESANALYS ............................................................................................................................................. 38 
NOTER ................................................................................................................................................................. 39 
REDOVISNINGSPRINCIPER ........................................................................................................................................ 41 

 



 Sammanfattning 

Delårsredovisning augusti 2021  Sida | 1  
 

SAMMANFATTNING 
Kommunen förväntas uppnå balanskravet 
Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp 

och bedömer verksamheten utifrån tre poli-

tiska riktningar och fyra fokusområden med 

därtill kopplade resultatmål och nyckeltal.  

Kommunens ekonomi ska utvecklas så att  

dagens generation inte överför obalanserade 

kostnader eller skulder till kommande generat-

ioner. Ekonomin är en restriktion för verksam-

hetens omfattning på kort och lång sikt.  

Efter åtta månader av 2021 redovisar Alvesta 

kommun ett positivt totalt resultat på nästan 

85 mnkr. Resultatet för motsvarande period 

2020 var 46 mnkr.  

Helårsprognosen för år 2021 indikerar ett posi-

tivt helårsresultat på närmare 78 mnkr för 

kommunen, vilket är 60 mnkr bättre än budge-

terat. I det prognosticerade resultatet ingår  

realiserade och även orealiserade värdeföränd-

ringar på placerade pensionsmedel om totalt 

ca 46 mnkr, vilket innebär svårigheter att be-

döma utfallet per den sista december, på 

grund av osäker börsutveckling. 

Nämnderna prognostiserar för helåret ett bud-

getunderskott på närmare 9 mnkr och gemen-

sam finansiering ett överskott på närmare 69 

mnkr som, lite förenklat beror på skatteintäk-

ter/statsbidrag/utjämning (23 mnkr) samt  

realiserade och orealiserade vinster på pens-

ionsmedel (46 mnkr).  

Det prognostiserade resultatet innan finans-
netto, dvs verksamhetens resultat, prognosti-
seras till närmare 31 mnkr, att jämföra med ca 
3 mnkr i bokslut 2020. Det prognostiserade re-
sultatet för verksamheten beror dels på att 
verksamhetens nettokostnader beräknas öka 
betydligt mindre (2,6%) än vad skatteintäk-
terna beräknas att öka (5,1%). Det är dock det 
starka finansnettot i form av realiserade och 
orealiserade värdeförändringar på placerade 
pensionsmedel som är den stora förklaringen 
till det prognostiserade resultatet på närmare 
78 mnkr.  

 
Nämnderna har förbättrat sin helårsprognos 

jämfört med maj med drygt 10 mnkr. Progno-

sen, totalt sett, är förbättrad med närmare 58 

mnkr och beror förutom på nämndernas bättre 

prognoser också på de tidigare nämnda  

realiserade och orealiserade vinsterna på  

pensionsmedel (46 mnkr). 

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. Vid beräk-

ning av balanskrav räknas realiserade och  

orealiserade vinster på placerade medel bort 

från resultatet. För 2021 bedöms balanskravet 

att uppfyllas och dessutom bedöms att åter-

ställningskravet på 1,3 mnkr från 2020 kan 

återställas helt.   

Förväntad nivå på investeringarna 
Årets investeringsbudget uppgår till närmare 

125 mnkr. Under årets åtta första månader 

uppgår investeringsutgiften till 37 mnkr.  

Prognosen är att investeringar för drygt 91 

mnkr kommer genomföras under året.  

Flera av nämnderna levererar ett överskott  
Flera nämnder prognostiserar ett överskott 

jämfört med budget och utbildningsnämnden 

ett mindre underskott. En större negativ  

budgetavvikelse finns dock inom nämnden för 

arbete och lärande som uppgår till drygt 19 

mnkr. 

Nämnden för arbete och lärandes underskott 

beror framför allt på högre kostnader för gym-

nasieutbildning och ekonomiskt bistånd.  

Inom utbildningsnämnden finns underskottet 

framför allt inom LSS-verksamheten. 

Målen för god ekonomisk hushållning för-
väntas delvis uppfyllas 
Sammantaget är bedömningen efter åtta  

månader att kravet på god ekonomisk hushåll-

ning delvis kommer delvis att uppfyllas för år 

2020. Det prognosticerade resultatet visar på 
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en positiv budgetavvikelse på närmare 59 

mnkr, vilket gör att kommunen når upp till 

kommunfullmäktiges finansiella mål. Utma-

ningen framöver kvarstår, det vill säga att 

stärka den ekonomiska ställningen för att möj-

liggöra fortsatt långsiktig hållbar utveckling 

inom samtliga fokusområden. 

De kommunala bolagen  
Bolagen och räddningstjänstförbundet tillsam-

mans med kommunen, har budgeterat ett  

resultat på närmare 15 mnkr. Prognosen visar 

på ett resultat närmare 28 mnkr. Det är fram-

för allt Allbohus som prognostiserar ett bättre 

resultat än budget.  

Ekonomiska utmaningar väntar 
Kommunen står inför utmaningar, inte minst 

utifrån framtida investeringsbehov och med 

en, just nu, obalans i en av nämnderna.  

Bedömningen kvarstår därför att det är en  

utmaning att möta såväl oförutsedda händel-

ser som att skapa utrymme för behovet av en 

ökad offentlig konsumtion. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Händelser av väsentlig betydelse 

Ytterligare förstärkta krav på prioriteringar 
och budgetkontroll 
 
Alvesta kommun har en verksamhet med drygt 
1 500 anställda och en omsättning på drygt 1,3 
miljarder kronor.  
 
Kommunens ekonomi ska utvecklas så att da-
gens generation inte överför obalanserade 
kostnader eller skulder till kommande generat-
ioner. Ekonomin är en restriktion för verksam-
hetens omfattning på kort och lång sikt.  
 
Kommunen prognostiserar ett plusresultat på 
närmare 78 mnkr för år 2021 men samtidigt 
också en fortsatt negativ budgetavvikelse för 
en av nämnderna. Realiserade och icke-reali-
serade värdeförändringar i placerade pensions-
medel påverkar augustiresultatet med cirka 46 
mnkr. Utan dessa orealiserade vinster reduce-
ras det prognostiserade resultatet på cirka 78 
mnkr till cirka 32 mnkr. 
 
 

Coronapandemins påverkan på Alvesta 
kommun 
 
Krisledningsarbetet har utgått från kommun-
ledningen och verkat genom hela koncernen. 
Det har varit ett omfattande lokalt och region-
alt samarbete som ianspråktagit en hel del 
strategiska resurser från kommunledningsför-
valtningen.  
 
Såväl förra året som i år påverkas verksamhet-
erna mycket av pandemin. Det gäller mer eller 
mindre alla nämnder men kanske speciellt de 
större nämnderna såsom omsorgsnämnden, 
utbildningsnämnden och nämnden för arbete 
och lärande. 
 
Kommunens intäkter är beroende av föränd-
ringar i regler och volymer avseende statsbi-
drag kopplade till de stödpaket som regeringen 
beslutar om. 
 

Sammanfattningsvis är Alvesta kommun starkt 
påverkad av Corona-pandemin och kommer att 
vara så för en tid framöver. Detta innebär en 
utmaning i att göra korrekta prognoser. Det 
finns såväl intäkter som kostnader som kan 
kopplas till pandemin och ibland är det mycket 
svårt att få en klar bild i ekonomiska analyser. 
 

Fortsatt fokus attraktiv kommun 
 
Den av kommunfullmäktige antagna nya styr-
modellen skapar grund för ett modernt, tillits-
baserat och transparant ledarskap. Våra ar-
betssätt utvecklas inom flera olika områden. 
Ett exempel är ett nytt resursfördelningssy-
stem i framtagandet av nämndernas ekono-
miska ramar som bygger på en modell framta-
gen av SKR.  Avsikten är att det ska vara ett 
mer transparant och långsiktigt planeringsverk-
tyg som ger verksamheten de bästa förutsätt-
ningar att lyckas med sitt uppdrag. Det är 
också grunden för en långsiktig ekonomisk håll-
barhet för nyttjandet av kommunens resurser. 
 
Hållbarhetsarbetet och Agenda 2030 är en vik-
tig hörnsten i styrmodellen. Alvesta kommun 
verkar för både tillväxt och minskad klimatpå-
verkan. Den hållbara tillväxten är central för att 
klara kommunens utmaningar i dag och imor-
gon. Alvesta är en kommun med mångsidigt 
och livskraftigt näringsliv där företag kan eta-
blera sig, växa och utvecklas i hela kommunen. 
Många nya sätt att mötas mellan närinhgsliv, 
akademi och kommun har utvecklats under 
året. Utveckling sker även kring den sociala 
hållbarheten med mycket fokus på att tillvarata 
alla invånares förmåga att bidra i samhällsut-
vecklingen. 
 
Arbetet fokuserar även fortsättningsvis på att 
skapa förutsättningar för att Alvesta kommun 
ska upplevas som attraktiv kommun att bo, 
leva och verka i med stolthet. Här skapas möj-
ligheter för ett attraktivt boende i olika miljöer, 
med möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i 
världen. De goda kommunikationerna är en 
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förutsättning för en fungerande vardag. Här 
finns goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt 
och modernt liv i hela kommunen och är en 
plats för alla typer av möten mellan människor. 
 
Att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare är 
en grundförutsättning för att Alvesta kommun 
ska klara kompetensförsörjningen i framtiden 
men också för att kunna erbjuda den goda ser-
vice kommunen ansvarar för mot invånare och 
andra intressenter. Under året har en kompe-
tensinventering gjorts i både kommunkoncer-
nen och tillsammans med näringslivet i kom-
munen. En ny kompetensförsörjningsstrategi, 
ledarskapsutbildningar och fokus på arbetsmil-
jöarbete kan adderas till vår redan väl imple-
menterade värdegrund.  
 
En större tillgänglighet i bemötande och ser-
vice för våra invånare och företagare utvecklas 
via vårt nya kontaktcenter. Där satsar vi på en 
helt ny modern miljö där invånare, företag och 
andra intressenter ska få snabb respons på 
sina ärende oavsett om det sker digitalt, per 
telefon eller fysiskt möte. Digitalisering, auto-
matisering och digital infrastruktur är en viktig 
förutsättning för kommunens fortsatta utveckl-
ing och här satsas nu på nya innovationer,  
system och digitala arbetssätt. 
  

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 investe-
ringar för de närmaste åren ökar också beho-
vet av en stabil ekonomi.  
 
Det är av största vikt att nämndernas kostnads-
nivå balanserar i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag.  
 
En av kommunkoncernens stora utmaningar 
under de närmast kommande åren är att sä-
kerställa att kunna möta såväl oförutsedda 
händelser som att skapa utrymme för behovet 
av en ökad offentlig konsumtion, exempelvis 
genomförande av större nödvändiga investe-
ringar. 

 

Likviditet, lån och placeringar 
 
Likviditeten visar den kortsiktiga betalnings-
förmågan. Verksamheten har genererat ett 
överskott har och sedan årsskiftet 2020/2021 
ökat tillgången på likvida medel med 35 mnkr. 
Vid en jämförelse av likvida medel per den 31 
augusti föregående år har likviditeten ökat 
med 17 mkr. Att ökningen är större sedan års-
skiftet beror framförallt på naturliga säsongs-
variationer. 
 
Kommunen har lån på 202 mnkr och såväl 
ränta som kapitalbindning är väl fördelade un-
der de kommande sju åren. De senaste åren 
har det varit möjligt att låna till fast, låg ränta 
även på längre löptider och därför är merpar-
ten av lånen bundna till fast ränta.  Av lånen är 
20 mnkr löpande och det ger kommunen möj-
lighet att amortera varje år om utrymme skulle 
uppstå.  
 

 
 
Kommunens kapitalförvaltning ska bidra till att 
kunna betala framtida pensionskostnader.  
Värdet på placerade medels har ökat med cirka 
26 mnkr under 2021, från 369 mnkr vid årsskif-
tet till mnkr till 395 mnkr i augusti. Då har sam-
tidigt ett uttag på 24 mnkr inrymts för att möta 
en del av årets pensionsutbetalningar. Det in-
nebär en avkastning som mer än väl överstiger 
portföljindex på knappt fyra procent.  
 
Portföljen består av cirka två tredjedelar aktier 
i Sverige och utlandet samt cirka en tredjedel i 
räntebärande placeringar.  
 
 
 
 

Lånestock Belopp Startdatum Slutdatum

Lån 1 50 000 000 2016-12-13 2026-06-01

Lån 2 22 000 000 2019-10-21 2024-10-02

Lån 3 37 500 000 2020-04-03 2023-04-24

Lån 4 37 500 000 2020-04-03 2025-05-12

Lån 5 35 000 000 2021-03-01 2028-02-17

Lån 6 20 000 000 2020-05-05 Löpande
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Miljöredovisning 

Transport 
 

Mål 1. År 2020 ska kommunkoncernens fordon 
köras på förnybart drivmedel 

Styrdokument: energi- och klimatstrategi (2015), 
resepolicy (2016) miljömålslöfte (2017), drivme-
dels- och fordonspolicy (2017) 

Resultatmått/indikato-
rer 

2021 2020 

Kommunens drivme-
delsinköpspåverkan 
(ton CO2-ekv.) 

Tas med i 
årsbokslu-
tet 

206,7 ton 

Andel Etanol/bensin-
fordon (dvs. bilar, lätta 
lastbilar, moped, sko-
ter) i kommunkoncer-
nen 

2 bensin, 
7 eta-
nol/ben-
sin 

7 bensin, 
13 eta-
nol/ben-
sin  

 
För att kunna uppnå framtida energimål och 
minska klimatpåverkan är det viktigt att minska 
koldioxidutsläppet från den kommunala for-
donsflottan.  Det är därför viktigt att fordon 
som drivs med ben-sin ersätts och att diesel-
fordon tankas med HVO (förnybar diesel).  
Drivmedlet etanol betraktas som ett bra alter-
nativ till fossila drivmedel, men är inte lättill-
gängligt på landsbygden och därmed finns det 
en stor risk att etanolbilar tankas med bensin. 
 
 

Mål 2. Aktivt minska resor med egen bil i tjänst  

Styrdokument: energi- och klimatstrategi (2015), 
trafikstrategi (2015),  
resepolicy (2016)   

Resultatmått/indi-
katorer 

2021 2020 

Antal mil (jan-aug) 6 260 9 274 

Mil/anställd 3,5 5,1  

Klimatpåverkan 
(ton CO2-ekv) 

17,7 26,3 

 
Kommunkoncernen ska enligt resepolicyn i 
första hand cykla/gå, i andra hand buss/tåg och 
i tredje hand ta en av kommunens tjänstebilar. 
Om inte dessa alternativ finns att tillgå får man 
vid godkännande av chef ta sin egen bil. Sedan 
förra delårsbokslutet har resor med egen bil i 

tjänst minskat och har kommunen sänkt kli-
matpåverkan från resor med egen bil i tjänst. 
 

Energianvändning 
 

Mål 3. Kommunen ska stimulera produktion och 
användning av förnybar energi 

Styrdokument: energi- och klimatstrategi (2015), 
miljöpolicy (2008) 

Resultatmått/indika-
torer 

2021 2020 

Solceller installerad 
effekt (totalt)  

211 kW 175 kW  

Installerat antal ladd-
platser för kommun-
koncernens bilar (to-
talt) 

30 17  

Avtal elhandel Bra miljö-
val 

Bra miljö-
val 

 
Kommunen fortsätter att köpa in miljömärkt el 
som både är fossilfritt och ställer krav på att 
miljöpåverkan från elproduktionen successivt 
ska minska. Under 2021 har solcellspaneler 
satts på Prästängsskolan och Grönkullaskolan. 
Solcellerna fungerar även som solavskärmning 
in till fastigheten för ett bättre inneklimat. 

 
Mat 
 

Mål 4. Andelen ekologiska livsmedel ska vara 
minst 40% av livsmedelsbudgeten 2020. 

Styrdokument: Inköps- och upphandlingspolicy 
(2016), miljöpolicy (2008) 

Resultatmått/indikato-
rer 

2021 2020 

Andel ekologiskt 35,37 % 36,40 % 

Andel etiskt värde 3,20 % 4,90 % 

 
På grund av Covid-19-pandemin och restrikt-
ioner från Folkhälsomyndigheten har färre per-
soner vistats i skolor och förskolor under första 
halvåret. Omständigheter medförde en minsk-
ning av mängden mat som lagades under  
perioden januari-juli. Både andelen ekologiska 
livsmedel och livs-medel märkt med etiskt 
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värde har minskat något jämfört med föregå-
ende år.  
Mängd matsvinn har inte ändrats jämfört med 
föregående år och förblir på samma nivå. 
 

Avfall 
 

Mål 5. Mängden mat- och restavfall ska minska i 
kommunen med 25 % år 2025 från år 2015. 

Styrdokument: miljöpolicy (2008), avfallsplan 
2021–2025 (2021) 

Resultatmått/indikato-
rer 

2021 2020 

Andel restavfall från 
hushållskärl till  
förbränning (kg/inv) 
(jan-juli) 

85,2 85,5 

Andel matavfall från 
hushållskärl (kg/inv) 
(jan-juli) 

26,0 26,7 

 
Under våren 2021 beslutade kommunfullmäk-
tige om en ny avfallsplan för Alvesta kommun 
som ska gälla till och med år 2025. Det  
övergripande målet i avfallsplanen är att  
mat- och restavfall ska minska med 25 % till år 
2025 jämfört med år 2015. Därför läggs nya  
indikatorer in jämfört med föregående delårs-
rapportering. Jämfört med 2015 har invånarna 
minskat mat- och restavfallet med 9,2 % och 
det krävs ytterligare ansträngningar för att vi 
ska klara målet till 2025. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

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.  
 
Ofta används resultatmått som är framtagna 
och sammanställda för att de ska kunna jämfö-
ras med övriga kommuner i landet. Genom 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) 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 verk-
samheten, utifrån ett medborgarperspektiv. 
 
Kommunallagens krav om god ekonomisk hus-
hållning fokuserar på hushållning samt att öka 
långsiktigheten i den ekonomiska och verksam-
hetsmässiga planeringen. God ekonomisk  
hushållning innebär för Alvesta kommun att  
resultatmål för verksamheten som är knutna 
till kommunens vision, Vision 2027, ska uppfyl-
las i allt väsentligt tillsammans med det finansi-
ella målet om överskott. En god ekonomisk 
hushållning definieras som en sammanvägd 
bedömning av måluppfyllelse av resultatmål 
och det finansiella målet om ekonomiskt över-
skott. Det finansiella målet har stor inverkan på 
bedömningen. 
 
Vision 2027 är ett dokument antaget av kom-
munfullmäktige 2017 som pekar ut riktningen 
för kommunens utvecklingsarbete de närmaste 
tio åren för att möta framtiden på bästa sätt. 
I kommunfullmäktiges budget för 2021 knyts 
tre politiska riktningar och fyra fokusområden 
till visionen. 
. 
 
Tre politiska riktningar 

• Finanspolitisk riktning 

• Personalpolitisk riktning 

• Hållbarhetspolitisk riktning 
 

Fyra fokusområden 

• Hållbar tillväxt 

• Människors vardag 

• Barns och ungas behov 

• Trygg välfärd 
 
Till vardera av de sju riktningarna/fokusområ-
dena knyts; 
a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse 

är varje riktning/fokusområde och därtill kopp-

lade resultatmål, nyckeltal och de särskilda 

uppdragen underlag för att bedöma måluppfyl-

lelsen. Enligt budget 2021 ska knappt en tred-

jedel av nyckeltalen följas upp i delårsuppfölj-

ningen. Av de nyckeltal som följts upp per den 

sista augusti uppfylls samtliga nyckeltal som 

därmed indikerar en god måluppfyllelse. 

Eftersom större delen av nyckeltalen fångas 

först i årsredovisningen har kommunfullmäk-

tige beslutat om att måluppfyllelsen också ska 

bedömas utifrån annan relevant information 

inom respektive område. Den sammantagna 

bedömningen vid delåret 2021 är att kravet på 

god ekonomisk hushållning delvis uppfylls. 

Bedömningen vid delåret 2021 är att: 
* Det ekonomiska målet uppfylls.  
* Verksamhetsmålen delvis uppfylls. 
 
 

 
 

Område Riktning /  Fokusområde

Ekonomi Finanspolitisk riktning Uppfyllt

Verksamhet Personalpolitisk riktning Uppfyllt

Verksamhet Hållbarhetspolitisk riktning Delvis uppfyllt

Verksamhet Hållbar tillväxt Delvis uppfyllt

Verksamhet Människors vardag Delvis uppfyllt

Verksamhet Barns och ungas behov Delvis uppfyllt

Verksamhet Trygg välfärd Delvis uppfyllt

Prognos måluppfyl lelse
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Måluppfyllelse 

Riktning: Finanspolitisk riktning 

 
Mål 
Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två  
procent av intäkterna, årligen motsvarande ca 25 mnkr. För budgetåret 2021 gäller 18,6 mnkr,  
motsvarande ca 1,4 procent. Målet uppfyllt 
 
Analys av måluppfyllelse 
Resultatet prognostiseras till drygt 77 mnkr. Det starka resultatet beror på att verksamhetens netto-
kostnader prognostiseras öka betydligt mindre (2,6%) än vad skatteintäkterna kommer att öka (5,1%). 
Ett starkt finansnetto bidrar också till ett bra resultat. 
 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Implementering av koncernövergripande processer i 
form av gemensam stöd- och serviceorganisation för kon-
taktcenter och ekonomiadministration.  

Påbörjat  KS 

Implementering av kategoristyrning i upphandlingspro-
cessen för hela koncernen.  

Påbörjat KS 

Översyn av samverkan och organisation för kost, service, 
vaktmästeri, grönytor, bilpooler m m för en kvalitativ och 
kostnadseffektiv verksamhet med invånaren i fokus.  

Påbörjat  KS 

 
Implementering av koncernövergripande pro-
cesser 
Arbetet med att etablera ett koncerngemen-
samt kontaktcenter löper enligt plan. Kom-
munfullmäktige har beslutat om en service- 
och tillgänglighetspolicy som utgör en viktig 
grund i det ramverk för styrning av kontakt- 
och ärendehanteringen som är framtaget.  
En finansieringsmodell har fastställts av kom-
munstyrelsen. För närvarande görs en översyn 
av dimensionering och budget för kontaktcen-
ter, där bland annat en analys av samtliga in-
kommande samtal till Alvesta kommunkoncern 
ligger till grund för arbetet. Rekrytering av 
kommunvägledare har påbörjats och arbetet 
med att säkerställa vilka uppgifter som ska 
överföras från förvaltningar och bolag till  

kontaktcenter samt lokalfrågan har hög priori-
tet under inledningen av hösten. Vidare kom-
mer ett ärendehanteringssystem och en kon-
taktcentermodul i telefonisystemet att imple-
menteras. Förutsättningar för ett lyckat projekt 
är en utbyggnad av e-tjänster, ny hemsida, nytt 
intranät samt en ökad digitaliseringskompe-
tens i verksamheten. Mot bakgrund av detta 
har bland annat en översyn av befintlig web 
gjorts och parallellt pågår förberedelser för 
upphandling av ny web. Kontaktcenter startar 
sin verksamhet under kvartalet 2022. 
 
Centralisering av ekonomiadministrationen har 
genomförts gällande ekonomer. Nästa steg in-
nebär att också andra ekonomifunktioner, 
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såsom ekonomiassistenter, ska centraliseras. 
En plan för den processen görs under oktober. 
 
Implementering av kategoristyrning  
Arbetet med att implementera kategoristyr-
ning som arbetssätt i Alvesta kommunkoncern 
fortskrider enligt plan. För närvarande arbetas 
med två kategoristyrningsprojekt, entrepre-
nadmateriel och fordon. Projekten genomförs 
koncernövergripande med representanter från 
berörda enheter i både kommun och bolag. 
Strategin gällande entreprenadmateriel beräk-
nas vara färdigställd under sista kvartalet 2021 
och fordon under första kvartalet 2022. I takt 
med att strategier färdigställs påbörjas också 
ett arbete i förvaltningar och bolag för att im-
plementera fastställd strategi. Nya kategori-
styrningsprojekt startar successivt. I planering 
för 2022 ligger bland annat entreprenadtjäns-
ter, möbler och livsmedel.  
 

Översyn av samverkan och organisation 
Översynen har delats upp i flera delar. Hittills 
har delen kost och bilpool påbörjats. Översyn 
av de andra verksamheterna har ännu inte 
startat upp på grund av arbetsläge med många 
andra utredningsprojekt. Översynen av bilpoo-
len sker inom ramen för kategoristyrningspro-
jekt om fordon och är i princip klar. Då det gäl-
ler utredningen om kost har kostcheferna på 
utbildnings- respektive omsorgsförvaltningen 
fått i uppdrag att utreda kostorganisationen i 
Alvesta kommun. En rapport finns framme som 
ska överlämnas till styrgruppen bestående av 
kommunchef samt förvaltningschefer för de 
två berörda förvaltningarna. Kommunchef 
kommer sen att återrapportera till kommun-
styrelsen. 
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Riktning: Personalpolitisk riktning  

 
Mål 
Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga för-
bättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2021 Resultat Resultat Uppgift 
lämnas av 

202108 202008   

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kom-
mun, exklusive pensionsavgångar och uppsägningar på 
grund av arbetsbrist.       

 5,8 % 
Målet 
uppfyllt 

9,5%  KS 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd 
personal, procent           

 94,7 % 
Målet 
uppfyllt 

94,4% KS 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent   6,7 % 
Målet 
uppfyllt 

7,5% KS 

 
 
Kommentar nyckeltal 
Personalomsättningen exklusive pensionsav-
gångar för de första åtta månaderna har mins-
kat radikalt sedan föregående år. Personalom-
sättningen har halverats vid omsorgsförvalt-
ningen och än mer vid samhällsbyggnadsför-
valtningen. 
 
Sysselsättningsgraden har fortsatt att öka nå-
got, en stadigvarande trend under senare år. 
 
Sjukfrånvaron har minskat med nästan en pro-
centenhet. Sjukfrånvaron minskar mest vid för-
valtningen för arbete och lärande där frånva-
ron i dagar per snittanställd minskat från 20 till 
10. Lägst frånvaro har kommunledningsförvalt-
ningen med 1 procent och högst omsorgsför-
valtningen med 8,5 procent. 
 
Analys av måluppfyllelse  

Flera faktorer kan ha bidragit till den kraftigt 
minskade personalomsättningen. En bidra-
gande orsak kan vara coronapandemin som 
skapat ett större intresse för arbete inom vård 
och omsorg vilket också lett till bra rekryte-
ringar av vikarier. Utbildningar genom äldre-
omsorgslyftet har gett fler tryggare anställ-
ningar och en undersköterskeutbildning. Trots 
en ansträngande period för många under  
pandemin, har fler stannat kvar i sin anställ-
ning. Satsningar som lika friskvårdsbidrag, fri 
frukt och kaffe samt andra förmåner genom en  
friskvårdsportal har bidragit till ökad attraktivi-
tet som arbetsgivare.  
 
Heltid som norm vid nyanställning bedöms 
även ha bidragit till en fortsatt ökad sysselsätt-
ningsgrad. 
En minskad sjukfrånvaro trots fortsatt pandemi 
är en glädjande trend men kan i stort förklaras 
med minskad smittspridning genom alltmer  
utbredd vaccination. 
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Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Utveckla en samverkansmodell som integrerar medbe-
stämmande och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Påbörjat  KS 

 
Implementera en koncerngemensam kompetensför-
sörjningsstrategi som ett led i arbetet att bli en mer at-
traktiv arbetsgivare.  

Påbörjat KS 

 
Intensifiera arbetsmiljöarbetet inom omsorgsförvalt-
ningen med att få bort delade turer, men också att sätta 
skenor i tak på särskilda boenden för att möjliggöra ar-
betet med fler takliftar. 
 

Påbörjat ON, KS 

 
Samverkansmodell 
En partsgemensam arbetsgrupp ledd av HR-
chefen arbetar med att få till ett samverkans-
avtal som ska ersätta traditionella MBL-för-
handlingar och skyddskommittéer. En bred 
facklig representation samt fem arbetsgivarre-
presentanter från fyra förvaltningar deltar i  
arbetet. Målsättningen är ett samverkansavtal 
klart före årsskiftet.  
 
Koncerngemensam kompetensförsörjnings-
strategi 
Ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi är 
framtagen av HR-avdelningen. Förslaget är för-
ankrat i centrala MBL-gruppen samt i förvalt-
ningschefsgruppen. Modellen bygger på ARI-
UBA-modellen (A – attrahera, B -rekrytera, 
 I – introducera, U – utveckla, B -behålla, A – 
avveckla) samt nio HR-strategier för lyckosam 
kompetensförsörjning. Redovisas till perso-
nalutskott under hösten. 
 
Arbetsmiljöarbete vid omsorgsförvaltningen 
Inom omsorgsförvaltningen pågår ett flertal ar-
betsmiljöarbeten/projekt utifrån förvaltning-
ens tre verksamhetsområden. 
 

Inom verksamhetsområdet ordinärt boende 
pågår en översyn av schema för att ytterligare 
minska andel rygg till rygg-pass och delade tu-
rer. Arbetet är i skrivande stund beroende av 
beslut om hur verksamheten ska hantera nytt 
heltidsmått för nattarbetare som börjar gälla i 
april 2022. Arbetet med schemaprocesserna 
hanteras av respektive chef och i respektive ar-
betslag utifrån de förutsättningar som finns i 
respektive verksamhet vilket också ger möjlig-
het att tillsammans prova sig fram och testa 
olika upplägg. 
 
Inom verksamhetsområdet särskilt boende har 
en projektledare tillsammans med tre chefer 
under våren träffats för att kartlägga möjlig-
heter och svårigheter, omfattning, ekonomi 
och omvärldsbevakning med fasta schema, in-
dividuella schema, ökad grundbemanning, 
budget i timmar och bemanningskrav. Själva 
arbetsmiljöprojektet kommer att påbörjas un-
der hösten på Högåsen. Inom särskilt boende 
finns 56 taklyftar installerade i lägenheterna 
varav nio har installerats under 2021. 
 
Under årets första del har verksamhetsområ-
det funktionsstöd inlett ett projektarbete i 
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syfte att växla timvikarier med utbildning till 
tillsvidareanställningar för att öka kvalitet, per-
sonalkontinuitet och kompetens men även för 
att införa heltidstjänster och ta bort delade tu-
rer. En projektledare har internutbildats och 

som nu bedriver arbete med att göra schema-
analyser, kartlägga frisknärvaro, lägga hälso-
samma scheman och resurspass-optimering i 
samband med att fler ordinarie tillsätts på ar-
betsplatsen. 
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Riktning: Hållbarhetspolitisk riktning 

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

Nyckeltal enligt Mål och budget 2021 
Resultat Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

202108 202008   

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter en-
ligt Ekomatcentrum, procent          

 32,70 
Målet 
uppfyllt 

36,40% UN 

Andel animaliska livsmedel i kommunens verksamheter 
med ursprungsland Sverige (kött, fågel, ost, ägg, mejeripro-
dukter), procent             

 93,98 
Målet 
uppfyllt 

92,55% UN 

 
Kommentar nyckeltal 
Totalt har andelen ekologiska livsmedel mins-
kat sedan föregående år vilket betyder att  
målen inte uppnås. För Alvesta kommuns del 
handlar det om en minskning från 36,40 pro-
cent till 32,70 procent. Minskningen beror  
delvis på att Alvesta kommun har ingått ett av-
tal med ett närproducerande slakteri där älg-
kött och vildsvinskött har köpts in och serve-
rats. Detta kött är inte KRAV-rnärkt vilket gör 
att värdet sjunker, däremot är det närproduce-
rat. 
Målet kan ändå anses vara uppfyllt då jämfö-
relse görs mot statistikgruppen ”andra lik-
nande kommuner” enligt det mål som sattes 
upp i budgeten och senast kända statistik i 
kommundatabasen Kolada. Bland de mest sju 
lika kommunerna med Alvesta hade Alvesta 
näst högst värde. 
 
Totalt har andelen svenska animaliska produk-
ter ökat i Alvesta kommun och kostenheten ar-
betar medvetet för att den här andelen ska 
öka. Målet har uppnåtts då andelen har ökat 
från 92,55 procent till 93,98 procent. Riven ost 
med ursprungsland Sverige finns inte upphand-
lat till ett rimligt pris och det är en produkt 
som används flitigt och det påverkar värdet. 
Kött, kyckling och ägg ger en andel på nästan 
100 procent vilket är positivt. 
 

Analys av måluppfyllelse  
Arbetet med styrmodell och Agenda 2030 in-
tensifieras, där strategin är att arbetet integre-
ras i redan pågående processer i kommunens 
verksamhet. De 17 målen är odelbara och krä-
ver förmåga till ökat ”helhetstänk” för koncer-
nen och berör såväl tillväxt som klimatpåver-
kan. Genom kommunens deltagande i Glokala 
Sverige ges möjlighet till kunskapsuppbyggnad 
och erfarenhetsutbyte med andra organisat-
ioner. Under hösten genomförs insatsinvente-
ring och analys av kommunens nuläge i syfte 
att identifiera utmaningar som kopplas till 
kommunfullmäktiges mål och budget. Sats-
ningen med två tjänster som hållbarhetstrate-
ger i koncernen visar redan på effekt när det 
gäller konkret arbete men också samverkan 
med nationella nätverk och forskning. Kommu-
nen har valts ut som en av få kommuner i  
Sverige vara med i pilotstudien SDG Synergies, 
som leds av den nationella samordnaren för 
Agenda 2030 i Sverige. 
 
Även arbetet med översyn av reglementen, de-
legationsordningar och policys fortsätter uti-
från den antagna styrmodellen. Gemensamma 
mallar och underlag för hela koncernen tas 
fram för att säkra myndighetsutövningen. Alla 
nämnder och bolag deltar i arbetet som leds  
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utifrån ett likvärdighetsperspektiv från kom-
munstyrelsen. Vissa beslut har fattats under 
våren 2021. 
 
Social hållbarhet och att motverka utanförskap 
i samhället är viktigt då vi nu ser effekterna av 
ökande klyftor i samhället i spåren av pande-
min. Uppdraget kring ungdomsarbetslöshet 
och psykisk ohälsa ålder 18 - 25 år drivs tillsam-
mans med förvaltningen för arbete och lä-
rande samt kultur- och fritidsförvaltningen. All 
forskning visar på samhällsekonomiska vinster 
om denna grupp ges särskilt stöd och stimu-
lans. Arbetet kräver innovativa arbetsmetoder 
från kommunen där vi sätter ungdomarna i fo-
kus. 
 
Under första halvåret av 2021 beslutades en ny 
avfallsplan, vilket innebär att kommunen har  
 

som övergripande avfallsmål att minska vårt  
 
mat- och restavfall med 25 procent till år 2025. 
Nytt sedan förra avfallsplanen är att det finns 
mål och aktiviteter kopplat till minskad ned-
skräpning. Från och med 2021 är kommunen 
med i nätverket ”Håll Sverige rent”, vilket inne-
bär att vi genomfört skräpplockardagar inom 
barn- och utbildningsförvaltningen, delat ut 
”skräpplockarkit” till allmänheten samt genom-
fört en skräpmätning.  
 
Kommunen har även ansökt och fått beslutat 
om att fortsätta kunna erbjuda energi- och kli-
matrådgivning till privatpersoner, föreningar 
och företag. Kommunstyrelsen har beslutat att 
en ny energi- och klimatplan ska tas fram. En 
energibalans har gjorts som visar nuläget i 
energitillförsel samt energianvändning och 
som kommer att ligga till grund för förslag till 
nya energi- och klimatmål. 

 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Vi tydliggör Agenda 2030 (ekonomisk, social och ekolo-
gisk hållbarhet). Då styr- och ledningsmodellen bygger på 
Agenda 2030 ska den brytas ner till lokala förutsättningar 
i Alvesta kommun.  

Påbörjat  KS 

Integrationsarbetet ges en tydligare roll som övergri-
pande process i alla nämnder.  

 Påbör-
jat, men 
ej använt 
resurser 

KS 

 
Agenda 2030 
Uppdraget kring Agenda 2030 pågår och en 
koncerngemensam uppstart och utbildning är 
genomförd våren 2021. Insatsinventering och 
väsentlighetsanalys genomförs under hösten 
2021 och utgör en viktig grund för det fortsatta 
arbetet för att bryta ner Agenda 2030 till lokala 
förutsättningar.  

 
Integrationsarbete 
Integrationsarbetet integreras med arbetet 
med Agenda 2030. Behov av fortsatta diskuss-
ioner behövs kring organisation, ansvar och 
funktioner i koncernen gällande integration. 
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Fokusområde: Hållbar tillväxt 

 
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 re-
sursutnyttjande i demokratisk dialog med invånare, företagare och besökare. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2021 
Prognos Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

2021 2020   

Tillgång till, eller närhet till bredband med minst 100 
Mbit/sek 

91% 
Målet 

uppfyllt 
88% KS 

 
Kommentar nyckeltal 
Utfallet 2020 är detsamma som för 2019 trots 
en god utbyggnad av bredbandsnätet. Orsaken 
till detta är en ny regel för bestämning av 
begreppet ”närhet till”. Kommunens bred-
bandsmål är att år 2020 bör 95 procent av alla 
hushåll och företag ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/sek. Till 2025 ska mätning ske 
mot bandbredd 1 Gbit/sek. För 2021 är pro-
gnosen att 91 procent av hushållen och företag 
i kommunen har tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/sek. Prognosen baseras på 
snittökningen de senaste fyra åren. Prognosen 
bygger på att tätorterna beräknas nå 99 pro-
cent och landsbygden 65 procent att få tillgång 
till eller närhet till bredbandsuppkoppling med 
kapaciteten 100 Mbit/sek. 
 
Analys av måluppfyllelse  
Förstärkningen inom hållbar tillväxt med fokus 
på näringsliv, kommunikation, innovation och 
projekt ger positiva effekter. Ett exempel på 
det är att VD-rådet fortsätter och en arbets-
grupp har tillsatts med representanter från  
företag och kommunen med syfte att genom-
föra kompetensinventering och analys i kom-
munen för att säkerställa kompetensförsörj-
ningen i vår kommun. Fortsatta strategiska 
kontakter med akademi, näringsliv och civil-
samhälle är tagna och konkretiseras ytterligare 

under hösten inom bland annat livsmedelspro-
duktion och cirkulär ekonomi. Den nationella 
livsmedelsstrategin beaktas i det lokala  
arbetet. Fokus är även forskning kring skog och  
vatten. 
 
I uppdraget att sänka ungdomsarbetslösheten i 
kommunen samverkar kommunledningsför-
valtning, förvaltningen för arbete och lärande 
och kultur- och fritidsförvaltning för att skapa 
innovativa verktyg och redskap som ska leda 
till att ungdomarna ges möjlighet till att ta  
ansvar för sin egen utveckling.  
 
Kommunledningsförvaltningen fortsätter sitt 
arbete tillsammans med samhällsbyggnadsför-
valtningen kring verksamhetsmark och före-
tagsutveckling/etableringar. Under våren  
blev den första etableringen klar på Orrakullen.  
Vi förbättrar också våra resultat ytterligare 
kopplat till näringslivsklimatet. 
 
På grund av pandemin har vi valt att avstå att 
genomföra invånardialoger i kommunen.  
 
Kommunledningsförvaltningen leder en kon-
cerngemensam arbetsgrupp med syfte att 
samordna firandet av det nationella demokra-
tiåret 2021. En lokal demokrativecka genom-
förs under vecka 41. Att värna vår demokrati är 
mer angeläget än någonsin och flera insatser k 
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mma och arbeta för stärkt demokrati och  
inflytande ommer att göras under året för att 
uppmärksa i vårt samhälle.  
 
Vidare finns en koncernövergripande arbets-
grupp kring platsvarumärket och datainsamling 
har genomförts hos olika målgrupper. Under 
demokrativeckan kommer ytterligare datain-
samling göras, där alla invånare kommer ges 
möjlighet att vara delaktiga. Syftet med plats-
varumärket är att lyfta fram det som är bäst 
och unikt i Alvesta kommun och som sedan ska 

användas för att förstärka kommunens attrak-
tivitet. Planerat resultat under första kvartalet 
2022. 
 
I uppdraget kring återvinning och återbruk har 
bland annat Alvesta Renhållning AB (ARAB) 
gjort två stycken behovsanalyser, en med fokus 
kring flytt av endast ÅVC/Återbrukscentral 
samt en med fokus av flytt av ”hela” bolaget 
med kontor osv. En trafikanalys har genom-
förts och ytterligare en kommer genomföras i 
september. 

 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Ta fram ett platsvarumärke i samverkan med invånare, 
näringsliv och besökare  

Påbörjat  KS 

Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst 
snittsiffran för landet (från 18 % till 12 %) 

Påbörjat  KS 

Utreda ny plats för återvinning och återbrukscentral norr 
om Alvesta 

Påbörjat  KS 

 
Ta fram ett platsvarumärke 
Arbetet fortskrider i uppdraget platsvarumär-
ket. Preliminär tidplan förskjuts pga. pandemin 
till våren 2022. Datainsamling kommer genom-
föras under hela 2021 men en kampanj för alla 
invånare kommunen kommer göras i samband 
med demokrativeckan i oktober. 
 
 
 

Minska antalet unga i arbetslöshet 
Koncerngemensam arbetsgrupp etablerad och 
arbete pågår men det kräver långsiktigt arbete 
så fortsättning även under 2022.  
 
Utreda ny plats för återvinning och återbruk-
scentral 
Uppdraget kring återvinning och återbrukscen-
tral utreds vidare. 
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Fokusområde: Människors vardag 

 
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 upplå-
tandeformer samt utvecklar hållbar samhälls-
utvecklande infrastruktur. 
 
Mål: Alvesta kommun ska verka för att skapa 
varierande mötesplatser för kultur, integration 
och fritidsliv. 
 
Analys av måluppfyllelse  
Det pågår ett intensivt arbete i kommunen 
med de strategiska frågorna kring kommunens 
expansion och utveckling där kommunstyrel-
sen spelar en viktig roll. Det är ett koncernge-
mensamt arbete, men framför allt formaliserar 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämn-
den sitt arbete ytterligare genom strategiska 
råd, arbetsgrupper och utökade kommunikat-
ionsinsatser. Utgångspunkten är gemensamma 
mål och strategier men också en strävan att 
minska stuprör och istället arbete tillsammans 
med ett helhetsperspektiv. Områden som  
berörs är exploatering, markanvändning, infra-
struktur, regional och nationell samplanering 
kring översiktsplan. Detta kräver även samver-
kan med andra myndigheter såsom länsstyrel-
sen, Region Kronoberg, Trafikverket med flera. 

 
Verksamheterna i kultur- och fritidsnämnden 
arbetar aktivt för att skapa mötesplatser för 
alla människors behov. Via evenemang och  
öppethållande i kulturkällan, utställningshallen, 
biblioteken, fritidsgårdarna samt genom  
kommens aktiva föreningsliv, skapas tillfällen 
för människor att mötas och ha en meningsfull  
fritid.  
 
Under Coronapandemin har en tät kontakt hål-
lits med föreningarna kring folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och möjligheter att kunna  
bedriva verksamhet på ett smittsäkert sätt.  
Förvaltningen har underlättat för föreningar 
att senarelägga årsmöten och förskjutet ansök-
ningstider för bidrag. 
 
Att hålla biblioteken öppna och möta invånar-
nas behov digitalt har behållit utlåningen på en 
normal nivå. 
 
Flera samverkansprojekt har inletts tillsam-
mans med nämnden för samhällsbyggnad för 
att öka möjligheterna till långsiktig planering av 
rekreationsytor i hela kommunen. 
 

 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 
Status Ansvar 

    

Översyn av taxor och bidrag samt förvaltningsavtalet för 
större samordning mellan förvaltningar och bolag. 

Påbörjat  KS 

Ta fram och implementera en modern och innovativ kom-
munövergripande belysningsplan. 

Påbörjat SBN 

Utreda förutsättningarna tillsammans med en kostnads-
beräkning med tidplan för att rena sjön Salen. 

Påbörjat  SBN 
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Utveckla kommunens bibliotek till en modern mötesplats 
för invånare och besökare. 

Påbörjat  KFN 

Göra en uppföljning av upplevelsen av trygg och säker 
skolväg. 

Påbörjat UN, SBN 

Jämlika villkor till idrott för flickor och pojkar. Påbörjat KFN 

 
Översyn förvaltningsavtal med mera 
Uppdraget har inledningsvis startat upp som 
ett projekt med särskild organisation för att se 
över förutsättningar att flytta ägande av fastig-
heter och fritidsanläggningar från kommunen 
till AllboHus. Det som undersöks är de fastig-
heter och verksamhetslokaler som tillhör det 
så kallade förvaltningsavtalet, däribland 
Högåsen samt lokaler för fritidsverksamhet 
såsom Virda bad- och sportcenter, ishall, ten-
nishall med flera. Analyser pågår om rättsliga 
och ekonomiska förutsättningar, möjliga syner-
gieffekter med mera. 
 
Kommunövergripande belysningsplan 
Arbetet har inletts och en inventering av lands-
bygdsbelysningen är presenterad. Fokus i in-
venteringen har varit var belysning tagits bort. 
Fortsatt arbete återstår med var det är möjligt 
att återuppsätta belysning samt kriterier för 
det. 
 
Förutsättningar att rena sjön Salen 
Projektgrupp är bildad som presenterat förslag 
på möjliga åtgärder.  
En utredning har inletts som ska kartlägga före-
komst av läkemedelsrester i avloppsvattnet. 
 
Utveckla kommunens bibliotek till en modern 
mötesplats för invånare och besökare 
Folkbiblioteken är den största kulturinstitut-
ionen i samhället och den som flest invånare 
tar del av i sitt vardagliga liv. Den starka förank-
ringen i lokalsamhället skapar möjligheter till 
nya möten mellan människor. För att utveckla 
folkbiblioteksverksamhet som är fortsatt rele-
vant i ett föränderligt samhälle krävs föränd-
ring av bland annat ökad tillgänglighet som ut-
går från behoven hos bibliotekets användare. 
På Mohedas integrerade skol- och folkbibliotek 

har Mer-öppet införts. Detta ger ökad tillgäng-
lighet för invånarna i samhället som kan  
besöka biblioteket när det passar dem bäst. 
 
Under 2021 kommer kommunens nya kultur-
buss att levereras. Kulturbussen innebär ett 
förändrat arbetssätt och öppnar upp för ökat 
samarbete mellan förvaltningens enheter och 
andra intressenter. Kulturbussen kommer att 
erbjuda ett utökat kulturutbud och utökad 
samhällsservice, med bland annat Wi-fi och ut-
skriftsmöjligheter. Under pandemin har biblio-
teken bibehållit öppethållande för fysiska be-
sök och ökat möjligheterna till utlämning av 
bokkassar och digitala utlån. 
 
Trygg och säker skolväg 
Skolor och förskolor i Alvesta kommun arbetar 
med trafiksäkerhetsfrågor tillsammans med 
barn och elever på olika sätt och efter olika  
behov. Framför allt handlar det om praktisk 
träning tillsammans med barn och elever i 
närmiljön, genom aktiviteter på skolområdet 
och i olika vardagssituationer som till exempel 
vid promenader och när man cyklar med elever 
på olika typer av utflykter eller aktiviteter. I 
samband med dessa så informeras barn och 
elever om vägskyltar med mera. Förskolor och 
skolor ser att det här är ett viktigt uppdrag då 
man upplever att vi kan bli bättre på att öka 
kunskaperna kring trafiken generellt.   
 
Trafiken har ökat vid samtliga skolor de sen-
aste åren, framför allt med anledning av att allt 
fler elever blir skjutsade till och från skolan av 
vårdnadshavare. Detta är inte skolorna anpas-
sade för och tillsammans med den skolskjuts-
trafik som också finns i anslutning till skolan är 
det intensivt under vissa perioder under skol-
dagen. Det är viktigt att se över situationerna  



 Förvaltningsberättelse 

Delårsredovisning augusti 2021  Sida | 19  
 

 
vid samtliga skolor och förskolor och säker-
ställa att det till exempel finns övergångsstäl-
len, säkra lämningsställen med mera.  
 
Jämlika villkor till idrott för flickor och pojkar 
Under våren har en kartläggning i samverkan 
med övriga kommuner i Kronobergs län och 
Linnéuniversitetet genomförts med fokus på 
att kartlägga kostnader kopplat till idrottande. 
Här har även antalet deltagande tjejer och kil-
lar kartlagts och det är underlag vi kommer att 
arbeta vidare med. Under våren har även en ny 
medarbetare och projektledare introducerats 
och under hösten kommer arbetet gå in i ge- 
 

 
nomförandefas med bland annat utbildningsin-
satser och olika projekt. Utbildningsinsatser 
planeras i samverkan med föreningar och en 
förhoppning är att kunna genomföra dessa fy-
siskt under hösten 2021. 
 
Årets demokratiprojekt hade tema från det 
särskilda uppdraget och en mängd förslag till 
utvecklingsområden fördes fram av ungdo-
marna i projektet där det finns goda möjlig-
heter att arbeta vidare med förslagen i verk-
samheterna. I planering och genomförande av 
de kostnadsfria sommaraktiviteterna har hän-
syn tagits till allas möjligheter att delta.  
 

 
 
 

Fokusområde: Barn & ungas behov 

 
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 enligt Mål och budget 2021 
Resultat Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

202108 202008   

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor, procent                           

 81,3 %* 
Målet 
uppfyllt 

81,0% UN 

*) Preliminär siffra 

 
Kommentarer nyckeltal 
Andelen elever som är behöriga till yrkespro-
gram har en positiv trend och läsåret 2020–21 
når strax över föregående års resultat. Vårter-
minen 2021 når 81,3 procent av eleverna i  
Alvesta kommun behörighet till gymnasiet. Det 
är framför allt positivt utifrån jämförelse med 
tidigare år då behörigheten har legat en bit  
under åttio procent. För riket är den prelimi-
nära rapporten att 85,9 procent av eleverna är 
behöriga till gymnasiet, vilket är en ökning med 
0,3 procentenheter från föregående år (Skol-
verket, 2021). Alvesta kommun når inte upp till 
värdet för riket.  

 
Uppdelat per kön når flickor i Alvesta kommun 
(85,2 procent) en högre behörighet till gymna-
siet än pojkar (77,4 procent). Att flickor har en 
högre behörighet än pojkar ser man även på 
riksnivå men skillnaden där är inte så stor som 
för eleverna i Alvesta kommun. På riksnivå är 
de preliminära sifforna att 86,9 procent av 
flickorna och 85,0 procent av pojkarna når en 
behörighet till gymnasiet (Skolverket, 2021). 
Skillnaden mellan pojkar och flickor har mins-
kat på riksnivå från 2016 medan skillnaderna 
har ökat i Alvesta kommun de senaste två  
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åren. Värt att notera i sammanhanget är att 
det varierar mellan skolorna och olika år.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsar-
betet och inom ramen för Samverkan för bästa 
skola har huvudmannen identifierat att skillna-
der i resultat mellan pojkar och flickor är ett 
utvecklingsområde och utvecklingsarbete på-
går både på enskilda enheter och på huvud-
mannanivå och kommer att ingå även i verk-
samhetsplan för 2022. 
 
Analys av måluppfyllelse 
Liksom tidigare visar analysen på att utbild-
ningsnämnden behöver fortsätta att fokusera 
på likvärdigheten inom och mellan skolor för 
att alla barn och elever ska ges samma förut-
sättningar och lika livschanser. Pojkar ges ge-
nerellt inte samma förutsättningar att nå må-
len för utbildningen som flickor och resan mot 
god måluppfyllelse börjar redan i förskolan. 
Förskola och skola kan göra skillnad och har 
stor betydelse för barn och ungas hälsa. Att  
aktivt arbeta för att få så många barn som möj-
ligt att gå i förskola är viktigt och den kom-
mande familjecentralen kan vara en viktig 
nyckel i det arbetet.  
 
En likvärdig skola handlar om lika kvalitet, lika 
tillgång och att förskola och skola har ett kom-
pensatoriskt uppdrag. Att med regelbundenhet 
se över resursfördelningssystemet är av stor  

 
betydelse för att resurser ska hamna rätt uti-
från det kompensatoriska uppdraget. Under de 
senaste åren ser vi en högre grad av kontinui-
tet bland personalen både i förskola och skola 
vilket påverkar resultaten positivt med hänsyn 
till god kvalitet i utbildningen. Vi har en god be-
hörighet hos lärare i grundskolan och det är av 
betydelse i både förskola och skola att barn 
och elever möter kompetenta och behöriga lä-
rare och förskollärare. Möjligheten till fortbild-
ning är betydelsefull och under föregående 
läsår har lärare getts möjlighet att gå en utbild-
ning kring bedömning och betyg och det har 
genomförts två uppskattade föreläsningar i 
ämnet. Förstelärare har haft en annan upp-
skattad utbildningsinsats. Ett antal förskolor 
har vidareutbildat sig inom Skolverkets modul 
läslyftet och två förskolor samt två skolor är 
med i utvecklingsarbete inom ramen för  
Samverkan för bästa skola.  
Lärare och förskollärare ska ha goda förutsätt-
ningar att bedriva en undervisning med god 
kvalitet i goda lärmiljöer. Lärmiljöer är ett om-
råde där förskolan ska ha fokus under inneva-
rande läsår.  
 
Utbildningsförvaltningen ser fortsatt utma-
ningar kring elever som är i behov av särskilt 
stöd i såväl förskola/skola och i grundsärskola. 
Detta kan leda till ett ökat resursbehov med 
anledning av att det behövs en ökad perso-
naltäthet

 
 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 
Status Ansvar 

    

Den länsgemensamma modellen för tidiga insatser ”Bar-
nens bästa gäller! - i Kronoberg”, implementeras och ut-
vecklas i samverkan mellan UN, NAL, KFN och KS samt 
Region Kronoberg och polisen. 

 Påbörjat UN 

Utöka SYV-organisationen i grundskolan så att elever un-
der hela sin grundskoletid ökar sin valkompetens, och för-
väntat resultat är att antalet elever som tar gymnasieex-
amen inom tre år ökar. 

 Avslutat UN 
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Öka kvalitén i förskolan genom ökad barnpeng.  Påbörjat UN 

Fortsatt utredning av lokaler för skola och annan kommu-
nal verksamhet i Alvesta tätort. 

Påbörjat  KS 

 
Den länsgemensamma modellen för tidiga in-
satser Barnens bästa gäller! – i Kronoberg 
Under året som gått har vi fortsatt utveckla 
samverkan mellan förvaltningarna. En styr-
grupp med beslutande tjänstemän från ovan 
nämnda förvaltningar och organisationer har 
träffats kontinuerligt under året och tagit fram 
och arbetat med en gemensam handlingsplan 
som beslutats i berörda nämnder.  
Utöka SYV-organisationen i grundskolan 
Under 2020 förstärkte utbildningsförvaltningen 
SYV-organisationen med ytterligare en studie- 
och yrkesvägledare. Idag finns goda förutsätt-
ningar att möta elever tidigt för att tillsam-
mans med skolan arbeta för en målbild inför 
gymnasiet och därmed skapa bättre förutsätt-
ningar i motivationsarbetet. Studie- och yrkes-
vägledarna finns mer närvarande på skolorna 
och kan idag möta eleverna snabbare och  
effektivare. De har också möjlighet att mer 
träffsäkert stödja i arbetet kring PRAO, vilket är 
en stor uppgift att organisera för över 500  
elever på olika företag varje år. Det har varit 
ett svårt år att vara studie- och yrkesvägledare 
under covid men det finns goda förutsätt-
ningar framåt. 
 
Öka kvalitén i förskolan genom ökad barnpeng 
Den ökade barnpengen är ett tacksamt tillskott 
för att kunna arbeta med en ökad kvalitet i för-
skolan genom att öka såväl personaltätheten 
som förskollärartätheten något. Vi har ett fort-
satt högt värde på antal inskrivna barn per 
medarbetare där vi för 2020 hade 5,7 mot  
rikets 5,2 vilket medför en hög belastning på 
våra medarbetare. Den ökade barnpengen har 
möjliggjort för verksamheten att utöka perso-
nalen något.  

 
Fortsatt utredning av lokaler för skola och an-
nan kommunal verksamhet i Alvesta tätort 
Verksamhetsanpassade och fungerande lokaler 
i förskola, skola, LSS-verksamhet och för kost-
enheten är av stor betydelse för att kunna 
upprätthålla en god arbetsmiljö för såväl barn, 
elever och för personal. Att fortsätta den på-
började processen med lokalutredningsbehov 
är därför av stor vikt. Arbetsmiljön brister på 
en generell nivå avseende såväl trångboddhet 
som tillgång till goda lärmiljöer.  
 
Under året bland annat inriktningsbeslut  
fattats kring ny förskola i Moheda som ersätter 
tillfälliga moduler och en befintlig förskola med 
underhållsbehov. Den nya förskolan kommer 
kunna ha 10 avdelningar och upp till 200 barn i 
verksamheten. Vidare har inriktningsbeslut fat-
tats kring ny idrottshall i Alvesta tätort innehål-
lande även en kulturarena. Idrottshallen ska  
ersätta tidigare gammal och undermålig hall på 
grusplanen vid Hagaskolan. 

 
För arbetet inom detta särskilda uppdrag finns 
en styrgrupp som består av såväl politiker som 
berörda tjänstemän. Arbetsmetoden innebär 
att vi driver arbetet genom tre styrgrupper 
som är kopplade till de tre förvaltningarna  
kultur- och fritid, utbildningsförvaltningen och 
förvaltningen för arbete och lärande och som 
sedan samverkar för helheten. Kommunled-
ningsförvaltningen arbetar även vidare med 
olika lokalutredningar när det gäller förskolor, 
skolor och Allbo lärcenter. 
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Fokusområde: Trygg välfärd 

 
Mål 
Alla ska uppleva hälsa, välmående och en trygg 
livsmiljö i Alvesta kommun. 
Alla verksamheter i Alvesta kommun ska kän-
netecknas av delaktighet, trygghet och respekt 
för den enskilde. 
 
Analys av måluppfyllelse  
Kommunledningsförvaltningen fortsätter arbe-
tet med ett effektivt brottsförebyggande ar-
bete. Under våren 2021 har BRÅ:s (BrottsFöre-
ByggandeRådet) sammansättning förändrats så 
att representanter från förvaltningar och bolag 
finns med tillsammans med polisen för att  
gemensamt ta fram orsaksanalyser och rätt in-
satser för att ytterligare stärka koncernens 
trygghetsskapande arbete och skapa förutsätt-
ningar för social hållbarhet och tillväxt i kom-
munen. Det operativa arbetet bedrivs via kon-
tinuerliga samordningsmöten, där represen-
tanter från bland annat trafik och bostad till-
sammans med kommunpolis går igenom hän-
delser arbetar med åtgärder. Därefter följer 
nästa samordningsmöte i koncernen med in-
riktning skola, fritid och socialtjänst för att 

skapa gemensamma lägesbilder och vidta åt-
gärder. 
 
Förvaltningen introducerade även under våren 
polisens metod ”Trygg i Butik” med gott resul-
tat hos kommunens affärsidkare, vilket  
kommer att följas upp i närtid.  
 
Under våren 2021 inrättades KIA-gruppen, KRIS 
stöd i Alvesta. En resurs på frivillig bas som ska 
kunna bemanna Kommunalt Krisstöd vid större 
händelser. Gruppen leds av kommunlednings-
förvaltningen. 
 
Arbetet fortsätter med ansvarsområdet  
gällande civilt försvar. Det är viktigt att även 
andra aktörer såväl företag som civilsamhället 
framgent involveras i det brottsförebyggande 
arbetet. Arbetet har sin grund i de nationella 
överenskommelser som slutits mellan Sveriges 
kommuner och regioner, SKR och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) kopp-
lat till kommunal krishantering och civilt för-
svar. 
 

 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Fler fritidsmöjligheter för yngre och äldre för att öka den 
psykiska hälsan; KFN, NAL, ON. 

Påbörjat  KFN 

Både myndighetsutövning och verkställighet av LSS läggs 
hos omsorgsnämnden för att samordna kontakter och in-
satser mot medborgarna. Budget för köp av tjänst flyttas 
från UN till ON. 

Omfor-
mulerat 
uppdrag 

av KS 

ON 

 
Fler fritidmöjligheter  
Flera verksamheter har trots pandemin hållit 
öppet för fysiska besök som bibliotek, bokbus-
sen, fritidsgårdar, kulturskola samt kommu-
nens utställningshall. Detta har varit viktigt för 
äldre och yngre när föreningslivet stått på  

 
paus. Regelbundna föreningsutskick kring  
folkhälsomyndighetens direktiv har gått ut till 
samtliga föreningar och civilsamhällsorganisat-
ioner i Alvesta kommun. 
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För ökad rörelse och utevistelse har vi arbetat 
strukturerat med tipsrundor runt om i  
kommunen där både barn och vuxna inklude-
rats. 
 
Då de flesta kommunala anläggningarna för 
träning hållits stängda har utemiljöerna rustats 
upp med ambitionen att både barnfamiljer och 
äldre invånare lätt ska ha tillgång till bra ute-
miljö i närområdet för friluftsaktiviteter utifrån 
sina förutsättningar. I detta har också arbetet 
med Friluftslivets år ingått.  
Ökat samarbete med Sagobygden i Ljungby har 
gett flera barnföreställningar och berättarföre-
ställningar tillsammans med bland annat hem-
bygdsföreningar i kommunen.  
Alvesta kommun stod som medsökande vid ett 
Kampradprojekt med Sagobygden. De har till-
sammans med omsorgsförvaltningen under 
2021 startat en livsberättargrupp med sex del-
tagare som träffats fem gånger innan somma-

ren. I projektet har även en workshop för om-
sorgspersonal på Björkliden i Vislanda genom-
förts.  
 
Genom den statliga satsningen på lovaktivite-
ter har vi inom ramen för Barnens Bästa gäller! 
skapat ett brett aktivitetsprogram med sär-
skilda insatser på platser med färre naturliga 
mötesplatser. 
 
LSS-organisation 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2021 
att lämna nytt direktiv för att utreda LSS-verk-
samheten. Kommunchefen fick i uppdrag att 
förbereda för att samla LSS-verksamheten i sin 
helhet i omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen 
uppdrar till kommunchefen att återkomma 
med en tid- och genomförandeplan samt un-
derlag för beslut kring ramjusteringar samt re-
viderade reglementen för de nämnder som 
idag bedriver LSS-verksamhet i någon form. 
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Uppföljning av driftsbudget och helårsprognos 

Alvesta kommunkoncern omfattar helägda Al-
vesta kommunföretag AB som i sin tur är 
helägare till fyra dotterbolag. Den 18 augusti 
förändrades kommunens struktur för bolagen i 
och med att Alvesta elnäts dotterbolag BIVA 
Bredband i Värend AB såldes till Alvesta Ut-
veckling AB och blev därmed ett dotterbolag 
till utvecklingsbolaget. Dagen efter togs ett be-
slut om en fusionsplan med målet att BIVA ska 
fusioneras in i Alvesta utveckling under hösten 
2021. Räddningstjänsten inom Alvesta respek-
tive Växjö kommun samordnas i ett kommunal-
förbund. Alvestas andel i förbundet knappt 20 
procent ingår också i kommunkoncernen.  

Koncernens resultat för perioden januari till 
augusti 2021 är 116,4 mnkr (61,9 mnkr 2020). 
Efter åtta månader redovisar kommunen ett 
utfall på knappt plus 85 mnkr vilket är 68 mnkr 
bättre än budgeten för aktuell period. Förkla-
ringen till detta beror på tre delar; högre  
prognos på skatter och bidrag från SKR (17 
mnkr), finansiella intäkter i form av realiserade 
vinster av placerade pensionsmedel (15 mnkr) 
samt orealiserade vinster på placerade medel 
(30 mnkr) och liksom förra året förbättras 
också gemensam finansiering av ej nyttjade 
kommunövergripande anslag.

 

 
 
 
I delårsrapporten per 31 augusti upprättas 
ingen helårsprognos på koncernnivå. Kommu-
nens och respektive bolags helårsprognos sam-
manfattas nedan. 

 
 
 

Mkr Not Koncern varav kommun

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Bokslut 

202012

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Bokslut 

202012

Prognos 

202112

Budget 

202112

Verksamhetens intäkter 1 353,0 347,8 529,3 199,9 206,9 321,1 354,9 329,6

Verksamhetens kostnader 2 -1 104,9 -1 067,0 -1 662,2 -1 039,4 -1 003,9 -1 561,2 -1 628,6 -1 592,5

Avskrivningar -65,7 -68,3 -101,1 -25,3 -23,4 -35,3 -35,1 -34,8

Verksamhetens nettokostnader -817,6 -787,5 -1  234,0 -864,8 -820,4 -1  275,5 -1  308,8 -1  297,8

Skatteintäkter 3 592,1 565,8 843,3 592,1 565,8 843,3 886,1 858,8

Generella statsbidrag och utjämning 4 302,3 286,7 434,9 302,3 286,7 434,9 453,4 457,1

Verksamhetens resultat 76,8 65,0 44,2 29,6 32,1 2,7 30,8 18,1

Finansiella intäkter, kommun inkl. 

orealiserade vinster 5
54,2 14,4 36,8 57,5 17,8 41,5 55,9 10,7

Finansiella kostnader 6 -14,6 -17,5 -24,9 -2,5 -4,4 -5,0 -9,2 -10,2

Skatt på årets resultat 6

Årets resultat 116,4 61,9 56,1 84,6 45,5 39,2 77,5 18,6

Mkr Budget Prognos Utfal l

2021* 2021** 2020

Alvesta kommun 18,6 77,5 39,2

Varav verkligt värde, placerade 

pensionsmedel
0,0 45,0 27,2

Alvesta kommunföretag AB 0,0 0,0 -2,0

AllboHus Fastighets AB 5,0 15,1 8,5

Alvesta Energikoncern 10,2 12,6 10,2

varav Alvesta Energi AB 4,4 5,7 4,2

         Alvesta Elnät AB 5,8 6,9 6,0

Alvesta Renhållnings AB 0,5 0,2 0,0

Alvesta Utveckling AB -0,9 -0,7 -1,0

BIVA, Bredband i Värend AB 0,0 -0,5 0,6

Värends Räddningstjänstförbund*** 0,0 1,0 0,0

* Av respektive styrelse fastställd budget.

** Prognostiserat resultat för 2021, exklusive koncerninterna elminieringar.
*** Avser förbundet som helhet.

Samtliga resultat är före dispositioner och skatt, d.v.s. verksamhetsresultat
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Helårsprognosen för kommunen visar ett posi-
tivt resultat för 2021 med 77,5 mnkr. Det är 59 
mnkr över budget. 
 
Totalt sett redovisar nämnderna en negativ 
budgetavvikelse med drygt 9 mnkr medan den 
gemensamma finansieringen (gemensamma 
nettokostnader, strategiska medel och gemen-
sam finansiering tillsammans) visar en positiv 
budgetavvikelse med knappt 69 mnkr. Två 
nämnder redovisar minus; nämnden för arbete 
och lärande (minus 19,7 mnkr), och utbild-
ningsnämnden (minus 3,8 mnkr). Nämndernas 
helårsprognoser och resultat kommenteras 
mer senare i detta avsnitt.   
 
Skatteintäkter förväntas få en positiv avvikelse 
gentemot budget på drygt 27 mnkr och kom-
munalekonomisk utjämning väntas ge en nega-
tiv avvikelse om knappt 4 mnkr. Pensionskost-
naderna förväntas få en negativ avvikelse mot 
budget på 4 mnkr och finansiella intäkter får 
en positiv avvikelse på 45 mnkr beroende på 
realiserade vinster (15 mnkr) och orealiserade 
vinster (30 mnkr). Strategiska medel förväntas 
få en positiv budgetavvikelse på drygt 3 mnkr. 
Den totala positiva budgetavvikelsen på ge-
mensam finansiering och strategiska medel 
prognostiseras således att bli drygt 68 mnkr. 
 

 
 

Nämnder 
Nämnderna visar en positiv budgetavvikelse på 
7 mnkr till och med augusti. 
 
Nedan kommenteras respektive nämnds resul-
tat för perioden januari till augusti 2021 och 
prognos för helåret 2021. 
 
Kommunstyrelsen 
I jämförelse med budget och utfall för peri-
oden januari till augusti 2021 redovisar kom-
munstyrelsen en positiv avvikelse som uppgår 
till 7,5 mnkr. Detta beror till största del på till-
delade medel för särskilda uppdrag där kostna-
den inte fallit ut än på grund av återhållsamhet 
med anledning av Covid-19. Prognosen av 
helårsutfallet 2021 visar en positiv budgetavvi-
kelse på 2,3 mnkr. Det som förväntas ge över-
skott vid årets slut utöver generell återhållsam-
het på övriga kostnader är IT-avdelningen på 
grund av att en faktura för datakommunikation 
på ett större belopp felaktigt har bokförts på 
2020 samt intäkter på HR-avdelningen och 
upphandlingsavdelningen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
I jämförelse med budget och utfall för peri-
oden januari till augusti 2021 redovisar kultur- 
och fritidsnämnden en positiv avvikelse som 
uppgår till 1 mnkr. Orsaken till detta är mins-
kade övriga kostnader som främst baseras på  
 

Helårsprognos nämnderna Utfall Budget Prognos Budget- Prognosticerad
och  resultat budgetavv avvikelse budgetavv

i procent
per augusti   Helår 2021 Helår 2021 Helår 2021 Helår 2021

mnkr 2021 per augusti per augusti Maj
+överskott +överskott

-underskott -underskott

Kommunstyrelsen 45,8 79,9 77,7 2,3 2,8% 1,4

Kultur- och fritidsnämnden 39,8 60,9 60,2 0,7 1,2% -1,0

Utbildningsnämnden 321,1 484,5 488,3 -3,8 -0,8% -4,0

Nämnden för arbete och lärande 170,7 223,5 243,2 -19,7 -8,8% -17,9

Omsorgsnämnden 237,0 364,6 359,6 5,0 1,4% 0,0

Samhällsbyggnadsnämnden 24,6 52,6 46,2 6,4 12,2% 1,8

Nämnden för myndighetsfrågor 0,1 0,2 0,2 0,0 -2,0% 0,0

Summa nettokostnader nämnder                        
(exkl gemensamma nettokostnader) 839,2 1 266,4 1 275,5 -9,1 -0 ,7% -19,8

Gemensam finansiering 949,4 1 320,7 1 389,4 68,7 5,2% 21,4

Gemensamma nettokostnader -21,5 -18,2 -22,2 -4,0 -0,5

Strategiska kontot -4,2 -17,5 -14,2 3,3 0,1

Gemensamma nettokostnader inkl.  

Strategiska kontot -25,6 -35,8 -36,4 -0,6 -1,7% -0,4

Årets resultat/budgetavvikelse 84,6 18,6 77,5 59,0 1,2
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få inkomna ansökningar om bidrag till fritids-
föreningar, vakans på biblioteken samt in-
ställda evenemang och utställningar. Intäkts-
bortfallet på fritidsverksamheten utgör över 1 
mnkr men på grund av att personalkostnader 
och övriga kostnader också minskat på grund 
av Covid-19 så förbättras det totala resultatet. 
Prognosen av helårsutfallet 2021 visar en posi-
tiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr. 
 
Utbildningsnämnden 
I jämförelse med budget hamnar utfallet för 
perioden januari till augusti 2021 på en positiv 
avvikelse om 1,5 mnkr. Enligt den uppföljning 
med helårsprognos som är gjord för perioden 
januari till augusti 2021 förväntas Utbildnings-
nämnden vid årets slut hamna på en negativ 
avvikelse med ca 3,8 mnkr, vilket motsvarar 0,8 
% av budget. Avvikelsen består huvudsakligen 
av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2,8 
mnkr för köpt LSS-plats och under mars månad 
har dessutom ett stort ärende inom personlig 
assistens uppkommit, vilket kommer att ge en 
helårsavvikelse på ca 1 mnkr. Avvikelser ses 
även inom fritidshemmen och de har sin grund 
i att vårdnadshavare minskat sin barnomsorgs-
tid under pandemin.  
 
Nämnden för arbete och lärande 
Nämnden för arbete och lärande har per den 
31 augusti förbrukat 171,7 mnkr av totalbud-
geten på 223,5 mnkr. Detta är cirka 77 % av  
totalbudgeten.  Om jämförelse görs med bud-
get på åtta månader så är avvikelsen dryga 20 
mnkr per den 31 augusti. Dock förväntas mer 
intäkter till verksamheten under hösten vilket 
kommer att minska den förväntade negativa 
avvikelsen vid årets slut. En del besparingsåt-
gärder får effekt under hösten vilket också 
medför att avvikelsen förväntas minska något 
till årets slut. 
 
Helårsprognos för nämnden totalt sett landar 
på en negativ avvikelse på 19,7 mnkr. Den 
största avvikelsen är för köpt gymnasieutbild-
ning där helårsprognosen förväntas bli minus 
12 mnkr. 
Ekonomiskt bistånd förväntas avvika från bud-
get med dryga 3 mnkr. 

 
Omsorgsnämnden 
Efter augusti månad visar verksamheterna ett 
positivt resultat på 7,4 mnkr och en positiv 
prognos på helår på 5 mnkr, vilket är en klar 
förbättring jämfört med majprognosen.  
De största avvikelserna återfinns inom särskilt 
boende där prognosen för helår är en positiv 
avvikelse om 1,4 mnkr jämfört med budget, 
samt förvaltningskontoret som prognostiserar 
en positiv avvikelse på 3,4 mnkr till största de-
len beroende på ej utfördelad budgetreserv 
och några statsbidrag som bokas in centralt i 
förvaltningen. 
 
Funktionsstöd uppvisar ett underskott mot 
budget och personlig assistans har också svå-
righeter att klara budget med nuvarande in-
terna finansieringsmodell. Analys av detta fort-
sätter under hösten. Underskotten inom 
Funktionsstöd uppvägs till stor del av överskott 
inom daglig verksamhet som inte kunnat bed-
riva verksamheten fullt ut på grund av Covid-
19.  
 
På grund av Covid-19 och dess följder är pro-
gnosen fortfarande väldigt osäker. När bidrag 
för förhöjda sjuklöner upphör efter september 
har förvaltningen en utmaning i att minska 
sjukfrånvaro och kostnader för sjuklön. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Resultatet efter åtta månader är ett överskott 
på 10,4 mnkr, varav 6,9 mnkr är ökad tomtför-
säljning. VA gör ett överskott i delåret på 1,3 
mnkr. Det övriga skattekollektivet gör ett över-
skott på 2,2 mnkr något som troligtvis kommer 
förbrukas och bli ett nollresultat per årsskiftet. 
Förvaltningen räknar med att göra ett över-
skott med 6,4 mnkr för skattekollektivet som 
beror på tomtförsäljningar. Bygg och miljö pro-
gnostiserar ett överskott på 1 mnkr medan bo-
stadsanpassningar ökar och prognostiserar 
därför ett underskott på 1 mnkr. Även färd-
tjänst prognostiserar ett överskott beroende 
på minskat resande till följd av  
Corona pandemin. 
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Nämnden för myndighetsutövning 
Nämnden har efter 8 månader ett resultat på 
plus minus noll jämfört med budget och förvän-
tas även i helårsprognosen ligga på det budge-
terade resultatet. Det som är avgörande om 
budgeten ska hållas är antalet nämndsmöten 
som sker under hösten. 
 

 
Alvesta Kommunföretag AB 
Resultat per sista augusti 2021 för Alvesta 
Kommunföretag består enbart av kostnader på 
1,7 mnkr. Bolagets intäkter är i huvudsak kon-
cernbidrag från dotterbolagen, som tillförs 
 senare i bokslutsarbetet. Kostnaderna kom-
mer att täckas med koncernbidrag. Under året 
har bolaget i bokslutsarbetet för 2020 hanterat 
frågor om bestämmelser om ränteavdragsbe-
gränsningar i förhållande till koncernbidrag, ny 
årlig rutin att utse ombud för ägaren vid  
årsstämmor med dotterbolagen samt  
stämmodirektiv. I övrigt har delåret präglats av 
gemensamma frågor för koncernen vad gäller 
planering för kontaktcenter, ny styrmodell för 
nämnder/bolag, Agenda 2030, principer med 
kommande digital signering. 
 
Eftersom Kommunföretag inte har någon 
egentlig verksamhet utan bygger på styrning 
och uppföljning av dotterbolagen i bolagskon-
cernen är både budget och prognos beroende 
av dotterbolagens utveckling. Principen är att 
döttrarna ska täcka moderbolagets kostnader 
och att lämna hela sitt överskott som koncern-
bidrag till moderbolaget Det gör att prognosen 
för 2021 är positiv trots negativt resultat per 
delår. 
 
Alvesta Kommunföretag kommer att fortsätta 
arbetet med en tydligare koncernstyrning och 
arbeta för samordning och effektivisering.  
Styrdokumenten med ägardirektiv ger grunden 
för styrning och modellen för hantering av kon-
cernbidrag tillsammans med tydligare dialoger 
mellan kommunorganisationen och de kom-
munägda bolagen kommer att fördjupas.  
 
Utfallet för åtta månader 2021 är 0,3 mnkr 
högre jämfört med föregående år i samma  
period. Övriga kostnader består till största del 
av kostnader som Kommunföretag har mot  
Alvesta Kommun. Under delåret 2021 belasta-
des Alvesta Kommunföretag med kostnader för 
tjänster som konsultation och stöd i form av 
Ekonomi och HR från Alvesta kommun. Dessa 
kostnader var ännu ej fakturerade samma  
period föregående år. 
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AllboHus Fastighets AB 
Delårsbokslutet per augusti visar en vinst på 
20,6 mnkr, vilket är 16,5 mnkr bättre än bud-
get. Den främsta anledningen är att AllboHus 
fått en försäkringsersättning på 12,5 mnkr för 
brand på Banérsgatan i Moheda. 
 
Budgetavvikelsen för underhållskostnaden är 
+5,7 mnkr och det beror framförallt på det  
hyresgäststyrda lägenhetsunderhållet som av 
flera anledningar inte utförts. Corona har gjort 
det svårt att få tillgång till lägenheterna för att 
utföra underhållet och underentreprenörerna 
har dessutom haft svårt att hinna med sina 
uppdrag p.g.a. personalbrist. Vid årsskiftet 
upphandlades ett måleriavtal som till följd av 
överklaganden inte blev klart förrän till som-
maren och därför har många lagda beställ-
ningar inte blivit utförda än. 
 
Andelen outhyrda lägenheter ökar. Det är en 
utmaning att hyra ut nyproducerade/dyrare lä-
genheter och lägenheter som har behov av  
renovering fått stå tomma i väntan på entre-
prenörerna. Det outhyrda per augusti har nära 
på nått årsbudgetens nivå. Budgetavvikelsen 
per augusti är -1,4 mnkr. 
 
Personalkostnaderna har minskat med 1,6 
mnkr mot budget eftersom AllboHus inte har 
tillsatt de tjänster på Marknadsavdelningen 
som kommer att påverkas av ett koncernge-
mensamt kontaktcenter. 
 
Prognostiserat resultat 2021 är 15,1 mnkr vil-
ket är 10,1 mnkr över det budgeterade resulta-
tet. Hyresintäkterna har ökat med 7 mnkr jäm-
fört med föregående år p.g.a. nyproducerade 
lägenheter samt större om- och tillbyggnader 
av verksamhetslokaler. Kostnaden för reparat-
ioner har ökat med 1,5 mnkr till följd av pande-
min, dels för fler reparationstjänster köpts in 
vid personalbrist, dels för att det blivit svårare 
att utföra nödvändigt underhåll som då orsakat 
fler reparationer. Samtliga taxebundna kostna-
der har ökat, därav uppvärmningskostnaden 
som har ökat med 1,2 mnkr till följd av kallare 
väder under 2021. 
 

 
Alvesta Energikoncern 
Alvesta Energi AB 
Verksamheten har följt planeringen och  
Alvesta Energi ser inga övriga avvikelser för 
kommande tertial. Försäljningen av fjärrvärme 
är starkt kopplad till vädersituationen under 
året vilket ger en risk för budgetavvikelser. 
Året började med en något kallare period än 
normalt men följdes därefter av en varmare 
sommar än normalt. Sammantaget har värme-
försäljningen varit något högre än budgeterat.  
 
Kostnaden för underhåll av produktionsanlägg-
ningarna har ökat och överstigit budget som en 
följd av att anläggningarna blivit äldre och att 
underhållsbehovet i vissa delar kan utföras 
först när anläggningarna ställs av för revision. 
Vissa delar har också behövts bytas ut.  
 
Budgetavvikelsen i Alvesta Energi är 1,9 mnkr. 
Det ackumulerade resultatet efter finansiella 
poster för januari-augusti är 4,2 mnkr (2,5 
mnkr). Det prognostiserade årsresultatet efter 
finansiella poster för 2021 är 5,7 mnkr (4,2 
mnkr). 
 
Alvesta Elnät AB  
Ordinarie verksamhet har följt planeringen och 
Alvesta Elnät ser inga övriga avvikelser för 
kommande tertial. 
 
Tillgängligheten för elnätskunderna har varit 
fortsatt hög. Åtgärderna för att ytterligare öka 
driftsäkerheten i elnätet fortsätter. Fokus har 
legat på dels underhållet av vårt nuvarande el-
nät, dels utbyggnad av elnätet i samband med 
att antal nya exploateringsområden inom bola-
gets elnätsområde Alvesta-Moheda. Den flerå-
riga handlingsplanen för att säkerställa kund- 
och myndighetskrav samt bolagets egna mål 
om en hög leveranssäkerhet och ett effektivt 
elnät följs. Detta innebär utbyte av transforma-
torer, kabelskåp och kablar. 
 
Budgetavvikelsen i Alvesta Elnät är positiv Det 
ackumulerade resultatet efter finansiella pos-
ter för perioden januari-augusti är 5,3 mnkr 
(4,2 mnkr). Det prognostiserade årsresultatet  
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efter finansiella poster för 2021 är 6,9 mnkr 
(6,6 mnkr). 
 
Alvesta Renhållnings AB 
Resultatet för perioden januari till augusti är 1 
mnkr bättre än budget och hamnar på ca 1,3 
mnkr. Bolaget har under året ökat uthyrningen 
av lastväxlarflak och containers samt nya abon-
nemang. Alvesta Renhållning har haft lägre 
kostnader för deponering och fordonskostna-
der än budgeterat vilket har påverkat resulta-
tet positivt, dock prognostiseras kostnaderna 
att öka under hösten. I övrigt ligger driftsresul-
tatet i linje med tidigare år och inga större av-
vikelser har förekommit. 
 
Intäkten är per augusti lägre än budget men 
prognostiseras att öka under den kommande 
hösten och landa på 0,2 mnkr högre än bud-
get. Personalkostnaderna följer budget.  
Årsprognosen visar ett resultat som är 0,2 
mnkr lägre än budgeterat och som landar på 
0,3 mnkr. 
 
Alvesta Utveckling AB 
Den ekonomiska uppföljningen för perioden ja-
nuari till och med augusti samt prognos för 
hela årets utfall visar att Alvesta Utveckling AB 
har ett minusresultat på 0,3 mnkr på åtta må-
nader. Det orsakas i huvudsak av driftförlust 
för fastigheten med omlastningsterminalen. 
Det är dock bättre än den periodiserade bud-
geten som har utgått från att näringsbidraget 

för bredbandssatsning skulle betalats ut snabb-
bare. Prognos på årsresultat är -0,7 mnkr. Mi-
nusresultatet är 0,2 mnkr bättre än budget. 
Största delen av underskottet är hänförligt till 
fastigheten med omlastningsterminal samt  
bidrag till utvecklingsprojekt för luftburet bred-
band. Att det trots allt är bättre än budget  
orsakas av nya hyresintäkter från nya moduler 
som hyrts ut vid omlastningsterminalen samt 
att bidrag till bredbandsutbyggnad inte beta-
lats ut beroende på att utbyggnaden går lång-
sammare än beräknat. 
 
Jämfört med samma period 2020 ligger utfallet 
i stort sett lika, -0,3 mnkr. Under 2020 såldes 
fastigheten Modellen 4 som resulterade i en 
vinst samtidigt som finansiella kostnader och 
avskrivningar var högre än samma period 
2021. Hyresintäkter för 2021 är högre än 2020 
beroende på ökade intäkter i och med köp av 
kombiterminalen och det arrendeavtal som 
gäller där samt de nya kontorslokalerna. 
Bredband i Värend AB (BIVA) 
Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget sedan 
bildningen av det regionala bredbandsbolaget 
Wexnet AB. Bolaget förvaltar i första hand Al-
vesta Kommuns ägande i Wexnet. Under året 
har bolaget gått från att vara ett dotterbolag 
till Alvesta Elnät AB till att bli ett dotterbolag 
till Alvesta Utvecklings AB. BIVA:s ackumule-
rade resultat efter finansiella poster för janu-
ari-augusti är -0,3 mnkr (0,6 mnkr).
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Uppföljning av investeringsbudget och helårsprognos 

 

 
Årets investeringsbudget uppgår till 124,4 
mnkr. Under årets åtta första månader uppgår 
investeringsutgiften till 36,6 mnkr. Prognosen 
är att investeringar för totalt nästan 91,4 mnkr 
kommer genomföras under året.  
 
Under resterande del av året är prognosen att 
ytterligare investeringar kommer att ske med 
54,8 mnkr vilket avser ett flertal investeringar 
framförallt inom nämnden för samhällsplane-
ring (41,3 mnkr), men även inom kommunsty-
relsen (3,9 mnkr), kultur- och fritidsnämnden 
(5,3 mnkr), utbildningsnämnden (2 mnkr) och 
omsorgsnämnden (2,0 mnkr) och Nämnden för 
arbete och lärande (0,3 mnkr). 
 
Nedan redovisas investeringarna mer ingående 
för respektive nämnd. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens investeringsram för 2021 
uppgår till 14,5 mnkr. Anledningen till över-
skottet i investeringsbudgeten är att förvalt-
ningen skjuter på beslutsstödsystemet. Ekono-
misystemet kommer bli dyrare än budget med 
1,7 mnkr, projektet IT-digitaliseringen har inte 
varit möjligt att påbörja på grund av Coro-
napandemin så investeringen blir 1 mnkr 
mindre än budget för innevarande år. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämndens investeringsram 
för 2021 uppgår till 9 mnkr. Investeringsramen 
för 2020 var 9,6 mnkr. Bokbussen som funnits 
med några år är förhoppningen att den ska  
levereras under innevarande år. Överskottet i 
prognosen beror på att man får ett bidrag på 2 
mnkr för bokbussen. 
 
Utbildningsnämnden 
Nämndens investering avser möbler och annan 
utrustning till förskolor, skolor, samt annan 
verksamhet. 
 
Nämnden för arbete och lärande  
Nämndens investeringar avser medel för inköp 
av möbler och kontorsinredning. Förvaltningen 
förväntas förbruka hälften av sin budget för 
2021.   
 
Omsorgsnämnden  
Det har avsatts 2,1 mnkr i investeringsbudge-
ten för ombyggnad av hjälpmedelstvätten 
kommer inte utföras av omsorgsförvaltningen. 
Förvaltningen har inte investerat i den takt 
som förvaltningen behöver på grund av Covid 
som gjort att de ligger efter. Inom en treårspe-
riod kommer nästan alla sängar behöva bytas 
då det inte längre finns reservdelar för de 
gamla modellerna. Under hösten kommer 
möbler köpas in till nya trygghetsboendet i  
Vislanda.  

Mkr Utfal l  

202108

Budget 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l  

202012

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

Kommunstyrelsen 9,5 14,5 0,0 13,4 13,4 1,1 8,2

Kultur- och fritidsnämnden 2,1 9,0 -2,0 9,4 7,4 1,6 4,9

Utbildningsnämnden 0,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 3,7

Nämnden för arbete och lärande 0,0 0,6 0,0 0,3 0,3 0,3 0,1

Omsorgsnämnden 0,1 2,1 -0,3 2,4 2,1 0,0 2,3

Samhällsbyggnadsnämnden 24,4 80,4 -2,5 68,2 65,7 14,7 67,9

Ofördelade strategiska investeringar 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0

Summa 36,6 124,4 -4 ,8 96,2 91,4 33,0 87,1

varav skattefinansierat 13,1 35,2 0,0 33,7 33,7 1,5 16,6

varav taxefinansierat(VA) 11,3 45,2 -2,5 34,5 32,0 13,2 51,3

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Prognos 202112
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Investeringsnivån för 2021 är lägre än 2020. 
Mycket av investeringarna är ännu inte gjorda 
utan en del kommer att göras under hösten. 
Överföringsledningen Torne-Grimslöv är nu 
färdig. Tomterna i Lekaryd är också färdiga där 
är inte projektet ännu slutbetalt det är därför 
prognosen är högre än utfallet per augusti. Nå-
got annat positivt är förvärvet av marken i Vis-
landa Oby badplats. Förvaltningen kommer i år  

 
göra av med de mesta av pengarna som rör 
skattekollektivet. Överskott i prognosen beror 
till största delen på VA och att de inte gör av 
med pengarna för Hagaparken som nämnden 
fått tilldelade under året av KS. Stora investe-
ringar görs även i trafiksäkerhetshöjande åtgär-
der så som bussterminal Grimslöv. Utöver de 
nya tomterna i Lekaryd pågår även arbetet 
med etapp 3 i Spåningslanda. 
 

 
 
Alvesta kommunföretag AB 
Alvesta Kommunföretag AB har inga tilltänkta 
investeringar att kommentera i delårsbokslut. 
Det finns inte heller några prognostiserade in-
vesteringar. 
 
AllboHus Fastighets AB 
AllboHus har en investeringsbudget för 2021 
på 224 mnkr. Utfallet t.o.m. augusti ligger på 
52 mnkr då flera projekt försenats, bl.a. trygg-
hetsboende vid Högåsen och renoveringen av 
Hagen och Ängen på Rönnedal. Nyproduktion 
av 47 lägenheter har hittills färdigställts i år. 
Prognosen är att AllboHus kommer att inve-
stera för 110 mnkr år 2021. 
 
Alvesta Energikoncern 
Alvesta Energi AB:s investeringsvolym 2021 är 
ca 3,5 mnkr och gäller till största delen maski-
nell utrustning vid produktionsanläggningarna 
samt konsumtionsmätare för debitering. Inve-
steringsvolymen kommer att vara något lägre 
de närmaste åren innan bolaget behöver inve-
stera i ny produktionskapacitet i Alvesta. Inve-
steringsvolymen följer bolagets långtidsvision 
som finns i verksamhetsplanen 2020-2024. 
 
 
 

 
 
Alvesta Elnät AB:s investeringsvolym 2021 är 
ca 8 mnkr och gäller ett antal projekt för att sä-
kerställa hög och säker leveransförmåga. I  
detta ingår vädersäkring av ledningsnätet samt 
leveransförmåga till nya bostadsområden. Det 
största enskilda projektet är utbyte av två in-
matningstransformatorer vid M1 i Alvesta som 
uppgår till ca 4,5 mnkr. Investeringarna kom-
mer att ligga i nivå med årets volym de närm-
aste åren vilket innebär historiskt höga investe-
ringsvolymer. Investeringsvolymen följer bola-
gets långtidsvision som finns i verksamhetspla-
nen 2020-2024 samt lämnat underlag till Ener-
gimarknadsinspektionen för Bolagets beslu-
tade intäktsram 2019-2023. 
 
Alvesta Renhållnings AB 
Planerade investeringar har genomförts enligt 
beslut. Årets största investering är en ny bio-
gassopbil, bolagets andra sopbil som drivs med 
biogas och som ersätter en uttjänt sopbil från 
2007. 
 
Under året har bolaget även investerat i en ny 
automatisk grind till återvinningscentralen i Al-
vesta, 2 nya lastväxlarflak och 6 täckta vippcon-
tainrar samt 2 öppna containrar. Dessa ersät-
ter uttjänta och trasiga lastväxlarflak och con-
tainrar som bolaget nu har skrotat ut. 
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Alvesta Renhållnings AB har även investerat i 
nya hydrauliska pallgafflar till bolagets hjullas-
tare. 
 
Alvesta Utveckling AB 
De nya modulerna var i princip färdigställda 1 
juli 2021. Det exakta investeringsbeloppet är 
inte klarlagt än p.g.a. släpande fakturor från le-
verantörer. Totalsumman kommer att landa på 
närmare 0,9 mnkr. 
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Balanskravsresultat 

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 2021 är 77,5 
mnkr och därmed bedöms balanskravet att 

uppfyllas likväl som balanskravet per 31 au-
gusti 2021. Kommunen har sedan 2019 ett ne-
gativt resultat om 13,3 mnkr som måste åter-
ställas inom tre år (2020-2022). Det prognosti-
serade balanskravsresultatet skulle betyda att 
det återställningskrav kommunen har efter 
2019 skulle vara återställt.

 

 

Mkr Utfal l  

202108

Prognos 

202112

Årets resultat enligt RR 84,6 77,5

- reducering av samtliga realisationsvinster -14,9 -14,9

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper -35,3 -35,3

-/+ återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 4,3 4,3

Årets resultat efter balanskravsjuteringar 38,7 31,6

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0

Balanskravsresultat 38,7 31,6
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Väsentliga personalförhållanden 

Det senaste året har Coronapandemin påver-
kat stora delar av verksamheten och därmed 
all personal. Medarbetare inom vård, omsorg 
och skola har varit särskilt utsatta och arbetat 
under ansträngda arbetsförhållanden. Chefer 
och medarbetare har uppträtt väldigt lugnt och 
med stor lojalitet. 
 
Under hela pandemin har kompetensförsörj-
ningen fungerat bra. Omsorgsförvaltningen fick 
många sökanden efter en digital annonskam-
panj och de sommarvikarier som anställts har 
uppvisat en stor lämplighet. Under 2021 kunde 
i stort alla som önskade få fyra veckors sam-
manhängande semester. En grupp vikarier er-
höll tillsvidareanställning och genomgår utbild-
ning till undersköterska via äldreomsorgslyftet. 
 
Det är mycket glädjande att personalomsätt-
ningen i kommunen, oaktat pensionsavgångar, 
minskat med hälften under det senaste året. 
I övrigt har sjukfrånvaron gått ned och syssel-
sättningsgraden fortsatt att öka vilket också bi-
dragit till att klara kompetensförsörjningen. 
 
Ett ökat koncernperspektiv med likartade  
förmåner fortsatta 2021 med fritt kaffe och 
frukt för alla, gemensam friskvårdportal och 
enhetlig sommarpresent och julgåva. 
 
Den centraliserade HR-funktionen har utveck-
lat stödet till de kommunala bolagen och HR-
konsulterna har genomgått utbildning i de nya 
branschavtalen i Sobona. Samtliga bolag  

inklusive Huseby ingår nu i Sobona vilket med-
för likartade villkor med kommunen bland an-
nat vad gäller pensions- och trygghetsavtal. 
 
Under 2021 har löneöversyn genomförts med 
Akademikeralliansen, Lärarnas samverkansråd, 
Kommunal och AKV. Prioriteringar för 2021 har 
varit undersköterska, stödassistent, sjukskö-
terska, arbetsterapeut, fysioterapeut och 
skolkurator. 
 
Från 2022 är de centrala löneavtalen för såväl 
SKR som Sobona likartade vad gäller övergri-
pande principer, revisonsdatum och avtalspe-
riod vilket underlättar lönebildningen. 
 
Nyligen genomförde HR-avdelningen en utbild-
ning i löneavtal, lönebildning och lönesamtal 
för samtliga chefer inom Alvesta kommunkon-
cern. 
 
Det nya löneanalysverktyg, Lönelänken 3.0, är 
nu i drift och kommer att ge alla förvaltningar 
och bolag hjälp med löneanalyser och aktuell 
statistik för vår kommun och andra i vår  
närhet. Arbetet med en ny lönekartläggning är  
inledd. 
 
Ett nytt material för medarbetarsamtal har  
tagit fram som vänder sig till både chefer och 
medarbetare. Materialet utgår från Alvesta 
kommunkoncerns värdegrund. Arbete med  
ett nytt material för lönesamtal pågår. 
 
Antalet nettoårsarbetare har fortsatt minskat 
jämfört med föregående år. 
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Diagram Nettoårsarbetare 

 
 

 
 
 

Tabell 26. Antal sjukdagar/anställd

Förvaltning 2021 2020 2019

Arbete och lärande 10,20 19,28 15,24 

Kommunledning 3,40 2,95 6,96 

Kultur och fritid 17,70 20,30 17,38 

Omsorg 29,20 34,64 28,53 

Samhällsplanering 17,29 14,24 8.74

Utbildning 21,30 24,13 19,87 

Kommunen 22,50  26 ,69  22 ,00  

Allbohus 27,30

Elnät 10,30

ARAB 29,90

Tabell 2. Sjukfrånvaro i procent

2021 2020 2019 2018 2017

Kvinnor 7,4 8,25 6,9 6,5 7,2

Män 3,78 4,65 4,0 4,3 4,6

Totalt kommun 6,7 7,53 6,3 6,0 6,6

Allbohus 7,62

Elnät 3,22

Arab 7,05
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EKONOMISK REDOVISNING 

Resultaträkning  

 
Mkr Not Koncern varav kommun

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Bokslut 

202012

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Bokslut 

202012

Prognos 

202112

Budget 

202112

Verksamhetens intäkter 1 353,0 347,8 529,3 199,9 206,9 321,1 354,9 329,6

Verksamhetens kostnader 2 -1 104,9 -1 067,0 -1 662,2 -1 039,4 -1 003,9 -1 561,2 -1 628,6 -1 592,5

Avskrivningar -65,7 -68,3 -101,1 -25,3 -23,4 -35,3 -35,1 -34,8

Verksamhetens nettokostnader -817,6 -787,5 -1  234,0 -864,8 -820,4 -1  275,5 -1  308,8 -1  297,8

Skatteintäkter 3 592,1 565,8 843,3 592,1 565,8 843,3 886,1 858,8

Generella statsbidrag och utjämning 4 302,3 286,7 434,9 302,3 286,7 434,9 453,4 457,1

Verksamhetens resultat 76,8 65,0 44,2 29,6 32,1 2,7 30,8 18,1

Finansiella intäkter, kommun inkl. 

orealiserade vinster 5
54,2 14,4 36,8 57,5 17,8 41,5 55,9 10,7

Finansiella kostnader 6 -14,6 -17,5 -24,9 -2,5 -4,4 -5,0 -9,2 -10,2

Skatt på årets resultat 6

Årets resultat 116,4 61,9 56,1 84,6 45,5 39,2 77,5 18,6
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Balansräkning  

 

 
 
 
 

mnkr
Koncern varav kommun

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Utfal l  

202012

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Utfal l  

202012

Til lgångar

Anläggningsti l lgångar

Immateriella anläggningstillgångar 29,7 27,1 30,9 29,7 27,1 30,9

Mark, byggnader och tekniska anläggn. 1 849,3 1 746,3 2 000,1 635,6 586,0 615,9

Maskiner och inventarier 272,6 278,6 81,6 38,4 44,8 51,0

Finansiella anläggningstillgångar 38,4 75,0 75,0 75,9 78,0 78,0

Bidrag statlig infrastruktur 14,7 15,7 15,4 14,7 15,7 15,4

Summa anläggningsti l lgångar 2  204,7 2  142,7 2  202,9 794,3 751,6 791,2

Omsättningsti l lgångar

Förråd m.m. 48,0 45,7 45,1 46,1 42,9 42,8

Fordringar 154,4 135,6 147,2 126,1 122,2 130,8

Kortfristiga placeringar 395,2 346,6 368,4 395,2 346,6 368,4

Kassa och bank 277,6 272,5 211,1 152,0 168,5 117,0

Summa omsättningsti l lgångar 875,2 800,4 771,7 719,4 680,2 659,0

Summa ti l lgångar 3  079,9 2  943,1 2  974,7 1  513,7 1  431,8 1  450,2

Eget kapital , avsättningar och skulder

Eget kapital 1 138,7 1 028,2 1 022,3 992,5 914,2 907,9

   varav periodens resultat (116,4) (61,9) (-56,1) (81,1) (45,5) (-39,2)

Avsättningar för pensioner 27,4 24,1 25,6 20,3 17,2 17,3

Andra avsättningar 12,9 16,4 16,3 0,0 0,0 0,0

Långfristiga skulder 1 553,9 1 542,0 1 529,7 232,4 230,3 233,2

Kortfristiga skulder 347,0 332,4 380,7 268,5 270,1 291,8

Summa eget kapital , avsättningar och  

skulder
3  079,9 2  943,1 2  974,7 1  513,7 1  431,8 1  450,2

mnkr Koncern varav kommun

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Utfal l  

202012

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Utfal l  

202012

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsskuld inkl löneskatt 406,3 414,5 411,4

Borgensåtaganden 1 349,6 1 316,0 1 303,2

    varav kommunala företag 1 343,0 1 309,0 1 296,3

    varav del av bostadslån för egna hem 0,0 0,0 0,0

    varav föreningar och organisationer 6,6 7,0 7,1

Summa panter och ansvarsförbindelser 1  755,9 1 730,5 1 714,6
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Kassaflödesanalys  

 
Mkr Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Löpande verksamhet

Årets resultat 84,6 45,5

Justering för ej likvidpåverkande poster -5,3 16,8

   varav avskrivningar och nedskrivningar 25,3 23,4

   varav periodisering invest.bidrag -0,7 -0,6

   varav reavinst m.AT 0,0 -1,3

   varav reaförlust m.AT 0,4 -

   varav upplösning infrastrukturbidrag 0,7 0,7

   varav värdereglering till verkligt värde Fin. OT -31,0 -5,9

   varav omklassat AT till OT 0,0 0,5

Ökning/minskning av förråd -3,4 -0,7

Ökning/minskning av kortfr. fordr. 4,7 2,3

Ökning/minskning av kortfr. plac. 4,2 -3,7

Ökning/minskning av kortfr. skulder -23,4 3,7

Ökning/minskning av pensionsskuld 2,4 0,9

Ökning/minskn löneskatt pensionsskuld 0,6 0,2

Ökning/minsking övriga avsättningar 0,0 0,0

I. Verksamhetsnetto 64,4 65,0

Investeringar

Inköp materiella tillgångar -38,8 -38,0

Investeringsbidrag materiella tillgångar 0,6 0,1

Anslutningsavgifter 1,0 0,5

Övrig investeringsinkomst 0,8 0,1

Försäljning materiella tillgångar 4,8 1,3

II. Investeringsnetto -31 ,6 -36 ,0

Finansiering

Ökning långfristig skuld 0,0 75,0

Ökning långfristig fordran 0,0 -2,2

Minskning långfristig fordran 2,2 0,0

III. Finansieringsnetto 2,2 72,8

Förändring l ikv ida medel 35 ,0 101,8
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Noter  

 
 

Mkr Koncern varav kommun

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Not 1 . Verksamhetens intäkter

Statsbidrag och andra bidrag 105,0 107,5 105,0 107,5

Hyror, arrenden 94,6 91,6 19,9 20,4

Försäljningsintäkter 64,5 55,6 11,5 17,2

Taxor, avgifter, ersättningar 56,2 60,2 54,0 54,7

Reavinster 0,4 0,3 0,0 0,1

Övriga intäkter 32,3 32,6 9,5 7,0

Summa 353,0 347,8 199,9 206,9

Not 2 . Verksamhetens kostnader

Hyror 4,5 4,5 78,5 75,0

Lönekostnader inkl soc.avg 673,5 656,5 615,9 602,2

Pensionskostnader 49,2 51,6 45,8 47,9

Bidrag 41,2 43,4 44,5 45,6

Entreprenad och köp av verksamhet 154,4 144,8 128,8 123,8

Övriga kostnader 182,1 166,2 125,9 109,4

Summa 1 104,9 1  067,0 1  039,4 1  003,9

Not 3 . Skatteintäkter

Kommunalskatt preliminär 577,9 575,1 577,9 575,1

Korr slutavräkning 2018 0,0 0,0 0,0 0,0

Korr slutavräkning 2019 0,0 -4,3 0,0 -4,3

Slutavräknng 2020 4,0 -5,0 4,0 -5,0

Prognos slutavräkning 2021 10,2 0,0 10,2 0,0

Summa 592,1 565,8 592,1 565,8

Not 4 . Generel la statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 182,4 180,4 182,4 180,4

Regleringsbidrag 40,1 13,8 40,1 13,8

Kostnadsutjämning, bidrag 46,7 46,9 46,7 46,9

LSS-utjämning, avgift -2,8 -7,1 -2,8 -7,1

Kommunal fastighetsavgift preliminär 30,2 27,0 30,2 27,0

Generella bidrag 5,7 25,6 5,7 25,6

Summa 302,3 286,6 302,3 286,6
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Mkr Koncern varav kommun

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Utfal l  

202108

Utfal l  

202008

Not 5 . Finansiel la intäkter

Ränta likvida medel 0,6 0,02 0,0

Dröjsmålsränta 0,1 0,1 0,1 0,1

Reavinster, återinvestering 14,9 3,5 14,9 3,5

Reavinst byte/uttag kapitalförvaltare pensioner 0,0 0,0

Förändring verkligt värde kapitalförvaltare pensioner 0,0 0,0

Orealiserad vinst, verkligt värde kapitalförvaltare pensioner 32,3 8,7 32,3 8,7

Borgensavgifter 1,2 0,1 4,9 4,1

Överskottsutdelning Kommuninvest 1,2 0,5 1,2

Övriga finansiella intäkter 5,7 0,2 4,9 0,2

Summa 54,2 14,4 57,5 17,8

Not 6 . Finansiel la kostnader

Räntekostnader för lån 13,0 14,2 0,9 1,1

Avgifter till banker m m 0,2 0,1 0,1 0,1

varav effekt av sänkta RIPS-räntor

Reaförluster 1,3 2,8 1,3 2,8

Ränta på pensionsavsättningar 0,1 0,4 0,0 0,3

Övriga finansiella kostnader 0,2

Summa 14,6 17,5 2,5 4,3

Not 7 . Sol idarisk  borgen Kommuninvest

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 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala

förpliktelser till 532,6 miljarder och totala tillgångar till 547,1 miljarder kr. Kommunens andel av de totala

förpliktelserna uppgick till 1 707,0 Mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 749,4 Mnkr.

Mkr Årets 

resultat

Övrigt 

eget 

kapital

Summa 

eget 

kapital

Not 8 . Eget kapital

Utgående balans enl. 2020 års årsredovisning 868,7 868,7

Resultat enl 2020 års årsredovisning 39,2 39,2

Resultat 20210831 84,6 84,6

Utgående balans 20210831 992,5
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Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lag (2018:597) om kommunal bokföring och  
redovisning (LKBR) och rekommendationer  
utgivna av Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). 
 
Statsbidrag för att säkerställa god vård för och 
omsorg av äldre är periodiserat med 8/12. Per 
augusti är det intäktsfört 5,7 mnkr av totalt 8,6 
mnkr. 
 
Ett periodiseringsfel har uppmärksammats vid 
delårsbokslutet. Vid bokslut 2020 har det bo-
kats upp 240 tkr för mycket i upplupna räntor.  
Det har rättats till per augusti 2021 och ger  
således ett förbättrat resultat. 
 

Semesterlöneskuld 
Förändring av semesterlöneskulden beaktas 
enbart i årsbokslutet. 
 

Operationell leasing 
I delårsrapporten redovisas inga uppgifter om 
operationell leasing. Kommunens belopps-
mässigt väsentliga operationella leasing är  
hyresavtal med framförallt det kommunala  
fastighetsbolaget, Allbohus Fastighets AB. I 
Årsredovisningen 2020 uppgick dessa hyror 
sammantaget för avtalade hyresperioder till 
1316,0 mnkr (se sid 70 i Årsredovisning 2020 
under rubriken Panter och ansvarsförbindel-
ser). Inga större verksamhetsförändringar har 
skett under januari-augusti så värdet bedöms 
vara i stort sett detsamma per den 31 augusti 
2021. I Årsredovisningen 2021 kommer den 
operationella leasingen att redovisas på lik-
nande sätt som 2020. 
 

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 kommunen har ett bestämmande eller  
väsentligt inflytande över. I de sammanställda 
räkenskaperna ingår Allbohus Fastighets AB, 
Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB, 
 Alvesta Utveckling AB samt Alvesta Kommun-
företag AB. Kommunens andel (cirka 20 %) av 
Värends Räddningstjänstförbund har också  
tagits med i sammanställningen. De samman-
ställda räkenskaperna utgör ett sammandrag 
av kommunens och dotterföretagens resultat 
och balansräkningar. Interna mellanhavanden 
mellan de i koncernen ingående enheterna har 
i allt väsentligt eliminerats.  
 
Alvesta kommuns redovisningsprinciper är  
vägledande. Avvikelser mot bolagens redovis-
ningsprinciper förekommer, men bedöms som 
ej väsentliga och justering har därför inte 
gjorts. 
 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Det innebär att det av kommunen 
förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har  
eliminerats. Därefter intjänat eget kapital  
räknas in i koncernens eget kapital. Vid årsbok-
slut har bokslutsdispositioner och obeskattade  
reserver som finns i bolagen lagts till eget  
kapital respektive skuld för latent skatt i enlig-
het med kommunal redovisningslag. Vid del-
årsbokslut har detta inte tillämpats då inga 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 
har bokförts under aktuell period
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1 God ekonomisk hushållning 

1.1 Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag inom nämndens 
ansvarsområde 

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden. 
 
Tre politiska riktningar 

• Finanspolitisk riktning 

• Personalpolitisk riktning 

• Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra fokusområden 

• Hållbar tillväxt 

• Människors vardag 

• Barns och ungas behov 

• Trygg välfärd 
 
Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: 
a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade nyckeltalen väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse 
inom respektive område.  
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1.1.1 Riktning: Finanspolitisk riktning 
 
Mål 
Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två  
procent av intäkterna, årligen motsvarande ca 25 mnkr. För budgetåret 2021 gäller 18,6 mnkr, 
motsvarande ca 1,4 procent. 
 
Analys av måluppfyllelse 
Det slutliga delårsresultatet per augusti för kommunen är inte färdigt, därför kan inte en säkerställd 
prognos för helåret lämnas än. De preliminära siffrorna tyder dock på att det finanspolitiska målet 
nås.  
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Implementering av koncernövergripande processer i 
form av gemensam stöd- och serviceorganisation för 
kontaktcenter och ekonomiadministration.  

Påbörjad  KS 

Implementering av kategoristyrning i 
upphandlingsprocessen för hela koncernen.  

Påbörjad KS 

Översyn av samverkan och organisation för kost, 
service, vaktmästeri, grönytor, bilpooler mm för en 
kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet med 
invånaren i fokus.  

Påbörjad  KS 

 
Implementering av koncernövergripande processer 
Arbetet med att etablera ett koncerngemensamt kontaktcenter löper enligt plan. Kommunfullmäktige 
har beslutat om en service-och-tillgänglighetspolicy som utgör en viktig grund i det ramverk för 
styrning av kontakt- och ärendehanteringen som är framtaget. En finansieringsmodell har fastställts av 
kommunstyrelsen. För närvarande görs en översyn av dimensionering och budget för kontaktcenter, 
där bland annat en analys av samtliga inkommande samtal till Alvesta kommunkoncern ligger till grund 
för arbetet. Rekrytering av kommunvägledare har påbörjats och arbetet med att säkerställa vilka 
uppgifter som ska överföras från förvaltningar och bolag till kontaktcenter samt lokalfrågan har hög 
prioritet under inledningen av hösten. Vidare kommer ett ärendehanteringssystem och en 
kontaktcentermodul i telefonisystemet att implementeras. Förutsättningar för ett lyckat projekt är en 
utbyggnad av e-tjänster, ny hemsida, nytt intranät samt en ökad digitaliseringskompetens i 
verksamheten. Mot bakgrund av detta har bland annat en översyn av befintlig web gjorts och parallellt 
pågår förberedelser för upphandling av ny web. Kontaktcenter startar sin verksamhet Q1 2022. 
 
Centralisering av ekonomiadministrationen har genomförts gällande ekonomer. Nästa steg innebär att 
också andra ekonomifunktioner, såsom ekonomiassistenter, ska centraliseras. En plan för den 
processen görs under oktober. 
 
Implementering av kategoristyrning  
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Arbetet med att implementera kategoristyrning som arbetssätt i Alvesta kommunkoncern fortskrider 
enligt plan. För närvarande arbetas med två kategoristyrningsprojekt, entreprenadmateriel och 
fordon. Projekten genomförs koncernövergripande med representanter från berörda enheter i både 
kommun och bolag. Strategin gällande entreprenadmateriel beräknas vara färdigställd under Q4 2021 
och fordon Q1 2022. I takt med att strategier färdigställs påbörjas också ett implementeringsarbete i 
förvaltningar och bolag för att implementera fastställd strategi. Nya kategoristyrningsprojekt startar 
successivt. I planering för 2022 ligger b.la entreprenadtjänster, möbler och livsmedel.  
 
Översyn av samverkan och organisation 
Översynen har delats upp i flera delar. Hittills har delen kost och bilpool påbörjats. Översyn av de 
andra verksamheterna har ännu inte startat upp på grund av arbetsläge med många andra 
utredningsprojekt. Översynen av bilpoolen sker inom ramen för kategoristyrningsprojekt om fordon 
och är i princip klar. Då det gäller utredningen om kost har kostcheferna på utbildnings- respektive 
omsorgsförvaltningen fått i uppdrag att utreda kostorganisationen i Alvesta kommun. En rapport finns 
framme som ska överlämnas till styrgruppen bestående av kommunchef samt förvaltningschefer för 
de två berörda förvaltningarna. Kommunchef kommer sen att återrapportera till kommunstyrelsen. 
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1.1.2 Riktning: Personalpolitisk riktning  
 
Mål 
Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga 
förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2021 
Resultat Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

202108 202008   

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, 
exklusive pensionsavgångar och uppsägningar på grund av 
arbetsbrist.         

 5,8 % 
Målet 
uppfyllt 

9,5%  KS 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd 
personal, procent           

 94,7 % 
Målet 
uppfyllt 

94,4% KS 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent  
 6,7 % 
Målet 
uppfyllt 

7,5% KS 

 
Kommentar nyckeltal 
Personalomsättningen exklusive pensionsavgångar har minskat radikalt sedan föregående år. 
Personalomsättningen har halverats vid omsorgsförvaltningen och än mer vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Sysselsättningsgraden har fortsatt att öka något, en stadigvarande trend under senare år. 
 
Sjukfrånvaron har minskat med nästan en procentenhet. Sjukfrånvaron minskar mest vid FAL där 
frånvaron i dagar per snittanställd minskat från 20 till 10. Lägst frånvaro har kommunlednings-
förvaltningen med 1 procent och högst omsorgsförvaltningen med 8,5 procent. 
 
Analys av måluppfyllelse  
Flera faktorer kan ha bidragit till den kraftigt minskade personalomsättningen. En bidragande orsak 
kan vara coronapandemin som skapat ett större intresse för arbete inom vård- och omsorg vilket 
också lett till bra rekryteringar av vikarier. Utbildningar genom äldreomsorgslyftet har gett fler 
tryggare anställningar och en undersköterskeutbildning. Trots en ansträngande period för många 
under pandemin, har fler stannat kvar i sin anställning. Satsningar som lika friskvårdbidrag, fri frukt och 
kaffe samt andra förmåner genom en friskvårdsportal har bidragit till ökad attraktivitet som 
arbetsgivare.  
 
Heltid som norm vid nyanställning bedöms även ha bidragit till en fortsatt ökad sysselsättningsgrad. 
En minskad sjukfrånvaro trots fortsatt pandemi är en glädjande trend men kan i stort förklaras med 
minskad smittspridning genom alltmer utbredd vaccination. 
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Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Utveckla en samverkansmodell som integrerar 
medbestämmande och systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Påbörjad  KS 

Implementera en koncerngemensam 
kompetensförsörjningsstrategi som ett led i arbetet att 
bli en mer attraktiv arbetsgivare. 

Påbörjad  KS 

 
 
Samverkansmodell 
En partsgemensam arbetsgrupp ledd av HR-chefen arbetar med att få till ett samverkansavtal som ska 
ersätta traditionella MBL-förhandlingar och skyddskommittéer. En bred facklig representation samt 
fem arbetsgivarrepresentanter från fyra förvaltningar deltar i arbetet. Målsättningen är ett 
samverkansavtal klart före årsskiftet.  
 
Koncerngemensam kompetensförsörjningsstrategi 
Ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi är framtagen av HR-avdelningen. Förslaget är förankrat i 
centrala MBL-gruppen samt i förvaltningschefsgruppen. Modellen bygger på ARIUBA-modellen samt 
nio HR-strategier för lyckosam kompetensförsörjning. Redovisas till personalutskott under hösten. 
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1.1.3 Riktning: Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Mål 
Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon. 
 
Analys av måluppfyllelse  
Arbetet med styrmodell och Agenda 2030 intensifieras, där strategin är att arbetet integreras i redan 
pågående processer i kommunens verksamhet. De 17 målen är odelbara och kräver förmåga till ökat 
”helhetstänk” för koncernen och berör såväl tillväxt som klimatpåverkan. Genom kommunens 
deltagande i Glokala Sverige ges möjlighet till kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte med andra 
organisationer. Under hösten genomförs insatsinventering och analys av kommunens nuläge i syfte att 
identifiera utmaningar som kopplas till kommunfullmäktiges mål och budget. Satsningen med två 
tjänster som hållbarhetstrateger i koncernen visar redan på effekt när det gäller konkret arbete men 
också samverkan med nationella nätverk och forskning. Kommunen har valts ut som en av få 
kommuner i Sverige vara med i pilotstudien SDG Synergies, som leds av den nationella samordnaren 
för Agenda 2030 i Sverige. 
 
Även arbetet med översyn av reglementen, delegationsordningar och policys fortsätter utifrån den 
antagna styrmodellen. Gemensamma mallar och underlag för hela koncernen tas fram för att säkra 
myndighetsutövningen. Alla nämnder och bolag deltar i arbetet som leds utifrån ett 
likvärdighetsperspektiv från kommunstyrelsen. Vissa beslut har fattats under våren 2021. 
 
Social hållbarhet och att motverka utanförskap i samhället är viktigt då vi nu ser effekterna av ökande 
klyftor i samhället i spåren av pandemin. Uppdraget kring ungdomsarbetslöshet och psykisk ohälsa 
ålder 18-25 år drivs tillsammans med förvaltningen för arbete och lärande samt kultur- och 
fritidsförvaltningen. All forskning visar på samhällsekonomiska vinster om denna grupp ges särskilt 
stöd och stimulans. Arbetet kräver innovativa arbetsmetoder från kommunen där vi sätter 
ungdomarna i fokus. 
 
Under första halvåret av 2021 beslutades en ny avfallsplan, vilket innebär att kommunen har som 
övergripande avfallsmål att minska vårt mat- och restavfall med 25 % till år 2025. Nytt sedan förra 
avfallsplanen är att det finns mål och aktiviteter kopplat till minskad nedskräpning. Från och med 2021 
är kommunen med i nätverket ”Håll Sverige rent”, vilket innebär att vi genomfört skräpplockardagar 
inom barn- och utbildningsförvaltningen, delat ut ”skräpplockarkit” till allmänheten samt genomfört 
en skräpmätning.  
 
Kommunen har även ansökt och fått beslutat om att fortsätta kunna erbjuda energi- och 
klimatrådgivning till privatpersoner, föreningar och företag. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att en ny energi- och klimatplan ska tas fram. En energibalans har 
gjorts som visar nuläget i energitillförsel samt energianvändning och som kommer ligga till grund för 
förslag till nya energi- och klimatmål. 
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Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Vi tydliggör Agenda 2030 (ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet). Då styr- och ledningsmodellen 
bygger på Agenda 2030 ska den brytas ner till lokala 
förutsättningar i Alvesta kommun.  

Påbörjad  KS 

Integrationsarbetet ges en tydligare roll som 
övergripande process i alla nämnder.  

 Påbörjad, 
men ej 
använt 

resurser 

KS 

 
Agenda 2030 
Uppdraget kring Agenda 2030 pågår och en koncerngemensam uppstart och utbildning är genomförd 
våren 2021. Insatsinventering och väsentlighetsanalys genomförs under hösten 2021 och utgör en 
viktig grund för det fortsatta arbetet för att bryta ner Agenda 2030 till lokala förutsättningar.  
 
Integrationsarbete 
Integrationsarbetet integreras med arbetet med Agenda 2030. Behov av fortsatta diskussioner behövs 
kring organisation, ansvar och funktioner i koncernen gällande integration. 
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1.1.4 Fokusområde: Hållbar tillväxt 
 
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 enligt Mål och budget 2021 
Prognos Resultat 

Uppgift 
lämnas av 

2021 2020   

Tillgång till, eller närhet till bredband med minst 100 mbit.                                                          91% 88% KS 

 
Utfallet 2020 är detsamma som för 2019 trots en god utbyggnad av bredbandsnätet. Orsaken till detta 
är en ny regel för bestämning av begreppet ”närhet till”. Kommunens bredbandsmål är att år 2020 bör 
95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek. Till 2025 ska 
mätning ske mot bandbredd 1 Gbit/sek. För 2021 är prognosen att 91 procent av hushållen och 
företag i kommunen har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek. Prognosen baseras på 
snittökningen de senaste fyra åren. Prognosen bygger på att tätorterna beräknas nå 99 procent och 
landsbygden 65 procent att få tillgång till eller närhet till bredbandsuppkoppling med kapaciteten 100 
Mbit/sek. 
 
Analys av måluppfyllelse  
Förstärkningen inom hållbar tillväxt med fokus på näringsliv, kommunikation, innovation och projekt 
ger positiva effekter. Ett exempel på det är att VD-rådet fortsätter och en arbetsgrupp har tillsatts med 
representanter från företag och kommunen med syfte att genomföra kompetensinventering och 
analys i kommunen för att säkerställa kompetensförsörjningen i vår kommun. Fortsatta strategiska 
kontakter med akademi, näringsliv och civilsamhälle är tagna och konkretiseras ytterligare under 
hösten inom bland annat livsmedelsproduktion och cirkulär ekonomi. Den nationella 
livsmedelsstrategin beaktas i det lokala arbetet. Fokus är även forskning kring skog och vatten. 
 
I uppdraget att sänka ungdomsarbetslösheten i kommunen samverkar KLF, FAL och KFF för att skapa 
innovativa verktyg och redskap som ska leda till att ungdomarna ges möjlighet till att ta ansvar för sin 
egen utveckling.   
 
Kommunledningsförvaltningen fortsätter sitt arbete tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen 
kring verksamhetsmark och företagsutveckling/etableringar. Under våren blev den första etableringen 
klar på Orrakullen. Vi förbättrar också våra resultat ytterligare kopplat till näringslivsklimatet 
 
På grund av pandemin har vi valt att avstå att genomföra invånardialoger i kommunen.  
 
Kommunledningsförvaltningen leder en koncerngemensam arbetsgrupp med syfte att samordna 
firandet av det nationella demokratiåret 2021. En lokal demokrativecka genomförs under vecka 41. Att 
värna vår demokrati är mer angeläget än någonsin och flera insatser kommer att göras under året för 
att uppmärksamma och arbeta för stärkt demokrati och inflytande i vårt samhälle.  
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Vidare finns en koncernövergripande arbetsgrupp kring platsvarumärket och datainsamling har 
genomförts hos olika målgrupper. Under demokrativeckan kommer ytterligare datainsamling göras, 
där alla invånare kommer ges möjlighet att vara delaktiga. Syftet med platsvarumärket är att lyfta fram 
det som är bäst och unikt i Alvesta kommun och som sedan ska användas för att förstärka kommunens 
attraktivitet. Planerat resultat under Q1 2022. 
 
I uppdraget kring återvinning och återbruk har bland annat ARAB gjort två stycken behovsanalyser en 
med fokus kring flytt av endast ÅVC/Återbrukscentral samt en med fokus av flytt av ”hela” bolaget 
med kontor osv. En trafikanalys har genomförts och ytterligare en kommer genomföras i september. 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Ta fram ett platsvarumärke i samverkan med invånare, 
näringsliv och besökare  

Påbörjad  KS 

Minska antalet unga 18-26 år i arbetslöshet till högst 
snittsiffran för landet (från 18 % till 12 %) 

Påbörjad  KS 

Utreda ny plats för återvinning och återbrukscentral 
norr om Alvesta 

Påbörjad  KS 

 
Ta fram ett platsvarumärke 
Arbetet fortskrider i uppdraget platsvarumärket. Preliminär tidplan förskjuts pga. pandemin till våren 
2022. Datainsamling kommer genomföras under hela 2021 men en kampanj för alla invånare 
kommunen kommer göras i samband med demokrativeckan i oktober. 
 
Minska antalet unga i arbetslöshet 
Koncerngemensam arbetsgrupp etablerad och arbete pågår men det kräver långsiktigt arbete så 
fortsättning även under 2022.  
 
Utreda ny plats för återvinning och återbrukscentral 
Uppdraget kring återvinning och återbrukscentral utreds vidare. 
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1.1.5 Fokusområde: Människors vardag 
 
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. 
 
Analys av måluppfyllelse  
Det pågår ett intensivt arbete i kommunen med de strategiska frågorna kring kommunens expansion 
och utveckling där kommunstyrelsen spelar en viktig roll. Det är ett koncerngemensamt arbete, men 
framför allt formaliserar kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden sitt arbete ytterligare 
genom strategiska råd, arbetsgrupper och utökade kommunikationsinsatser. Utgångspunkten är 
gemensamma mål och strategier men också en strävan att minska stuprör och istället arbete 
tillsammans med ett helhetsperspektiv. Områden som berörs är exploatering, markanvändning, 
infrastruktur, regional och nationell samplanering kring översiktsplan. Detta kräver även samverkan 
med andra myndigheter såsom länsstyrelsen, Region Kronoberg, Trafikverket med flera. 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 
Status Ansvar 

    

Översyn av taxor och bidrag samt förvaltningsavtalet för 
större samordning mellan förvaltningar och bolag.  

Påbörjad KS 

 
Uppdraget har inledningsvis startat upp som ett projekt med särskild organisation för att se över 
förutsättningar att flytta ägande av fastigheter och fritidsanläggningar från kommunen till AllboHus. 
Det som undersöks är de fastigheter och verksamhetslokaler som tillhör det så kallade 
förvaltningsavtalet, däribland Högåsen samt lokaler för fritidsverksamhet såsom Virda bad- och 
sportcenter, ishall, tennishall med flera. Analyser pågår om rättsliga och ekonomiska förutsättningar, 
möjliga synergieffekter med mera.  
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1.1.6 Fokusområde: Barn & ungas behov 
 
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. 
 
Analys av måluppfyllelse  
Det huvudsakliga uppdraget kring för detta mål finns hos utbildningsnämnden och nämnden för 
arbete och lärande. Inom ramen för det strategiska arbetet med att utveckla styrmodellen och Agenda 
2030 fortsätter det tvärsektoriella arbetet i koncernen med ett minskat ”stuprörstänk” som en effekt.  
 
KLF samverkar med FAL, KFF, och UF i flera olika processer och uppdrag med syfte att skapa goda 
förutsättningar för barn och elever. Under hösten fortskrider arbetet med att utveckla ortsspecifika 
arbetsgrupper för samverkan i koncernen. Gemensamt förstärker vi även arbetet inom ramen för 
”Barnens bästa - i Alvesta” genom en samordnarfunktion på lokal nivå. Samordnaren kommer 
organisatoriskt tillhöra utbildningsnämnden men verkar över flera tvärsektoriella uppdrag.  
Samordnaren kommer också på del av tjänst vara ANDTS-S samordnare. 
 
I uppdraget för att sänka ungdomsarbetslösheten i kommunen samverkar KLF, FAL och KFF för att 
skapa innovativa verktyg och redskap som ska leda till att ungdomarna ges möjlighet till att ta ansvar 
för sin egen utveckling.   
 
Kommunledningsförvaltningen är också delaktiga i reformen kring god och när vård tillsammans med 
såväl lokala som regionala och nationella aktörer. 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 
Status Ansvar 

    

Fortsatt utredning av lokaler för skola och annan 
kommunal verksamhet i Alvesta tätort.  

Påbörjad  KS 

 
 
Under året bland annat inriktningsbeslut fattats kring ny förskola i Moheda som ersätter tillfälliga 
moduler och en befintlig förskola med underhållsbehov. Den nya förskolan kommer kunna ha 10 
avdelningar och upp till 200 barn i verksamheten. Vidare har inriktningsbeslut fattats kring ny 
idrottshall i Alvesta tätort innehållande även en kulturarena. Idrottshallen ska ersätta tidigare gammal 
och undermålig hall på grusplanen vid Hagaskolan. 

 
För arbetet inom detta särskilda uppdrag finns en styrgrupp som består av såväl politiker som berörda 
tjänstemän. Arbetsmetoden innebär att vi driver arbetet genom tre styrgrupper som är kopplade till 
de tre förvaltningarna KFF, UF och FAL och som sedan samverkar för helheten. KLF arbetar även vidare 
med olika lokalutredningar när det gäller förskolor, skolor och Allbo lärcenter. 
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1.1.7 Fokusområde: Trygg välfärd 
 
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. 
 
Analys av måluppfyllelse  
KLF fortsätter arbetet med ett effektivt brottsförebyggande arbete. Under våren 2021 har BRÅ:s 
sammansättning förändrats så att representanter från förvaltningar och bolag finns med tillsammans 
med polisen för att gemensamt ta fram orsaksanalyser och rätt insatser för att ytterligare stärka 
koncernens trygghetsskapande arbete och skapa förutsättningar för social hållbarhet och tillväxt i 
kommunen. Det operativa arbetet bedrivs via kontinuerliga samordningsmöten, där representanter 
från bland annat trafik och bostad tillsammans med kommunpolis går igenom händelser arbetar med 
åtgärder. Därefter följer nästa samordningsmöte i koncernen med inriktning skola, fritid och 
socialtjänst för att skapa gemensamma lägesbilder och vidta åtgärder. 
 
KLF introducerade även under våren polisens metod ”Trygg i Butik” med gott resultat hos kommunens 
affärsidkare, vilket kommer att följas upp i närtid.  
 
Under våren 2021 inrättades KIA-gruppen, KRIS stöd i Alvesta.  En resurs på frivillig bas som ska kunna 
bemanna Kommunalt Krisstöd vid större händelser. Gruppen leds av KLF. 
 
Arbetet fortsätter med ansvarsområdet gällande civilt försvar. Det är viktigt att även andra aktörer såväl 
företag som civilsamhället framgent involveras i det brottsförebyggande arbetet. Arbetet har sin grund 
i de nationella överenskommelser som slutits mellan SKR och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) kopplat till kommunal krishantering och civilt försvar. 
 
Kommunens krisledningsorganisation är fortsatt aktiverad med anledning av pandemin. 
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2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning 

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till augusti 2021 redovisar kommunstyrelsen 
en positiv avvikelse som uppgår till 7,5 mnkr miljoner kronor. Detta beror till största del på tilldelade 
medel för särskilda uppdrag där kostnaden inte fallit ut än, som återhållsamhet med anledning av 
Covid-19. Prognosen av helårsutfallet 2021 visar en positiv budgetavvikelse på 2,3 miljoner kronor. Det 
som förväntas ge överskott vid årets slut utöver generell återhållsamhet på övriga kostnader är IT-
avdelningen på grund av att en faktura för datakommunikation på ett större belopp felaktigt har 
bokförts på 2020 samt oväntade intäkter på HR-avdelningen och upphandlingsavdelningen. 
 

 
 

 
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
De redovisade intäkterna för perioden januari till augusti 2021 har ingen avvikelse. Prognosen för 
helårsutfallet 2021 av intäkter har en positiv budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor på grund av att 
statsbidrag för arbete med krisberedskap och civilt ansvar avseende 2020 har flyttats över till 2021.  
Vidare har upphandlingsavdelningen fått en bonusåterbetalning från Växjö kommun med anledning av 
inköpssamverkan och HR-avdelningen har fått en återbetalning från kollektivavtalsstiftelsen.  
 
De redovisade personalkostnaderna för perioden januari till augusti 2021 har en positiv avvikelse på 
0,1 miljoner kronor. Anställningar har skett som belastar budgetmedel avseende Agenda 2030 och 
kontaktcenter, i vissa fall har anställningarna påbörjats senare under våren samt ska påbörjas efter 
sommaren vilket ger ett överskott för perioden då budgeten fördelas jämnt över hela året. Tjänsten 
som upphandlare tillsattes i juni vilket också ger ett överskott. Den fackliga verksamhetens 
lönekostnader har under året ökat. Med anledning av arbetet med ekonomisystemet har övertid 

Tabell 1. Driftredovisning

Mkr Budget 

202108

Utfal l  

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l   

202012

Intäkter 18,5 18,5 0,0 27,8 28,4 0,6 25,4

Personalkostnader 31,4 31,3 0,1 47,3 47,3 0,0 42,5

Övriga kostnader 40,4 33,0 7,4 60,5 58,8 1,7 50,6

Summa 53,3 45,8 7,5 80,0 77,7 2,3 67,7

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mkr Budget 

202108

Utfal l  

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l   

202012

Kommunledningsstab 2,7 1,5 1,2 4,1 4,1 0,0 1,9

Kansli 5,9 3,9 2,0 8,8 8,5 0,3 7,3

Utveckling 6,5 4,4 2,1 9,8 9,5 0,3 5,5

Ekonomi och upphandling 9,0 9,2 -0,2 13,5 13,2 0,3 12,0

IT 3,7 3,1 0,6 5,5 4,6 0,9 4,8

HR 8,3 7,6 0,7 12,5 12,0 0,5 10,3

Kommungemensamt 17,2 16,1 1,1 25,8 25,8 0,0 25,9

Summa 53,3 45,8 7,5 80,0 77,7 2,3 67,7

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget
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utbetalats som ökar utfallet. Vid ny anställning av tjänsten som budgetansvarig har löneläget ökat. 
Prognosen för helårsutfallet 2021 av personalkostnader ger ingen avvikelse. 
 
De redovisade övriga kostnaderna för perioden januari till augusti 2021 har en positiv avvikelse på 7,4 
miljoner kronor. Det råder en generell återhållsamhet på samtliga avdelningar på grund av Covid-19 
samt att medel för särskilda uppdrag är tilldelade men där kostnaderna ej fallit ut ännu. Det saknas 
även fakturor för datakommunikation på ett större belopp som felaktigt har bokförts på 2020. 
Avskrivningskostnaderna för det nya ekonomisystemet har tagits med i budget, men då projektet 
fortfarande till viss del pågår, så är inte dessa kostnader bokförda. Partistöd har vid månadsskiftet 
utbetalats men de är bokförda på september månad. Andra poster med överskott avser 
överförmyndarverksamhet och revision där arvodesdebitering sker i slutet av året. Prognosen för 
helårsutfallet 2021 av övriga kostnader har en positiv budgetavvikelse på 1,7 miljoner kronor. 
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2.2 Investeringsredovisning 

 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
 
Ekonomi- och inköpssystem 
Prognosen för ekonomisystemet som gick i drift 1 januari i år förväntas ge en negativ avvikelse på 1,7 
miljoner kronor. Orsaken är större konsultkostnader från leverantörens sida men även större 
konsultkostnader för projektstöd och ökade tilläggskostnader för bland annat integrationer med andra 
system.  
 
Ärendehanteringssystem 
Prognosen för ärendehanteringssystemet till kontaktcenter beräknas ge en positiv avvikelse på 0,2 
miljoner kronor. På grund av olika vägval kring ärendehanteringssystemet så blir kostnaden för 
systemet något billigare än budgeterat.  
 
Beslutsstödsystem 
Då förarbetet kring beslutsstödsystemet blivit uppskjutet på obestämd tid kommer ingen budget 
nyttjas.  
 
IT-utrustning 
På grund av Corona-pandemin har beställningar av datorer försenats då leverantörerna inte kan 
leverera.  
 
IT-digitalisering 
På grund av Corona-pandemin har det inte varit möjligt att påbörja utvecklingsarbeten.  
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Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomisk delårsrapport per 210831 för 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Målen för kommunstyrelsens verksamheter bygger på de av kommunfullmäktige 
angivna målen i Budget 2021 med plan 2022-2023 och Verksamhetsplan med 
internbudget 2021 som är beslutad för kommunstyrelsen. Bedömning av målen för 
2021 görs samt resultat och händelser inom lednings- och verksamhetsprocesser 
beskrivs. 

Under 2021 har kommunledningsförvaltningens förvaltningsinterna arbete fortsatt 
att vara inriktat på att skapa helhet och arbeta med koncerngemensamma 
processer samt att lägga grunden till fortsatt arbete med service-, bemötande- och 
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Prognosen av helårsutfallet 2021 visar en positiv budgetavvikelse på 2,3 miljoner 
kronor. Det som förväntas ge överskott vid årets slut utöver generell återhållsamhet 
samt oväntade intäkter på HR-avdelningen och upphandlingsavdelningen. 
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1 God ekonomisk hushållning 

1.1 Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag inom nämndens 
ansvarsområde 

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden. 
 
Tre politiska riktningar 

• Finanspolitisk riktning 

• Personalpolitisk riktning 

• Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra fokusområden 

• Hållbar tillväxt 

• Människors vardag 

• Barns och ungas behov 

• Trygg välfärd 
 
Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: 
a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade nyckeltalen väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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1.1.1 Riktning: Finanspolitisk riktning 
 
Mål 
Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat vara åtminstone två  
procent av intäkterna, årligen motsvarande ca 25 mnkr. För budgetåret 2021 gäller 18,6 mnkr, 
motsvarande ca 1,4 procent. 
 
Uppgift 3 Analys av måluppfyllelse 
Under delåret 2021, har kultur- och fritidsnämnden arbetat aktivt med effektiviseringar kopplat till 
personal och samordning inom och utanför förvaltningen. På grund av stängda anläggningar och 
inställda arrangemang i spåren av Coronapandemin har intäkterna varit lägre än budget. Kultur- och 
fritidsnämnden kommer dock med nuvarande prognos uppnå målet om att spara 1,4%. 
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1.1.2 Riktning: Personalpolitisk riktning  
 
Mål 
Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga 
förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. 
 
Uppgift 3 Analys av måluppfyllelse  
Kultur-och fritidsförvaltningen har under innevarande år rekryterat flera medarbetare inom de olika 
enheterna. Antalet sökande har varit stort och bra kompetens har kunnat tillföras verksamheterna. 
Arbetet med god och jämlik arbetsmiljö har fortsatt och utgått från kommunens värdegrund. 
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1.1.3 Riktning: Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Mål 
Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag  
och i morgon. 
 
Uppgift 3 Analys av måluppfyllelse  
Fokus för investeringar i föreningsdrivna lokaler och kommunens egna anläggningar ligger på 
energibesparande och miljösmarta åtgärder. En kartläggning genomförs i samverkan med Allbohus 
kring energieffektiviseringar och klimatsmarta investeringar.  
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1.1.4 Fokusområde: Hållbar tillväxt 
 
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. 
 
Uppgift 3 Analys av måluppfyllelse  
Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt lyfta fram kommunens fina natur, vildmarksmöjligheter samt 
elljusspår och leder via sociala medier och på hemsidan visitalvesta.se.  
 
Ett nära samarbete sker med de kulturella och kreativa näringarna (KKN) kopplat till besökare och 
upplevelser. Under våren hölls en besöksnäringsträff där organisationen PUNKS-passionsdriven 
affärsutveckling för KKN deltog. 
 
Som stöd för besöksnäringen har kultur- och fritidsnämnden startat nya Info-points hos Vrankunge 
Trädgård och Grimslövs Värdshus. Det innebär att vi nu har sju informationsställen för turister och 
besökare. Även den information som biblioteken tillhandahåller på olika sätt och i olika former stärker 
informations- och kunskapssamhället, vilket långsiktigt bidrar till ett hållbart Alvesta. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ingår i styr- och arbetsgrupp kring kompetensutveckling för unga i 
kommunen. Där vi tillsammans med den nystartade ungdomsföreningen Ungdomskällaren och Folkets 
Husföreningen öppnar en mötesplats för de ungdomar som börjat gymnasiet eller ingår i KAA 
(Kommunala aktivitetsansvaret) upp till 24 år. Mötesplatsen ska kunna vara en arena för föreläsningar, 
inspiration och utvecklande aktiviteter på ungdomarnas villkor och hålla öppet två kvällar per vecka. 
Samverkan sker med studieförbund, företag och civilsamhälle. Kopplat till föreningslivet ser vi också 
hälsofrämjande aktiviteter och en möjlighet för fler att engagera sig ideellt. 
 

. Detta bidrar till ökad innovation, stärkt attraktivitet, 
nya företag och ett levande kulturliv. Vi gör det bland 
annat genom att erbjuda Passionsdriven 
Affärsutveckling utveckla Passionsdrivna idéer, 
verksamheter och företag. Detta bidrar till ökad 
innovation, stärkt attraktivitet, nya företag och ett 
levande kulturliv. 
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1.1.5 Fokusområde: Människors vardag 
 
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. 
 
Mål: Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och 
fritidsliv. 
 
Uppgift 3 Analys av måluppfyllelse  
Verksamheterna i kultur-och fritidsnämnden arbetar aktivt för att skapa mötesplatser för alla 
människors behov. Via evenemang och öppethållande i kulturkällan, utställningshallen, biblioteken, 
fritidsgårdarna samt genom kommens aktiva föreningsliv, skapas tillfällen för människor att mötas och 
ha en meningsfull fritid.  
 
Under Coronapandemin har en tät kontakt hållits med föreningarna kring folkhälsomyndighetens 
riktlinjer och möjligheter att kunna bedriva verksamhet på ett smittsäkert sätt. Förvaltningen har 
underlättat för föreningar att senarelägga årsmöten och förskjutet ansökningstider för bidrag. 
Att hålla biblioteken öppna och möta invånarnas behov digitalt har behållit utlåningen på en normal 
nivå. 
 
Flera samverkansprojekt har inletts tillsammans med nämnden för samhällsbyggnad för att öka 
möjligheterna till långsiktig planering av rekreationsytor i hela kommunen. 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 
Status Ansvar 

    

Utveckla kommunens bibliotek till en modern 
mötesplats för invånare och besökare.  

Påbörjat  KFN 

Jämlika villkor till idrott för flickor och pojkar. Påbörjat KFN 

 
Uppgift 2) Skriv kortfattat under tabellen hur arbetet fortskrider/har fortskridit. 
 
Utveckla kommunens bibliotek till en modern mötesplats för invånare och besökare 
Folkbiblioteken är den största kulturinstitutionen i samhället och den som flest invånare tar del av i sitt 
vardagliga liv. Den starka förankringen i lokalsamhället skapar möjligheter till nya möten mellan 
människor. För att utveckla folkbiblioteksverksamhet som är fortsatt relevant i ett föränderligt 
samhälle krävs förändring av bland annat ökad tillgänglighet som utgår från behoven hos bibliotekets 
användare. På Mohedas integrerade skol- och folkbibliotek har Mer-öppet införts. Detta ger ökad 
tillgänglighet för invånarna i samhället som kan besöka biblioteket när det passar dem bäst. 
 
Under 2021 kommer kommunens nya kulturbuss att levereras. Kulturbussen innebär ett förändrat 
arbetssätt och öppnar upp för ökat samarbete mellan förvaltningens enheter och andra intressenter. 
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Kulturbussen kommer att erbjuda ett utökat kulturutbud och utökad samhällsservice, med bland 
annat Wi-fi och utskriftsmöjligheter. Under pandemin har biblioteken bibehållit öppethållande för 
fysiska besök och ökat möjligheterna till utlämning av bokkassar och digitala utlån. 
 
Jämlika villkor till idrott för flickor och pojkar 
Under våren har en kartläggning i samverkan med övriga kommuner i Kronobergs län och 
Linnéuniversitetet genomförts med fokus på att kartlägga kostnader kopplat till idrottande. Här har 
även antalet deltagande tjejer och killar kartlagts och det är underlag vi kommer att arbeta vidare 
med. Under våren har även en ny medarbetare och projektledare introducerat och under hösten 
kommer arbetet gå in i genomförandefas med bland annat utbildningsinsatser och olika projekt. 
Utbildningsinsatser planeras i samverkan med föreningar och en förhoppning är att kunna genomföra 
dessa fysiskt under hösten 2021. 
 
Årets demokratiprojekt hade tema från det särskilda uppdraget och en mängd förslag till 
utvecklingsområden fördes fram av ungdomarna i projektet där det finns goda möjligheter att arbeta 
vidare med förslagen i verksamheterna. I planering och genomförande av de kostnadsfria 
sommaraktiviteterna har hänsyn tagits till allas möjligheter att delta.  
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1.1.6 Fokusområde: Barn & ungas behov 
 
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. 
 
Uppgift 3 Analys av måluppfyllelse  
 
Inom ramen för Barnens bästa gäller i Alvesta kommun samverkar Kultur- och fritidsnämnden med 
flera förvaltningar, Regionen och polisen kring frågor som rör barn och unga. 
 
Ett arbete har påbörjats för att under hösten genomföra enkätundersökningen LUPP (Lokal 
uppföljning av den nationella ungdomspolitiken) för elever i årskurs 7-9 samt gymnasiets årskurs 2. 
Kultur- och fritidsnämnden har under året trots pandemin arbetat aktivt med att tillhandahålla 
mötesplatser och aktiviteter där det icke-formella lärandet funnits med som en röd tråd.  
Skolbiblioteksverksamheten är ett viktigt pedagogiskt verktyg för stöd till elevens måluppfyllelse.  
Tillsammans med Utbildningsnämnden genomförs en utredning om skolbibliotekens framtid och 
utveckling. 
 
Genom samordningen av Skapande skola och Kultur i skola/förskola ger vi förutsättningar för likvärdig 
tillgång till kulturupplevelser och skapande verksamhet för alla barn och unga i Alvesta kommun. 
Skolfritidsledare har arbetat på samtliga 7-9 skolor och öppen verksamhet har funnits kvällar och 
helger på fem platser i kommunen. Under sommaren återinfördes den statliga satsningen på 
lovaktiviteter för barn och unga mellan 6-16 år. Det har möjliggjort en mängd aktiviteter med trygga 
ledare och ett hälsofrämjande perspektiv.  
 
Kulturskolan har erbjudit prova-på kurser runt om i kommunen inför höstens uppstart. 
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1.1.7 Fokusområde: Trygg välfärd 
 
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. 
 
Uppgift 3 Analys av måluppfyllelse  
Kultur- och fritidsnämnden har flera viktiga verksamheter som erbjuds till alla medborgare. För att 
skapa trygghet hos den enskilde individen har förvaltningen genom en svår Coronapandemi utifrån 
rådande restriktioner kunnat hålla öppet på bibliotek och fritidsgårdar. Under våren öppnade det 
kommunala gymmet, Utställningshallen och Vislandabadet.  
Utomhusmiljöer har varit extra viktiga och under året utvecklats utifrån förslag från invånarna. 
En särskild satsning på aktiviteter och utomhusmiljöer har gjorts i Torpsbruk tillsammans med Allbohus 
och Nämnden för samhällsbyggnad efter förslag från samhällsföreningen på orten. 
 
En ökad samverkan gällande bemanning och behovsanalys av fältarbetet har skett med Nämnden för 
arbetet och lärande Förvaltningen deltar vid polisens samverkansmöten inom ramen för Barnens bästa 
gäller i Alvesta kommun 
 
Uppföljning har skett av beslut  i Kultur- och fritidsnämnden att i samverkan med föreningslivet 
säkerställa att alla ledare är godkända och trygga att arbeta med barn. 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Fler fritidsmöjligheter för yngre och äldre för att öka den 
psykiska hälsan; KFN, NAL, ON.  

Påbörjat  KFN 

 
Uppgift 2) Skriv kortfattat under tabellen hur arbetet fortskrider/har fortskridit. 
Flera verksamheter har trots pandemin hållit öppet för fysiska besök som bibliotek, bokbussen, 
fritidsgårdar, kulturskola samt kommunens utställningshall. Detta har varit viktigt för äldre och yngre 
när föreningslivet stått på paus. Regelbundna föreningsutskick kring folkhälsomyndighetens direktiv 
har gått ut till samtliga föreningar och civilsamhällsorganisationer i Alvesta kommun. 
För ökad rörelse och utevistelse har vi arbetat strukturerat med tipsrundor runt om i kommunen där 
både barn och vuxna inkluderats. 
 
Då de flesta kommunala anläggningarna för träning hållits stängda har utemiljöerna rustats upp med 
ambitionen att både barnfamiljer och äldre invånare lätt ska ha tillgång till bra utemiljö i närområdet 
för friluftsaktiviteter utifrån sina förutsättningar. I detta har också arbetet med Friluftslivets år ingått.  
Ökat samarbete med Sagobygden i Ljungby har gett flera barnföreställningar och 
berättarföreställningar tillsammans med bland annat hembygdsföreningar i kommunen.  
Alvesta kommun stod som medsökande vid ett Kampradprojekt med Sagobygden. De har tillsammans 
med Omsorgsförvaltningen under 2021 startat en livsberättargrupp med sex deltagare som träffats 
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fem gånger innan sommaren. I projektet har även en workshop för omsorgspersonal på Björkliden i 
Vislanda genomförts.  
 
Genom den statliga satsningen på lovaktiviteter har vi inom ramen för Barnens Bästa gäller! skapat ett 
brett aktivitetsprogram med särskilda insatser på platser med färre naturliga mötesplatser. 
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2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning 

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till augusti 2021 redovisar kultur- och 
fritidsnämnden en positiv avvikelse som uppgår till 1,0 miljoner kronor. Orsaken till detta är minskade 
övriga kostnader som främst baseras på få inkomna ansökningar om bidrag till fritidsföreningar, vakans 
på biblioteken samt inställda evenemang och utställningar. Intäktsbortfallet på fritidsverksamheten 
utgör över 1,0 miljon kronor men på grund av att personalkostnader och övriga kostnader också minskat 
på grund av Covid-19 så förbättras det totala resultatet. Prognosen av helårsutfallet 2021 visar en positiv 
budgetavvikelse på 0,7 miljoner kronor. 
 

 
 

 
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
De redovisade intäkterna för perioden januari till augusti 2021 har en negativ avvikelse på 0,5 miljoner 
kronor. Största anledningen är stängda verksamheter på grund av restriktioner i och med Covid-19 
som ger ett intäktsbortfall. Det har inkommit bidrag avseende sommarlovsaktiviteter och interna 
bidrag för handledarstöd inom fritidsgårdsverksamheten, dels sjuklöneersättning för Covid-19 som gör 
resultatet bättre. Dock så motsvaras dessa bidrag med ökade kostnader som på helheten ger ett 
nollsummespel. Fakturering till föreningar för sporthallarna har ej genomförts än på grund av 
problematik mellan bokningssystemet och ekonomisystemet. Samt väntas intäkterna till sporthallar 
och simhall öka under hösten. Prognosen för helårsutfallet 2021 ger därför en positiv budgetavvikelse 
om 0,1 miljoner kronor.  
 
De redovisade personalkostnaderna för perioden januari till augusti 2021 har en positiv avvikelse på 
0,1 miljoner kronor. Främsta anledningen beror på minskat antal timanställda på Virda bad- och 
sportcenter på grund av stängd verksamhet samt vakans på biblioteken som inte kommer ersättas. 
Fritidsgårdsverksamheten har dock ökade personalkostnader samt finns ökade löneutbetalningar med 

Tabell 1. Driftredovisning

Mkr Budget 

202108

Utfall 

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfall  

202012

Intäkter 5,4 4,9 -0,5 8,2 8,3 0,1 7,1

Personalkostnader 19,9 19,8 0,1 29,9 29,8 0,1 28,8

Övriga kostnader 26,3 24,9 1,4 39,2 38,7 0,5 32,5

Summa 40,8 39,8 1,0 60,9 60,2 0,7 54,2

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mkr Budget 

202108

Utfall 

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfall  

202012

Förvaltning/nämnd 1,5 1,4 0,1 2,3 2,2 0,1 2,2

Bibliotek 8,5 8,1 0,4 12,7 12,5 0,2 12,3

Fritid och fritidsanläggningar 19,4 19,5 -0,1 28,8 28,4 0,4 23,3

Fritidsgårdar 4,2 4,1 0,1 6,3 6,4 -0,1 7,9

Kultur och kulturskola 7,2 6,7 0,5 10,8 10,7 0,1 8,5

Summa 40,8 39,8 1,0 60,9 60,2 0,7 54,2

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget
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anledning av Ungdomsgarantin. Prognosen för helårsutfallet 2021 visar en positiv avvikelse på 0,1 
miljoner kronor.  
 
De redovisade övriga kostnaderna för perioden januari till augusti 2021 har en positiv avvikelse på 1,4 
miljoner kronor. Främst avser det Virda bad- och sportcenter där kostnaderna varit lägre på grund av 
stängda verksamheter. En annan stor orsak till överskottet är att inkommande ansökningar om bidrag 
till fritidsföreningar har varit få, till viss del på grund av att exempelvis ledarskapsutbildningar inte har 
varit möjliga för föreningarna att genomföra. Kulturevenemang har ställts in eller gjorts om på grund 
av Covid-19. Samt har genomförda utställningar kostat mindre än budgeterat. Kostnadsmässigt kan 
det skilja mellan år på grund av att olika typer utställningar kostar olika. Vakanser på biblioteken har 
inte tillsatts utan arbetsuppgifter kommer att omstruktureras och fördelas på resterande personal. 
Prognosen för helårsutfallet 2021 har en positiv budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor då 
kostnaderna förväntas öka under hösten men ändå bli lägre än budgeterat. 
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2.2 Investeringsredovisning 

 
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
Budget avseende Kulturbussen på 4,0 miljoner kronor är överförda från 2020 års budget. Samt har 
ytterligare 1,0 miljoner kronor tilldelats till projektet Friluftsmiljonen.  
 
De redovisade kostnaderna för perioden januari till augusti 2021 har en positiv avvikelse på 6,9 miljoner 
kronor. Fakturor för kulturbussen väntas komma i slutet av året. Arbetet med anslutning av VA från 
Spåningslanda till Hanaslövsgården och markarbetet på två toaletter till Övden/Ulvön är genomförda 
men det saknas på fakturor på ca 0,5 miljoner kronor. Resterande investeringar beräknas färdigställas 
under hösten/vintern.  
 
Prognosen för helårsutfallet 2021 visar en positiv avvikelse på 1,6 miljoner kronor. Detta beror till största 
del på att kulturbussen kommer kosta 4,6 miljoner kronor varav 2,0 miljoner kronor finansieras via 
bidrag.  

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt

Mkr Utfal l  

202108

Budget 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l  

202012

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

Ofördelade medel 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

Bibliotek mer-öppet 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1

Kulturbussen 1,0 4,0 2,0 4,6 2,6 1,4 0,0

Virda bad och sportcenter 0,1 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0

Badplatser 0,3 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,2

Virdavallen 0,1 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0

Hanaslöv 0,2 0,9 0,0 0,9 0,9 0,0 1,1

Elljusspår 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0

Fritidsgårdar 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0

Kulturskolan 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0

Friluftsmiljonen 0,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0

Summa 2,1 9,0 2,0 9,4 7,4 1,6 1,4

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Prognos 202112
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Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per augusti 
månad 2021 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per augusti månad 
2021 för kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inga av kommunfullmäktige beslutade mål eller av 
nämndens egna mål som följs upp i delårsrapporten. Kultur- och fritidsnämnden har 
tre särskilda uppdrag tilldelat av kommunfullmäktige som alla är påbörjade: 

 Utveckla kommunens bibliotek till en modern mötesplats för invånare och 
besökare. Arbetet med Mer-öppet har fortsatt och införts i Moheda vilket 
ökar tillgängligheten. Under året kommer även kommunens nya kulturbuss 
att levereras.  

 Jämlika villkor till idrott för flickor och pojkar. Under våren har en 
kartläggning i samverkan med övriga kommuner i Kronobergs län och 
Linnéuniversitetet genomförts och under hösten kommer arbetet gå in i 
genomförandefas med bland annat utbildningsinsatser och olika projekt. 

 Fler fritidsmöjligheter för yngre och äldre för att öka den psykiska hälsan; 
KFN, NAL, ON. Flera verksamheter har trots pandemin hållit öppet för 
fysiska besök samt har utomhusaktiviteter anordnats och utemiljöer 
upprustats.  

I jämförelse med budget och utfall för perioden januari till augusti 2021 redovisar 
kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse som uppgår till 1,0 miljoner kronor. 
Orsaken till detta är minskade övriga kostnader som främst baseras på få inkomna 
ansökningar om bidrag till fritidsföreningar, vakans på biblioteken samt inställda 
evenemang och utställningar. Intäktsbortfallet på fritidsverksamheten utgör över 
1,0 miljon kronor men på grund av att personalkostnader och övriga kostnader 
också minskat på grund av Covid-19 så förbättras det totala resultatet. Prognosen 
av helårsutfallet 2021 visar en positiv budgetavvikelse på 0,7 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse avseende delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden per augusti 
månad 2021, daterad 2021-09-07 

Delårsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2021 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut § 34 2021-09-14 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsekonom 

Budgetansvarig 
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1 God ekonomisk hushållning 

1.1 Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag inom nämndens 
ansvarsområde 

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden. 
 
Tre politiska riktningar 

• Finanspolitisk riktning 

• Personalpolitisk riktning 

• Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra fokusområden 

• Hållbar tillväxt 

• Människors vardag 

• Barns och ungas behov 

• Trygg välfärd 
 
Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: 
a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade nyckeltalen väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
 
 
 
 
 
  



 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Delårsrapport 2021 
            

2 
 

 
 

1.1.1 Finanspolitisk riktning 
Mål 
Över en konjunkturcykel ska kommunens ekonomiska resultat var åtminstone två procent av 
intäkterna, årligen motsvarande ca 26 mnkr. För budgetåret 26 mnkr. 
Analys 
Samhällsbyggnadsnämndens delårsresultat pekar på ett positivt helårsresultat om 7 mnkr. Det är 
framför allt markförsäljningen som bidrar till resultatet. 
  

1.1.2 Personalpolitisk riktning 
Mål 
Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga 
förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. 
Analys 
Under året har samhällsbyggnadsnämnden arbetat aktivt med förändringsarbete i form av 
effektiviseringar och organisationsförändringar framför allt inom teknisk service.  
Den rådande Coronapandemin har inneburit att implementeringen av den nya värdegrunden 
avstannat. Arbetet med god och jämlik arbetsmiljö har ändå fortsatt och sjuktalen har varit låga även 
under den pågående Coronapandemin. 
 

1.1.3 Hållbarhetspolitisk riktning 
Mål 
Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon. 
Analys 
Under våren beslutades om en ny avfallsplan i kommunen, vilket för samhällsbyggnadsnämnden har 
inneburit att det finns nya mål och aktiviteter kopplade till nedskräpning som nämnden är ansvarig för. 
En skräpmätning genomfördes under augusti i tätorten och resultatet blev 1,55 skräp per tio 
kvadratmeter vilket ger ett nuläge i kommunen och kan jämföras med andra kommuner samt kan 
jämföras över tid kommunens utveckling.  
Ett arbete med en energi- och klimatplan har påbörjats och en energibalans togs fram som visar 
energiflödena för 2019. Den visar att 64 % av den energi som Alvesta kommun (i geografiskt område) 
använder är förnybar energi. De 36 % icke förnybar energin är framför allt från transporter och 
användning av fossila bränslen som måste minska för att klara miljömålen.  
Alvesta kommun har fått fortsatt stöd från energimyndigheten för att bedriva energi- och 
klimatrådgivning. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri och vänder sig till privatpersoner, 
små/medelstora företag, organisationer och föreningar.  
Alvesta kommun är med i Glokala Sverige och arbetar för att de globala målen ska vara ett nytt 
arbetssätt för hur kommunen arbetar. Alla förvaltningar är delaktiga och 
samhällsbyggnadsförvaltningen är delaktiga i både styrgruppen och arbetsgruppen för ett långsiktigt 
arbete. 
 

1.1.4 Fokusområde: Människors vardag 
 
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. 
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Analys av måluppfyllelse 
Arbetet med detaljplaner för bostäder och verksamheter fortskrider. Det pågår ett intensivt arbete 
runt de strategiska utvecklingsfrågorna i kommunen där samhällsbyggnadsnämnden spelar en viktig 
roll i det koncerngemenssamma arbetet.  Den fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort som togs 
fram 2017 börjar bli förverkligad. Ett uppdrag om ny kommunövergripande översiktsplan förväntas 
under hösten 2021, i det arbetet behövs även tätortsfördjupningar göras. 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar 

    

Ta fram och implementera en modern och 
innovativ kommunövergripande 
belysningsplan. 

Arbetet har inletts och en inventering 
av landsbygdsbelysningen är 
presenterad. Fokus i inventeringen har 
varit var belysning tagits bort. Fortsatt 
arbete återstår med var det är möjligt 
att återuppsätta belysning samt 
kriterier för det. 

SBN 

Utreda förutsättningarna tillsammans med 
en kostnadsberäkning med tidplan för att 
rena sjön Salen. 

Projektgrupp bildad som presenterat 
förslag på möjliga åtgärder.  
En utredning har inletts som ska 
kartlägga förekomst av 
läkemedelsrester i avloppsvattnet. 

SBN 

Göra en uppföljning av upplevelsen av trygg 
och säker skolväg. 

Arbetet återstår. UN, SBN 
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1.2 Nämndens mål enligt verksamhetsplan med internbudget 

 

1.2.1 Fokusområde: Hållbar tillväxt 
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. 
 
Nämndens mål 

1) Öka möjligheterna för verksamheter att etablera sig 

2) Tillhandahålla möjligheter för verksamheter att utvecklas 

3) Effektiva handläggningstider 

Analys av måluppfyllelse 
Verksamhetsmark i planberedskap finns tillgänglig i befintliga detaljplaner och markberedskap i våra 
större tätorter i kommunen. 
 
Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl fungerande process utvecklas kontinuerligt. 
Beviljat bidrag för ny brunn i Moheda och processförbättringar på vattenverken pågår. 
Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent mått. Förnyelsetakten är 0,3 procent hittills 
under 2021. Prioritering av komplettering av dagvatten har intensifierats, därav är resultat något 
svagt. 
 
Kvalitetsundersökningen insikt, visar hur nöjda företagare är med kommunens service inom 
myndighetsutövningen. Alvesta kommun får ett mycket högt betyg för 2020 och hamnar på plats 4 i 
kommunrankingen för det sammantagna NKI måttet, 84 av möjliga 100 
I ett välutvecklat samarbete med näringslivsavdelningen tillhandahålls service vid verksamheters 
planering för utveckling och expansion.  
 

Särskilda uppdrag kopplade till nämndmål  
Status 

  

Tillhandahålla service vid verksamheters 
planering för expansion 

I ett välutvecklat samarbete med 
näringslivsavdelningen tillhandahålls 
service vid verksamheters planering 
för utveckling och expansion.   

Att rätt reservdelar för VA-ledningsarbete 
finns i lager. 

Vi har eget lager för snabb avhjälpning 
vid fel av våra vanligaste dimensioner. 
Nya delar beställs löpande när de tas 
ur lagret. 

Strategi för att nå målen 
Efter omvärldsspaning och omvärldsanalyser bevaka och lokalanpassa de globala målen. 
Verka för att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar engagerad och kompetent personal. 
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1.2.2 Fokusområde: Människors vardag 
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. 
 
Nämndens mål 

1) Alvesta ska öka i befolkning * 

2) Alvesta ska öka takten i bostadsbyggande * 

3) Bostadsbeståndet ska diversifieras * 

4) Medborgarna ska ha stor variation i mötesplatser inom sin bostadsort eller närmaste tätort * 

5) Tätorternas centrum ska öka i attraktivitet 

6) Hållbart resande 

7) Genomföra kommunens VA-plan 

8) Rena avloppsvatten på ett miljömässigt sätt utan avbrott 

9) Produktion och leverans av dricksvatten skall ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt så att 

abonnenterna får ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd 

* koppling till fastställda riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning (Bostadsförsörjningsprogram 2016) 

 
Analys av måluppfyllelse 
Kommunens befolkningsutveckling är i en positiv trend.  Befolkningsökningen under kvartal 1 och 2 var 
40 personer. 
92 styck lägenheter i flerbostadshus har tillkommit till och med 2021-08-31. Fördelningen av 
upplåtelseform i nybyggnation styr marknaden över. Upplåtelseformen för nybyggda lägenheter är 
bostadsrätter (Sjöparken, Spåningslanda) och hyresrätter (Kulturen, Spåningslanda). 
Nyanläggande, utveckling samt avveckling av lekplatser fortgår i enlighet med antaget 
lekplatsprogram. 
Under första halvåret har 220 meter ny gång- och cykelväg anlagts. Underhållet av gator och vägar har 
utförts enligt beläggningsprogrammet och ca 20 000m² väg har fått ny beläggning. 
Ständiga förbättringar görs i vår rening av avloppsvatten. Halten BOD och fosfor har under året varit 
30% under villkoren. 
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Särskilda uppdrag kopplade till nämndmål 
Status 

  

Påbörja allmän översyn av VA-planen och 
komplettera med saneringsplan för 
ledningsnät och Va-verk.  

Förberedande arbete pågår med 
översyn av VA-planen i samråd med 
Miljö och Bygg. 
Utredning pågår för VA-verk i 
Lönashult, Hulevik, och för framtida 
avloppsförsörjning i Alvesta.  

Översyn av strukturen runt enskilda vägar. Påbörjat 

 
Strategi för att nå målen 
Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att stärka kommunens infrastruktur och strategiska utveckling 
för att locka fler invånare till Alvesta kommun. En god plan- och markberedskap är en förutsättning för 
att ge olika intressenter inom samhällsbyggande möjlighet att utveckla kommunen. Flera olika typer av 
upplåtelseformer för boende ska erbjudas för att stimulera till flyttkedjor och verka för att en god 
kontakt med intressenter inom samhällsbyggande ytterligare utvecklas.  
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1.2.3 Fokusområde: Barn och ungas behov 
Kommunfullmäktiges mål 
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. 
 
Nämndens mål 

1) Trygga skolvägar 

2) Rekreation/fritid 

Analys av måluppfyllelse  
Nyanläggande, utveckling samt avveckling pågår i enlighet med lekplatsprogrammet 
Utveckling av projektet Hagaparken pågår och projekteringshandlingar är framtagna. I förlängningen 
av Hagaparken upp mot Västermaden pågår ett LONA-projekt för reservatbildande där tallskogen ska 
bevaras. Exploatering av Aringsås bygger på att bevara natur- och skogskänsla inom såväl kvartersmark 
som allmän plats. Utveckling av Sjöparken inleds under hösten samt utveckling av ett grustag i Kojtet 
för bad och rekreation. 
 
 

Särskilda uppdrag kopplade till nämndmål Uppföljning 

Långsiktig plan för tryggare skolväg Se KF:s nyckeltal 
under fokusområde Människors vardag] 

Ej påbörjat 
 

 
Strategi för att nå målen 
Utveckla GC-vägnätet och fortsätta verka för en trygg tillgänglighet. 
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1.2.4 Fokusområde: Trygg välfärd 
Kommunfullmäktiges mål 
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. 
 
Nämndens mål 

1) Ökad tillgänglighet i offentliga rummet 

2) Trygghet i offentlig miljö 

Analys av måluppfyllelse 
Ett enkelt avhjälpt hinder har byggts bort under första halvåret vid passage över Länsmansbacken vid 
Prästängsskolan 
Röjning av sly planeras bl.a. på västra Rönnedal och i Moheda samt Torpsbruk för att uppnå större 
trygghet på allmän platsmark. 
 
 

Särskilda uppdrag kopplade till nämndmål Uppföljning 

Samordning med Tillgänglighetsrådet.  Sker kontinuerligt 

 
Strategi för att nå målen 
Tillhandahålla service i planeringsprocesser och säkerställa utrymme i tid för dialog och rådgivning 
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2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning 

Resultatet per 31/8 är ett överskott på 10,4 miljoner kronor då är 6,9 miljoner ökad tomtförsäljning 
och VA gör ett överskott i delåret på 1,3 miljoner kronor. Det övriga skattekollektivet gör ett överskott 
på 2,2 miljoner kronor något som vi tror kommer förbrukas och bli ett 0 resultat per årsskiftet.  
 
 

 
 

Tabell 1. Driftredovisning

Mkr Budget 

202108

Utfal l  

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l   

202012

Intäkter -30,8 -30,9 0,1 -46,2 -44,8 -1,4 -53,9

Personalkostnader 24,8 22,2 2,6 37,4 34,4 3,0 35,8

Övriga kostnader 42,6 43,1 -0,5 63,8 65,4 -1,6 64,5

Summa 

skattekollektivet
36,6 34,4 2,2 55,0 55,0 0,0 46,4

Intäkter -2,0 -9,2 7,2 -3,0 -9,5 6,5 -3,7

Personalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader 0,4 0,7 -0,3 0,6 0,7 -0,1 0,3

Summa Exp,

markförsäl jning
-1 ,6 -8 ,5 6,9 -2 ,4 -8 ,8 6,4 -3 ,4

Intäkter -28,0 -30,2 2,2 -42,0 -42,2 0,2 -40,7

Personalkostnader 5,9 5,5 0,4 8,8 8,4 0,4 5,4

Övriga kostnader 22,1 23,4 -1,3 33,2 33,2 0,0 35,0

Summa VA 0,0 -1 ,3 1,3 0,0 -0 ,6 0,6 -0 ,3

Nettokostnad totalt 35,0 24,6 10,4 52,6 45,6 7,0 42,7

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget
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Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
 
Den största avvikelsen är försäljningen av tomter som går mycket bättre än budgeterat, prognosen 
visar hela 6,4 miljoner kronor bättre än budget. Förvaltningen räknar med att göra ett överskott med 
6,4 miljoner kronor för skattekollektivet det beror helt på tomtförsäljningarna. Det finns några större 
avvikelser jämfört med budget det är att Bygg o miljö går bättre än budget, prognosen visar på ett 
överskott på 1 miljon kronor, det beror på ökade intäkter och framför allt minskade lönekostnader. 
Bostadsanpassningarna ökar kraftigt det har kommit in några stora och kostnadskrävande ärenden där 
visar prognosen på ett underskott på 1 miljon kronor. Färdtjänst går bättre än budget det beror på 
Covid som har gjort att man minskat resandet men man kan se att det är på väg upp i prognosen ser vi 
ändå på helåret att det blir ett överskott på 700 tusen kronor. Förvaltningskontoret har också bättre 
resultat än budget beror till stor del på att man inte tillsatt en tjänst som verksamhetsutvecklare än 
där visar prognosen på ett överskott på 700 tusen kronor. Gator och vägar har ett sämre resultat än 
budget i prognosen med 700 tusen kronor det beror på till stor del att intäkterna för parkering är lägre 
än i budget och det beror ju på att fler jobbar hemma i Covid tiderna och man reser mindre.  
 
Att skattekollektivet har ett överskott per 31 augusti beror ju på tomtförsäljningarna är så mycket 
bättre än i budget och att Bygg och miljö har fakturerat sina årsavgifter som gör att deras resultat per 
31/8 är bättre än vad det kommer vara på helåret. De här två är de största avvikelserna på 
skattekollektivet. VA har bättre resultat per 31/8 än vad vi förväntar oss att det blir när året är slut, det 
finns kostnader som kommer komma under hösten som sänker resultatet.  
 

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mkr Budget 

202108

Utfal l  

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l   

202012

Nämnd 0,7 0,6 0,1 1,0 1,0 0,0 1,0

Förvaltningskontor 3,1 2,3 0,8 4,7 4,0 0,7 2,6

Bygg & Miljö 3,4 0,9 2,5 5,1 4,1 1,0 5,2

Bostadsförbättringar 1,2 2,2 -1,0 1,8 2,8 -1,0 1,3

Färdtjänst 3,0 2,1 0,9 4,5 3,8 0,7 3,0

Fysiskplanering 5,3 5,8 -0,5 7,9 8,4 -0,5 7,3

Förvaltningsavtalet -1,7 -2,4 0,7 -2,5 -2,6 0,1 -2,7

Teknisk administration 2,2 2,0 0,2 3,3 3,1 0,2 2,4

Teknisk service 6,6 7,9 -1,3 10,0 10,4 -0,4 9,2

Gator o vägar, belysning 12,5 12,7 -0,2 18,7 19,4 -0,7 18,3

Skogsbruk 0,3 0,3 0,0 0,5 0,6 -0,1 -1,2

Exploatering, markförsäljning -1,6 -8,5 6,9 -2,4 -8,8 6,4 -3,4

Vattenförsörjning, avlop, VA-avgift 0,0 -1,3 1,3 0,0 -0,6 0,6 -0,3

Summa 35,0 24,6 10,4 52,6 45,6 7,0 42,7

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget
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2.2 Investeringsredovisning 

 

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt

Mkr Utfal l  

202108

Budget 

202112

Budget- 

avv ikelse 

202112*

Utfal l  

202012

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

Förvärv av mark 1,1 0,0 0,0 1,1 1,1 -1,1 0,0

Detaljplan Orrakullen 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 -0,2 0,1

Vislanda norra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lekparksutrustning 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,3

Högåsen värmesystem 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0,8 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,9

Bussterminal Grimslöv 0,4 0,0 0,0 1,5 1,5 -1,5 0,0

Gatuunderhåll 1,3 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 2,6

Oförutsett diverse 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0

Belysning 0,6 0,5 0,0 0,6 0,6 -0,1 0,2

Grönagatan 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 1,1

Maskiner/fordon 0,0 3,9 0,0 2,5 2,5 1,4 1,4

Summa grund 4,4 13,0 0,0 13,4 13,4 -0,4 8,6

Spåningslanda etapp 3 0,8 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 0,8

Nya tomter Lekaryd 7,2 12,7 0,0 11,7 11,7 1,0 5,2

Summa exploatering 8,0 19,2 0,0 18,2 18,2 1,0 6,0

Hagaparken 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0

Salens Norra Strand 0,7 0,0 0,0 1,1 1,1 -1,1 0,0

Summa strategiska 0,7 3,0 0,0 2,1 2,1 0,9 0,0

Summa skattekollektivet 13,1 35,2 0,0 33,7 33,7 1,5 14,6

Ombyggnad rens Alvesta ARV 0,1 2,5 0,0 1,5 1,5 1,0 7,9

Alvesta reningsverk sandhanteing 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 4,0

Driftövervakning 0,1 2,0 0,0 1,5 1,5 0,5 1,7

Alvesta Reningsverk elombyggnad 0,1 2,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Alvesta Reningsverk Fasighetsunderhåll 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0

Utbyte pump, maskin pstn 0,6 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,8

Alvesta reningsverk slam förtjockare 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0

Grimslövs VV nitratfilter 2,9 2,7 0,0 2,9 2,9 -0,2 6,3

Omläggning äldre VA-ledning 3,1 8,0 0,0 6,0 6,0 2,0 4,9

Högtryckzon ombyggnad VA 0,1 1,6 0,0 0,8 0,8 0,8 0,4

Biopumpar travers 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0

spolbil och släp 0,0 0,8 0,0 1,1 1,1 -0,3 0,0

Moheda ARV stängsel 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0

Pumpstation Aringsberg 0,1 2,5 0,0 0,1 0,1 2,4 0,0

Lantmannavägen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

Moheda brunnar -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,2 0,0

Grundvattenrör 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2

Inköp av bil 0,0 0,6 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0

Lönashult ARV 0,0 1,5 0,0 0,3 0,3 1,2 0,0

Ombyggnad Grimslöv pumpstation 0,3 0,9 0,0 0,3 0,3 0,6 0,6

Takbeklädnad Vislanda VV 0,0 0,5 0,0 0,4 0,4 0,1 0,0

Överföringsledning Torne-Grimslöv 1,3 6,0 0,0 4,5 4,5 1,5 20,6

Nödvattentank 0,0 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0

Vislanda Sockenväg -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,1 1,4

Härlöv VA utbyggnad 0,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,3 0,0

Summa grund VA 8,5 35,9 -0,3 23,7 23,4 12,5 51,2

Ny Va Lekaryd 4,7 4,3 0,0 5,8 5,8 -1,5 0,0

Va utbyggnad Spåningslanda etapp 3 0,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0

Anslutningsavgift VA -1,2 0,0 -1,5 0,0 -1,5 1,5 -2,3

Anslutningsavgift  etapp 2 Spåningslanda -0,7 0,0 -0,7 0,0 -0,7 0,7 -0,4

Summa exploatering VA 2,8 9,3 -2,2 10,8 8,6 0,7 -2,7

Summa VA 11,3 45,2 -2,5 34,5 32,0 13,2 48,5

Summa totalt 24 ,4 80,4 -2 ,5 68,2 65,7 14,7 63,1

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Prognos 202112
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Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
 
Överföringsledning Torne-Grimslöv är färdig och kostnaden beräknas bli lägre än vad som finns i 
budget. Vi har en prognos som säger att vi inte kommer göra av med pengarna det gäller framför allt 
VA kollektivet. När det gäller skattekollektivet och det vi kallar grundinvesteringar ser vi en risk att inte 
pengarna räcker till det beror på markköp som inte fanns i budget och att trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder väntas bli högre än budgeterat. Vi tror att Lekaryd blir billigare än budgeterat för 
skattekollektivet samtidigt blir det dyrare för VA. 
 

 

Tabell 6. Investeringsredovisning per projekt (>10 Mkr)

Mkr Beräknat 

slutförande 

år

Ack utfal l  

202108

Ack 

budget*

Ack 

budget-

avvikelse 

inkomster utgifter netto **

Överföringsledning Torne-Grimslöv 2021 25,5 30,2 0,0 25,5 25,5 4,7

Lekaryd nya tomter 2021 12,4 17,9 0,0 16,9 16,9 1,0

Summa 37,9 48,1 0,0 42,4 42,4 5,7

*Avser budget för alla år projektet pågår

** (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Ack prognos
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1 God ekonomisk hushållning 

1.1 Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag inom nämndens 
ansvarsområde 

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden. 
 
Tre politiska riktningar 

 Finanspolitisk riktning 

 Personalpolitisk riktning 

 Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra fokusområden 

 Hållbar tillväxt 

 Människors vardag 

 Barns och ungas behov 

 Trygg välfärd 
 
Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: 
a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade nyckeltalen väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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1.2 Nämndens mål enligt verksamhetsplan med internbudget 

Ledningsprocess - Finanspolitisk riktning  

 

 En sammanhållen och sömlös LSS verksamhet för både unga och vuxna 

 Effektiviserad handläggning med fokus på kärnuppdraget  

Nuläge/resultat 
 
Förvaltningen för arbete och lärande medverkar i utvecklingen och omställningsarbetet för att 
myndighetsutövningen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ska 
organiseras på omsorgsförvaltningen.  
 
Inom avdelningen för ekonomiskt bistånd fortskrider implementeringen av den elektroniska 
ansökan för försörjningsstöd enligt planering. Inköpet av IT-verktyget som tillhandhåller E-tjänsten 
är klart, även stora delar av de tekniska lösningarna är installerade. Under våren har vissa 
anpassningar av blanketter och beslut utifrån avdelningen lokala behov genomförts. Under början 
på hösten ska de inplanerade utbildningsinsatserna för handläggare på avdelningen genomföras. 
Starten för den elektroniska ansökan för ekonomiskt bistånd planeras till mitten av oktober 2021. 
Under första delen av uppstartsperioden kommer ett mindre urval av klienter att påbörja 
användningen av tjänsten för att testa all funktionalitet och säkerställa både funktion och de 
rättsliga aspekterna.  
 
I linje med målet om effektiviserad handläggning med fokus på kärnuppdraget har det under våren 
inom socialpsykiatrin arbetats med implementering av arbetsmetoden IBIC (individens behov i 
centrum). IBIC bidrar till att ett mer behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för handläggare 
inom socialpsykiatrin. Det systematiska arbetssättet ger säkrare överföring och återanvändning av 
information. Målet med IBIC är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt samt att 
de får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och 
delaktighet.  
 
Under våren 2021 har det arbetats för att ta fram en IT-plan för förvaltningen för arbete och 
lärande. Den framtagna IT-planen beskriver samtliga av förvaltningens digitaliseringsuppdrag som 
ska arbetas med på både kort och lång sikt.  
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Ledningsprocess – Personalpolitisk riktning  

 

 Fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare 

Nuläge/resultat 
 

 Under våren har det arbetats för medarbetarnas ökade delaktighet i målarbetet vid 

förvaltningen för arbete och lärande. Det har genomförts möten med ledningen gällande 

både arbetet med förvaltningen innevarande mål men stort fokus under våren har varit att 

gemensamt ta fram förslag på mål och utvecklingsområden inför framtiden. Utöver det har 

arbetsledare på olika sätt inom sina respektive verksamheter integrerat även sina 

medarbetare det arbetet.   

 Våren 2021 har ett särskilt fokusområde varit arbetet med värdegrunden, särskilt viktigt har 

varit att samtliga medarbetare ska känna till Alvesta kommuns värdegrunden och att den 

ska vara tillgänglig. Värdegrunden har tagits upp på arbetsplatsträffar (APT) på 

förvaltningens samtliga verksamheter och kommer att vara en del av medarbetarsamtalen 

under hösten. 

 Förvaltningen har under första halvåret av 2021 genomgått vissa organisationsförändringar, 

ett fokusområde har varit att under dessa processer se till att närvarande arbetsledning ska 

finnas tillgänglig för samtliga medarbetare inom alla verksamheter. Löpande avstämningar 

har varit särskilt viktigt. 

 Med anledning av att minska smittspridningen på grund av Covid-19 har förvaltningen på 

olika sätt arbetat för att följa aktuella rekomendationer och anpassa verksamheterna efter 

omständigheterna. Hemarbetet har utökats under våren och samtliga medarbetare har fått 

möjlighet att anpassa sin arbetsmiljö hemma i den utsträckning det är möjligt. 

 
 
Ledningsprocess – Hållbarhetspolitisk riktning 

 

 Öka antalet aktiviteter inom förvaltningen som följer agenda 2030 

Nuläge/resultat 
 
Under våren har det på Allbo Lärcenter arbetats för att se över sophanteringen och återvinning 
inom skolans område. En överenskommelse framtagen med arbetsmarknadsavdelningen och Allbo 
Hus för hantering av sopor och återvinning på skolan område. Det arbetas med att även ta fram 
rutiner både för återvinning och källsortering inomhus och sophantering på skolgården.  
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Verksamhetsprocess – Hållbar tillväxt 

 

 Utbildning som leder till självförsörjning  

 Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning 

Nuläge/resultat 
 
Det är ett pågående arbete att påskynda självförsörjningen för individer. Verksamheten anpassas 
löpande efter omvärlden fluktueringar. Det har även skett omprioriteringar i budgeten för att lägga 
mer resurser på arbetsmarknadsdelen och två arbetsmarknadskoordinatorer har anställts. Fokus för 
arbetsmarknadskoordinatorer ska vara personer som lever på försörjningsstöd och är mellan 24 och 
45 år. Arbetsmarknadskoordinatorerna kommer att ha tät samverkan med socialsekreterare och 
Arbetsförmedlingens upphandlade aktörer.  
 
I arbetet med tidiga insatser för att få ut individer till självförsörjning har förvaltningen startat ett 
ungdomskontor på arbetsmarknadsavdelningen. Ungdomskontoret riktar sig till arbetssökande 
mellan 18–25 år och erbjuder: 

 Möjlighet att träffa en coach som hjälper i jobbsökandet 

 Möjlighet att träffa en Studie och yrkesvägledare 

 Hjälp att hitta en praktikplats på antingen företag eller i kommunen 

 Möjlighet att prova på ett jobb i Kommunen under 4 månader 

 Få stöd i kontakter med arbetsförmedlingen och dess insatser 

Sedan starten har man haft kontakt med cirka 85 ungdomar, sex har gått till arbete och planen är 
att ytterligare tio ungdomar ska komma ut i arbete under hösten 2021. 
 
Under våren 2021 har det arbetats för utveckling av vuxenutbildningen vi Allbo Lärcenter. Bland 
annat har förslag på nya inriktningar för vuxenutbildning i kombination med SFI tagits fram. Under 
hästen 2021 kommer tre nya kombinationsutbildningar att starta; lager och logistik, handel och 
restaurangbiträde. Nämnden har även beslutat om start av gymnasiala lärlingsutbildningar, 
nuläge/resultat för det redovisas under verksamhetsprocessen Barn och ungas behov.  
Gymnasial lärlingsutbildning. 
 
En arbetsgrupp är bildad med fokus på att bland annat att ta fram förslag på möjlighet till 
chattfunktion för studie- och yrkesvägledare. Arbete pågår att upprätta behovsanalys, utifrån det 
som framkommer från behovsanalysen och erfarenhetsutbyte med andra kommuner kommer 
arbetsgruppen att ta fram lämpliga alternativ för chattfunktion.    
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Verksamhetsprocess – Människors vardag 

 

 Den lokala överenskommelsen (LÖK) ska prägla förvaltningens arbete 

Nuläge/resultat 
 
Under året har aktivt arbete pågått för implementering och uppföljning av den strategiska 
överenskommelsen i Kronobergs län (SÖK). Ett styr- och uppföljningssystem är framtaget för arbete 
med den strategiska överenskommelsen som ska leda fram till indikatorer för implementering av 
den lokala överenskommelsen (LÖK) tillsammans med arbetsförmedlingen under hösten/vintern 
2021. Den lokala överenskommelsen har även bidraget till ett ökat samarbete mellan Allbo 
Lärcenter och Arbetsmarknadsavdelningen samt mellan vuxenutbildningen och ekonomiskt bistånd. 
 
 

 
 
Verksamhetsprocess – Barn och ungas behov 

 

 Barnens bästa gäller i Alvesta! 

Nuläge/resultat 
 
I arbete med barnets bästa i Alvesta har fokus varit att utveckla familjecentrum till familjecentral. 
Region Kronoberg och Alvesta kommun har en pågående planering för familjecentral i Alvesta. 
Målsättningen är fortsättningsvis att familjecentralen ska vara klar under 2022. Ett förslag på 
ritning/byggnation kommer att presenteras under hösten 2021. Under 2021 har det genomförts ett 
antal studiebesök på familjecentraler i länet där syftet varit att få kunskap i utformandet av en 
familjecentral i Alvesta, ett antal studiebesök planeras även till hösten 2021.  
 
För att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet ska en barnkonsekvensanalys 
finnas med. I utredningsarbetet inom förvaltningen för arbete och lärande används 
barnkonsekvensanalyser.  Konsekvensanalyser finns numera även med i tjänsteskrivelser och 
tjänstemän ska där redogöra för de olika konsekvensområdena som legat till grund för beslutet 
genom att tänka utifrån barnrättsanalys, ekonomiska konsekvenser, socioekonomiska konsekvenser 
med flera. Inom kommunen pågår även arbete att ta fram ett kommunövergripande styrdokument 
avseende barnkonsekvensanalyser som ska gälla för samtliga verksamheter hela kommun. 
 
Under våren 2021 har familjeorienterat boendestöd initierats och kommer att under hösten ha 
implementerats fullt ut på samtliga enheter inom avdelningen Barn. För ändamålet finns även en 
utsedd arbetsgrupp som arbetar med att hitta och föreslå en långsiktigt hållbar lösning gällande 
användbart och välfungerande dokumentationssystem för verksamheterna för insatsen 
familjeorienterat boendestöd.  
 
I Alvesta kommun, ett samarbete mellan förvaltningen för arbete och lärande och barn och 
elevhälsan finns det ett redan etablerat närvaroteam som riktar sig till elever i grundskolan. 
Närvaroteamet arbetar processtyrt kring elever med problematisk skolfrånvaro. Under våren har 
arbete påbörjats med att utveckla närvaroteam även för gymaniselever i Alvesta kommun. Det 
arbetas bland annat för att förstärka IM-alternativ som arbetar med att fånga upp elever med 
behov av särskilda insatser och stöd.    
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Nämnden för arbete och lärande beslutade under våren 2020 att till hösten 2021 starta nationella 
yrkesprogram i form av gymnasiala lärlingsutbildningar. Nu inför höstterminen 2021 har två 
nationella yrkesprogram startat vid Alvesta Gymansieskola. Yrkesprogrammen är i form av 
gymnasiala lärlingsutbildningar; ett vård- och omsorgsprogram och ett barn- och fritidsprogram. 
Elever folkbokförda i Alvesta kommun med examen inom tre år har under de senaste åren varit runt 
56 %. För att öka antalet elever som tar examen inom tre år har det arbetats med att öka 
lärlingsprogrammen i Alvesta och på så sätt säkerställa en bredare valmöjlighet för elever. 
Kommunens kostnader för köp av utbildning har skenat de senaste åren, genom att utöka utbudet 
och säkerställa en bredare valmöjlighet för elever på lokal nivå är prognosen att fler elever kommer 
erhålla en gymnasieexamen inom tre år samt att förvaltningen kan i större utsträckning påverka de 
kostnader som idag finns för köp av utbildning.  
 
Genom att öka antalet elever på gymansiet på hemmaplan ökar även möjligheterna till uppföljning 
av elevers frånvaro och att tidigt förslå insatser som ska bidra till att elevers frånvaro minskar, att 
eleverna klarar målen och på så sett erhåller sin gymanisexamen inom tre år. Under våren 2021 har 
kontakten med externa gymnasieskolor utökas markant. Löpande kontakt sker med samtliga 
gymnasieskolor där elever folkbokförda i Alvesta kommun läser, detta med anledning av att se till 
att månatliga frånvarorapporter inkommer till förvaltningen. Sedan årsskiftet 2020/2021 finns det 
en avsedd medarbetare vid förvaltningen som arbetar med att se till att månatliga rapporterna 
inkommer och att elevlistorna i systemet IST-administration uppdateras enligt de inkomna 
underlagen. Under våren 2021 har det även arbetats med att ta fram rutin/process för arbetet. 
 

 
Verksamhetsprocess – Trygg välfärd 

 

 Förebyggande och tidiga insatser 

Nuläge/resultat 
 
Inom förvaltningens samtliga verksamheter arbetas det med fokus på förebyggande och tidiga 
insatser. I samverkan med polisen och övriga verksamheter inom kommunen som ansvarar för unga 
pågår ett gemensamt arbete med fokus på förebyggande och tidiga insatser. Aktuella berörda 
personer från respektive verksamhet träffas återkommande i samverkansmöten för att få en 
gemensam lägesbild. Medarbetare inom förvaltningen deltar även på elevhälsomöten inom 
utbildningsförvaltningen, genom att informera aktörer på det lokala planet uppnås effekt för tidig 
upptäckt. Utvecklingen av Familjecentral är en av yttersta vikt för att tidigt upptäcka behov hos barn 
och vuxna i syfte att minimera högintensiva insatser i framtiden samt främja språkutvecklingen hos 
både unga och vuxna. 
 
Fältverksamheten utvecklar och utökar sin samverkan med aktörer på det lokala planet. Fält är 
närvarande i stor utsträckning där unga befinner sig och synliggör möjligheter. Intensivt arbete görs 
för att få möjlighet att närvara på skolor och bli en naturlig del av ungas vardag. Under året har 
samverkan utökats mellan fältverksamheten och Kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
För mer säker digital kommunikation mellan klient och socialsekreterare inom samtliga 
myndighetsområden har det tagits fram möjligheter till säker meddelandefunktion direkt via 
verksamhetssystemet LifeCare. Aktuell klient får avisering via SMS, för att ta del av det inkomna 
meddelandet krävs inloggning med mobil bank ID. Under september och oktober 2021 är det 
inplanerade utbildning i hantering av meddelandefunktionen.  
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2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning 

Skriv text här 
 

 
 

 
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
Nämnden för arbete och lärande har per den 31 augusti förbrukat 171,7 miljoner kronor av 
totalbudgeten på 223,5 miljoner kronor. Detta är cirka 77 % av totalbudgeten.  Om jämförelse görs med 
budget på åtta månader så är avvikelsen dryga 20 miljoner kronor per den 31 augusti.  Dock förväntas 
mer intäkter till verksamheten under hösten vilket kommer att förbättra den förväntade negativa 
avvikelsen vid årets slut. En del besparingsåtgärder av de olika delarna inom förvaltningen kommer inte 
att få någon effekt förrän under hösten vilket också medför att avvikelsen förväntas förändras. 
 
Helårsprognos för nämnden totalt sett landar på en negativ avvikelse på -19,7 miljoner kronor. Den 
största avvikelsen är för köpt utbildning där helårsprognosen förväntas bli -12 miljoner kronor. För 
Avdelning barn och vuxen förväntas budgeten för placeringar överskrida sitt anslag, både vad gäller 
placeringar inom enhet barn och inom enhet vuxen. För enhet vuxen har antalet placeringar ökat sedan 
föregående prognos vilket påverkar totala avvikelsen. Övriga enheter inom avdelning barn och vuxen 
förväntas inte ha några större negativa avvikelser. 
 
Ytterligare en anledning till den förväntade avvikelsen är att försörjningsstödet inom avdelning 
Ekonomiskt bistånd förväntas avvika från budget med dryga 3 miljoner kronor. Avvikelsen vad gäller 

Tabell 1. Driftredovisning

Mnkr Budget 

202108

Utfal l  

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l   

202012

Intäkter -32,6 -30,0 -2,6 -52,2 -55,1 2,9 -66,8

Personalkostnader 85,5 86,4 -0,9 126,9 127,9 -1,0 132,5

Övriga kostnader 98,3 115,3 -16,9 148,8 170,3 -21,6 180,4

Summa 151,2 171,7 -20,5 223,5 243,2 -19,7 246,1

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet

Mnkr Budget 

202108

Utfal l  

202108

Budget

avvikelse  

202108*

Budget 

202112      

Prognos 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l   

202012

Nämnd 1,0 0,8 0,1 1,4 1,4 0,0 1,3

Förvaltningskontor och övergripande 

verksamhet
70,8 77,5 -6,7 107,7 120,7 -13,0 121,4

varav köp av utbildning 51,1 56,6 -5,5 76,6 88,6 -12,0 88,4

Avdelning Barn och Vuxen 41,2 45,1 -4,0 60,1 62,1 -2,0 60,1

Avdelning Ekonomiskt bistånd 18,3 21,2 -3,0 27,4 30,6 -3,2 31,2

Avdelning Allbo lärcenter 20,1 27,0 -6,9 26,9 28,4 -1,5 32,1

varav egen gymnasieutbildning 4,7 5,6 -0,9 7,0 8,0 -1,0 6,4

varav svenska för invandrare (SFI) 2,9 3,2 -0,3 4,4 3,9 0,5 4,8

varav egen vuxenutbildning 4,2 8,6 -4,4 3,1 4,1 -1,0 5,6

varav arbetsmarknadsenheten 4,0 4,9 -0,9 6,0 5,4 0,6 8,7

Summa 151,2 171,7 -20,5 223,5 243,2 -19,7 246,1

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget
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försörjningsstödet består både av utbetalningar av försörjningsstöd och av minskade intäkter från 
migrationsverket. Beträffande Avdelning Allbo lärcenter förväntas totalt sett en avvikelse vid årets slut 
på cirka -1,5 miljoner kronor. Utfallet per 31 augusti ser emellertid mer negativt ut, dock förväntas dels 
intäkter komma avseende både migrationsverket, Skolverket och arbetsförmedlingen, dels förväntas en 
del besparingsåtgärder för avdelningen att få effekt under andra delen av året.  
 
För den egna gymnasieutbildningen förväntas en avvikelse på knappt -1 miljoner kronor, vilket är en 
förbättring i förhållande till föregående prognos. Även för SFI-utbildning ses en förbättring, vilket 
förväntas ge en positiv avvikelse vid årets slut. När det gäller övriga vuxenutbildningar är utfallet per 31 
augusti inte i nivå med budget, vilket beror på intäkter från Skolverket som inte har kommit 
verksamheten till godo. Mer intäkter förväntas komma under hösten vilket gör att den negativa 
avvikelsen begränsas till cirka -1 miljoner kronor. Viktigt att ha i åtanke är att intäkterna från Skolverket 
för de statsbidragsfinansierade utbildningarna är beroende av elevernas resultat. Detta gör att 
prognosen och i förlängningen avvikelsen vid årets slut kan bli en annan. När det gäller 
arbetsmarknadsenheten så förväntas en positiv avvikelse vid slutet av året, men även där ser utfallet 
per 31 augusti negativt ut. Detta beror på att besparingsåtgärder inte får full effekt förrän under hösten. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
 

 
 

Åtgärd Besparing Ansvarig P lanerad 

uppföljning 

datum

1

Avslutade familjehem, avd 

Barn&Vuxen 250 Avd B&V höst 2021 aug 2021

2

Lägre placeringskostnad, avd 

Barn&Vuxen 200 Avd B&V höst 2021 aug 2021

3

Ökade intäkter intern 

service, AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021

4

Vakanssättning personal 

AMA 200 AMA dec 2021 dec 2021

5

Bidrag socialstyrelsen 

Familjehemsvård 1034 Avd B&V juni 21 aug 2021

6

Minskade kostnader Köp 

utbildning 600 Köp av utb juni 21 aug 2021

7

Minskade personalkostnad 

Gymnasiet 260 Gymnasiet juni 21 aug 2021

8

Minskad personalkostnad 

AMA 200 AMA aug 21 aug 2021

9 Intäkter IM yrk 477 Köp av utb juni 21 aug 2021

10 VFG 950 Köp av utb juni 21 aug 2021

Summa per den 21-08-23 

beräknat i prognos 4371



 
Förvaltningen för arbete och lärande   Delårsrapport 2021 
            

9 
 

De besparingar som planeras är några tjänster på olika enheter som kommer att hållas vakanta. Vidare 
har intäktskravet på några enheter höjts och övriga kostnader i form av olika placeringar förväntas att 
minska då den/de aktuella placeringen/placeringarna beräknas att avslutas. 
 
Effekter enligt åtgärdsplan per 2021-08-31 

 
 
Effekten av planerade åtgärder är per den 31 augusti cirka 1,4 miljoner kronor. Ökat intäktskrav står 
för den största delen, cirka 1,2 miljoner kronor, medan personal och övriga kostnader bidrar med cirka 
0,2 miljoner kronor. 
 

Löpnr Åtgärd Uppföljnings

datum

Effekt 

per 

uppföljni

ngs- 

datum kr

Effekt per uppföljningsdatum - 

beskrivning

1

Avslutade familjehem, 

avd Barn&Vuxen 2108 80 besparingen startar 210615

2

Lägre placeringskostnad, 

avd Barn&Vuxen 2108 50 Besparingen startar 210801

3

Ökade intäkter intern 

service, AMA 2108 0 Löpande ökning under året

4

Vakanssättning personal 

AMA 2108 0 Besparingen startar 210901

5

Bidrag socialstyrelsen 

Familjehemsvård 2108 1034

Statsbidrag som tillförs för att 

täcka kostnader familjehemsvård

6

Minskade kostnader Köp 

utbildning 2108 0

Sänkta kostnader för köp av 

externa gymnasieplatser

7

Minskade 

personalkostnad 

Gymnasiet 2108 52

Minskad personalkostnad 

Gymnasiet

8

Minskad personalkostnad 

AMA 2108 0 Minskad personalkostnad AMA

9 Intäkter IM yrk 2108 220 Intäkt försäljning av utbildning

10 VFG 2108 0 Köp av utbildning

Summa 1436

Summa utifrån redovisning i 

ekonomisystemet
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2.2 Investeringsredovisning 

 
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
Hittills har inget av investeringsbudgeten förbrukats, men investeringsfakturor är på väg och avser då i 
första hand inventarier. 
 
  

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt

Mnkr Utfal l  

202108

Budget 

202112

Budget- 

avvikelse 

202112*

Utfal l  

202012

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

Inventarier FAL 0,0 600,0 0,0 300,0 300,0 300,0 42,7

0,0 0,0

0,0 0,0

Summa 0,0 600,0 0,0 300,0 300,0 300,0 42,7

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Prognos 202112
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3 Nyckeltal 

Nyckeltal Janua
ri 

Febru
ari 

Mars April Maj Juni Juli Augu
sti 

Septem
ber  

Ekonomiskt bistånd 
Hushåll t.o.m. 24 år 

Aktuella 
68 62 63 56 59 

54 60 55  

Öppnade 
6 3 8 3 4 

6 8 5  

Avslutade 
2 3 2 1 1 

1 4 5  

Hushåll från 25 år 

Aktuella 
298 292 281 284 286 

263 275 261  

Öppnade 
16 14 18 19 19 

14 13 11  

Avslutade 
11 7 16 9 6 

8 9 11  

Flyktinghushåll, 
aktuella - - - - - - - - - 

Enhet Vuxen 
HVB SoL 

6 5 7  8  6 
2 3 8  

Familjehem SoL 
0 0 0  0  1 

1 1 1  

HVB LVM 
2 2 2  1  1 

1 1 1  

Enhet Barn 
HVB SoL 

5 5 5  5 
5 6 6 6  

HVB LVU 
4 4 4  4 

4 3 4 3  

Familjehem SoL 19 17 16 15 14 14 10 11  

Familjehem LVU 5 6 6 6 4 3 4 3  

Kontaktfamilj 6 6 6 6 6 6 6 6  

Kontaktperson 15 15 16 14 14 14 13 13  

Antal i eget bo. 
ensamkom. 1 1 1  1  1 

1 1 1  

Stöd- och behandlingsenheten 

Antal i stödboende 13 13 12 12 12 12 12 12  

Arbetsmarknadsavdelningen 

Inskrivna personer 
101 104 108 

104 103 100 100   

Arbetsmarknads 
anställda 80 77 74 

70 68 66 65   

Avslutade till arbete 
0 1 0 

0 1 1 0   

Avslutade, övriga       Tot  
37 

  

Alvesta gymnasieskola 
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IM, hemkommun 
78 76 75 

71 71   95 92 

IM köpta platser 
    50 

3 3    1 

Nationella program 
    707 

735 735     703 

KAA, aktuella   117 113 112     

Vuxenutbildning  
Grundläggande 
vuxenutb. 192 186 235  161 

164 113    

SFI A (kväll och flex)   18 19 17     

SFI B (kväll och flex)   49 (9) 53 (9) 44 
(7) 

    

SFI C (kväll och flex)   57 
(22) 

59 
(15) 

59 
(16) 

    

SFI D (kväll och flex)   24 
(25) 

25 
(14) 

26 
(20) 

    

SFI-lärling    26 29 68    

 



 

Nämnden för arbete och lärande  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-29 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Dnr 2021-00156 042 

 

Delårsrapport per augusti 2021 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1.  godkänna delårsrapport per augusti 2021  

2.  formuleringen ” För att öka antalet elever som tar examen inom tre år ska 
det fortsatt arbetas med att öka lärlingsprogrammen i Alvesta och på så 
sätt säkerställa en bredare valmöjlighet för elever” i nämnden för arbete 
och lärandes delårsrapport under verksamhetsprocess Barn och ungas 
behov, Barnens bästa gäller i Alvesta! ändras till följande ”För att öka 
antalet elever som tar examen inom tre år har det fortsatt arbetas med att 
öka lärlingsprogrammen i Alvesta och på så sätt säkerställa en bredare 
valmöjlighet för elever.” 

Sammanfattning 

Delårsrapporten per 31 augusti 2021 för nämnden för arbete och lärande visar en 
budgetavvikelse på -20,5 miljoner kronor och en prognostiserad budgetavvikelse för 
helår på -19,7 miljoner kronor. Den mest avgörande delen till avvikelsen är köp av 
utbildning där helårsprognosen förväntas bli -12 miljoner kronor. Ytterligare en 
anledning till den förväntade avvikelsen är att försörjningsstödet inom avdelning 
Ekonomiskt bistånd förväntas avvika från budget med drygt -3 miljoner kronor. För 
Avdelning Barn och Vuxen förväntas budgeten för placeringar överskrida sitt anslag, 
både vad gäller placeringar inom enhet barn och inom enhet vuxen. 

För den egna gymnasieutbildningen förväntas en avvikelse på knappt -1 miljon 
kronor, vilket är en förbättring i förhållande till föregående prognos. Även för SFI-
utbildning ses en förbättring, vilket förväntas ge en positiv avvikelse vid årets slut. 
När det gäller övriga vuxenutbildningar är utfallet per 31 augusti inte i nivå med 
budget, vilket beror på intäkter från Skolverket som inte har kommit verksamheten 
till godo. 

I delårsrapporten redovisas även resultat/status över nämndens nio beslutade mål; 
sammanhållen och sömlös LSS-verksamhet för både unga och vuxna, effektiviserad 
handläggning med fokus på kärnuppdraget, fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, 
öka antalet aktiviteter inom förvaltningen som följer agenda 2030, utbildning som 
leder till självförsörjning, kompetensutveckling efter individens behov och 
förutsättning, att den lokala överenskommelsen ska prägla förvaltningens arbete, 
barnens bästa i Alvesta och förebyggande och tidiga insatser. 

Yrkanden 

 Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar om ändring av följande formulering ” För att 
öka antalet elever som tar examen inom tre år ska det fortsatt arbetas med att öka 
lärlingsprogrammen i Alvesta och på så sätt säkerställa en bredare valmöjlighet för 
elever” i nämnden för arbete och lärandes delårsrapport under verksamhetsprocess 
Barn och ungas behov, Barnens bästa gäller i Alvesta! till följande ”För att öka 
antalet elever som tar examen inom tre år har det fortsatt arbetas med att öka 
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lärlingsprogrammen i Alvesta och på så sätt säkerställa en bredare valmöjlighet för 
elever.”  

Stig Jakobsson (L) och Veronika Kobak (M) yrkar bifall till Claudia Crowley 
Sörenssons (M) ändringsyrkande. 

Sebastian Ohlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och till 
Claudia Crowley Sörenssons (M) ändringsyrkande.     

Beslutsgång 

 Ordförande konstaterar att nämnden för arbete och lärande har två förslag att ta 
ställning till, arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia Crowley Sörenssons (M) 
ändringsyrkande. Ordförande konstaterar via acklamation att nämnden för arbete 
och lärande beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut och Claudia 
Crowley Sörenssons (M) ändringsyrkande.     

Beslutsunderlag 

NAL AU § 43, daterad den 8 september 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 september 2021. 

Delårsrapport per augusti 2021, daterad den 8 september 2021. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Delårsrapport per augusti 2021 

Utbildningsnämndens beslut 

Godkänna delårsrapporten för utbildningsnämnden per augusti månad. 

Sammanfattning 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till 
augusti 2021 förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ 
avvikelse med ca -3,8 mnkr vilket motsvarar 0,8 % av budget.  

Avvikelsen består huvudsakligen av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2,8 mnkr 
för köpt LSS-plats och under mars månad har dessutom ett stort ärende inom 
personlig assistens uppkommit, vilket kommer att ge en helårsavvikelse på ca 1 
mnkr. Avvikelser ses även inom fritidshemmen och de har sin grund i att 
vårdnadshavare minskat sin barnomsorgstid under pandemin.   

                          

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2021, utbildningsnämnden 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Delårsrapport per augusti 2021 

Förslag till beslut 

Att godkänna delårsrapporten för utbildningsnämnden per augusti månad.  

Sammanfattning 

Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till 
augusti 2021 förväntas utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ 
avvikelse med ca -3,8 mnkr vilket motsvarar 0,8 % av budget.  

Avvikelsen består huvudsakligen av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2,8 mnkr 
för köpt LSS-plats och under mars månad har dessutom ett stort ärende inom 
personlig assistens uppkommit, vilket kommer att ge en helårsavvikelse på ca 1 
mnkr. Avvikelser ses även inom fritidshemmen och de har sin grund i att 
vårdnadshavare minskat sin barnomsorgstid under pandemin.   

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2021, utbildningsnämnden  

 
 

Marit Persson 
Förvaltningschef 

Ulrika Källström 
Ekonom 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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1 God ekonomisk hushållning 

1.1 Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag inom nämndens 
ansvarsområde 

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden. 
 
Tre politiska riktningar 

• Finanspolitisk riktning 
• Personalpolitisk riktning 
• Hållbarhetspolitisk riktning 

 
Fyra fokusområden 

• Hållbar tillväxt 
• Människors vardag 
• Barns och ungas behov 
• Trygg välfärd 

 
Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: 

a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 

 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade nyckeltalen väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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1.1.1 Riktning: Personalpolitisk riktning  
 
Mål 
Alvesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Som arbetsgivare ska vi sträva efter ständiga 
förbättringar, en bra arbetsmiljö och ett jämlikt förhållningssätt. 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2021 
Resultat Resultat Uppgift 

lämnas av 
202108 202008   

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, 
exklusive pensionsavgångar och uppsägningar på grund av 
arbetsbrist.         

 UF  
5,5 % 

9,5% 
UF 8,2%  KS 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd 
personal, procent             

UF  
95,7 % 

94,4% 
UF 95,4 % KS 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent  UF  
6,7 % 

7,5% 
UF 7,1% KS 

 
 
Analys av måluppfyllelse 
Andelen tillsvidareanställd personal som slutar vid utbildningsförvaltningen har minskat från 
föregående år. Vid delår föregående år låg värdet på 8,2 procent och på helår 10,7 procent. Det ska 
jämföras med 5,5 procent för innevarande år. Den generella uppfattningen hos rektorer i förskola och 
skola är att den tillsvidareanställda personal som avslutar sina uppdrag inom utbildningsförvaltningen i 
stor utsträckning gör detta för att prova på en annan yrkesbana eller att de flyttar från närområdet. 
Några väljer att lämna för andra uppdrag i närliggande kommuner. Rekryteringen har i det stora hela 
fungerat väl. Några enheter har inte haft några rekryteringsbehov alls vilket är positivt i den 
bemärkelse att personal stannar kvar i kommunen och skapar en kontinuitet i verksamheterna, vilket 
gynnar kunskapsutvecklingen för barn och elever.   
 
Sjukfrånvaron är även den lägre för det här året än föregående år då det låg på 7,1 procent för delår 
och 7,6 procent för helår, detta trots att vi haft en pandemi att ta hänsyn till under hela vårterminen 
under 2021. Uppfattningen är att belastningen på både skolledare och personal har varit väldigt hög 
och att det är svårt att se pandemins långsiktiga effekter på en eventuell utbildningsskuld.  
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1.1.2 Riktning: Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Mål 
Ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag  
och i morgon. 
 
 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2021 
Resultat Resultat Uppgift 

lämnas av 
202108 202008   

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter 
enligt Ekomatcentrum, procent           34,9 % 39,3 % UN 

Andel animaliska livsmedel i kommunens verksamheter 
med ursprungsland Sverige (kött, fågel, ost, ägg, 
mejeriprodukter), procent             

 94,2 % 92,8 % UN 

 
Andel ekologiska livsmedel enligt ekomatcentrum 
Totalt har andelen ekologiska livsmedel minskat sedan föregående år vilket betyder att målen inte 
uppnås. För utbildningsförvaltningens del handlar det om en minskning från 39,3 procent till 34,9 
procent. Minskningen beror delvis på att Alvesta kommun har ingått ett avtal med ett lokalt slakteri 
där älgkött och vildsvinskött har köpts in och serverats. Detta kött är inte KRAV-märkt vilket gör att 
värdet sjunker, däremot är det närproducerat. 
 
Råvarans ursprungsland svenskt (animaliskt) 
Totalt har andelen svenska animaliska produkter ökat i Alvesta kommun och kostenheten arbetar 
medvetet för att den här andelen ska öka. Målet har uppnåtts då andelen har ökat från 92,77 procent 
till 94,15 procent. Riven ost med ursprungsland Sverige finns inte upphandlat till ett rimligt pris och 
det är en produkt som används flitigt och det påverkar värdet. Kött, kyckling och ägg ger en andel på 
nästan 100 procent vilket är positivt. 
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1.1.3 Fokusområde: Människors vardag 
 
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 sam-hällsutvecklande 
infrastruktur. 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 
Status Ansvar 

    

Göra en uppföljning av upplevelsen av trygg och säker 
skolväg.  UN, SBN 

 
Trygg och säker skolväg 
Skolor och förskolor i Alvesta kommun arbetar med trafiksäkerhetsfrågor tillsammans med barn och 
elever på olika sätt och efter olika behov. Framför allt handlar det om praktisk träning tillsammans 
med barn och elever i närmiljön, genom aktiviteter på skolområdet och i olika vardagssituationer som 
till exempel vid promenader och när man cyklar med elever på olika typer av utflykter eller aktiviteter. 
I samband med dessa så informeras barn och elever om vägskyltar med mera. Förskolor och skolor ser 
att det här är ett viktigt uppdrag då man upplever att kunskaperna kring trafiken generellt behöver 
öka.   
 
Trafiken har ökat vid samtliga skolor de senaste åren, framför allt med anledning av att allt fler elever 
blir skjutsade till och från skolan av vårdnadshavare. Detta är inte skolområdena anpassade för och 
tillsammans med den skolskjutstrafik som också finns i anslutning till skolan är trafiken intensiv under 
vissa perioder under skoldagen. Det är viktigt att se över situationerna vid samtliga skolor och 
förskolor och säkerställa att det till exempel finns övergångsställen, säkra lämningsställen med mera.  
 
   



 

5 
 

1.1.4 Fokusområde: Barn & ungas behov 
 
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 enligt Mål och budget 2021 
Resultat Resultat Uppgift 

lämnas av 
202108 202008   

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, procent                            81,3 %* 81,0 % UN 

*preliminärt värde  
 
Kommentarer till resultat 
Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram har en positiv trend och läsåret 2020–21 når strax 
över föregående års resultat. Vårterminen 2021 når 81,3 procent av eleverna i Alvesta kommun 
behörighet till gymnasiet. Det är framför allt positivt utifrån jämförelse med tidigare år då 
behörigheten har legat en bit under åttio procent. För riket är den preliminära rapporten att 85,9 
procent av eleverna är behöriga till gymnasiet, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter från 
föregående år (Skolverket, 2021). Alvesta kommun når inte upp till värdet för riket.  
 
Uppdelat per kön når flickor i Alvesta kommun (85,2 procent) en högre behörighet till gymnasiet än 
pojkar (77,4 procent). Att flickor har en högre behörighet än pojkar ser man även på riksnivå men 
skillnaden där är inte så stor som för eleverna i Alvesta kommun. På riksnivå är de preliminära sifforna 
att 86,9 procent av flickorna och 85,0 procent av pojkarna når en behörighet till gymnasiet (Skolverket, 
2021). Skillnaden mellan pojkar och flickor har minskat på riksnivå från 2016 medan skillnaderna har 
ökat i Alvesta kommun de senaste två åren. Värt att notera i sammanhanget är att det varierar mellan 
skolorna och olika år.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och inom ramen för Samverkan för bästa skola har 
huvudmannen identifierat att skillnader i resultat mellan pojkar och flickor är ett utvecklingsområde 
och utvecklingsarbete pågår både på enskilda enheter och på huvudmannanivå och kommer att ingå 
även i verksamhetsplan för 2022. 
 
Analys av måluppfyllelse 
Liksom tidigare visar analysen på att utbildningsnämnden behöver fortsätta att fokusera på 
likvärdigheten inom och mellan skolor för att alla barn och elever ska ges samma förutsättningar och 
lika livschanser. Pojkar ges generellt inte samma förutsättningar att nå målen för utbildningen som 
flickor och resan mot god måluppfyllelse börjar redan i förskolan. Förskola och skola kan göra skillnad 
och har stor betydelse för barn och ungas hälsa. Att aktivt arbeta för att få så många barn som möjligt 
att gå i förskola är viktigt och den kommande familjecentralen kan vara en viktig nyckel i det arbetet.  
 
En likvärdig skola handlar om lika kvalitet, lika tillgång och att förskola och skola har ett 
kompensatoriskt uppdrag. Att med regelbundenhet se över resursfördelningssystemet är av stor 
betydelse för att resurser ska hamna rätt utifrån det kompensatoriska uppdraget. Under de senaste 
åren ser vi en högre grad av kontinuitet bland personalen både i förskola och skola vilket påverkar 
resultaten positivt med hänsyn till god kvalitet i utbildningen. Vi har en god behörighet hos lärare i 
grundskolan och det är av betydelse i både förskola och skola att barn och elever möter kompetenta 
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och behöriga lärare och förskollärare. Möjligheten till fortbildning är betydelsefull och under 
föregående läsår har lärare getts möjlighet att gå en utbildning kring bedömning och betyg och det har 
genomförts två uppskattade föreläsningar i ämnet. Förstelärare har haft en annan uppskattad 
utbildningsinsats. Ett antal förskolor har vidareutbildat sig inom Skolverkets modul läslyftet och två 
förskolor samt två skolor är med i utvecklingsarbete inom ramen för Samverkan för bästa skola.  
Lärare och förskollärare ska ha goda förutsättningar att bedriva en undervisning med god kvalitet i 
goda lärmiljöer. Lärmiljöer är ett område där förskolan ska ha fokus under innevarande läsår.  
 
Utbildningsförvaltningen ser fortsatt utmaningar kring elever som är i behov av särskilt stöd i såväl 
förskola/skola och i grundsärskola. Detta kan leda till ett ökat resursbehov med anledning av att det 
behövs en ökad personaltäthet.  
 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2020 
Status Ansvar 

    
Den länsgemensamma modellen för tidiga insatser 
”Barnens bästa gäller! - i Kronoberg”, implementeras och 
utvecklas i samverkan mellan UN, NAL, KFN och KS samt 
Region Kronoberg och polisen. 

Påbörjad  UN 

Utöka SYV-organisationen i grundskolan så att elever 
under hela sin grundskoletid ökar sin valkompetens, och 
förväntat resultat är att antalet elever som tar 
gymnasieexamen inom tre år ökar. 

Avslutad  UN 

Öka kvalitén i förskolan genom ökad barnpeng. Påbörjad  UN 

Fortsatt utredning av lokaler för skola och annan 
kommunal verksamhet i Alvesta tätort.   KS 

 
 
Den länsgemensamma modellen för tidiga insatser Barnens bästa gäller! – i Kronoberg 
Under året som gått har vi fortsatt utveckla samverkan mellan förvaltningarna. En styrgrupp med 
beslutande tjänstemän från ovan nämnda förvaltningar och organisationer har träffats kontinuerligt 
under året och tagit fram och arbetat med en gemensam handlingsplan som beslutats i berörda 
nämnder. Under hösten kommer det fattas beslut om införande av Kronobarnsmodellen vilket 
kommer skapa förutsättningar för att börja implementera arbetssättet i våra organisationer.  
 
Utöka SYV-organisationen i grundskolan 
Under 2020 förstärkte utbildningsförvaltningen SYV-organisationen med ytterligare en studie- och 
yrkesvägledare. Idag finns goda förutsättningar att möta elever tidigt för att tillsammans med skolan 
arbeta för en målbild inför gymnasiet och därmed skapa bättre förutsättningar i motivationsarbetet. 
Studie- och yrkesvägledarna finns mer närvarande på skolorna och kan idag möta eleverna snabbare 
och effektivare. De har också möjlighet att mer träffsäkert stödja i arbetet kring PRAO, vilket är en stor 
uppgift att organisera för över 500 elever på olika företag varje år. Det har varit ett svårt år att vara 
studie- och yrkesvägledare under covid men det finns goda förutsättningar framåt. 
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Öka kvalitén i förskolan genom ökad barnpeng 
Den ökade barnpengen är ett tacksamt tillskott för att kunna arbeta med en ökad kvalitet i förskolan 
genom att öka såväl personaltätheten som förskollärartätheten något. Vi har ett fortsatt högt värde på 
antal inskrivna barn per medarbetare där vi för 2020 hade 5,7 mot rikets 5,2 vilket medför en hög 
belastning på våra medarbetare. Den ökade barnpengen har möjliggjort för verksamheten att utöka 
personalen något.  
 
Fortsatt utredning av lokaler för skola och annan kommunal verksamhet i Alvesta tätort 
Verksamhetsanpassade och fungerande lokaler i förskola, skola, LSS-verksamhet och för kostenheten 
är av stor betydelse för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö för såväl barn, elever och för 
personal. Att fortsätta den påbörjade processen med lokalutredningsbehov är därför av stor vikt. 
Arbetsmiljön brister på en generell nivå avseende såväl trångboddhet som tillgång till goda lärmiljöer.  
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1.2 Nämndens mål enligt verksamhetsplan med internbudget 
 
1.2.1 Nämndmål 

1. Utbildningsnämnden ska ge alla barn och elever tillgång till en likvärdig och utvecklande 
utbildning för ökad måluppfyllelse.  

2. Utbildningsnämnden ska sträva efter tidiga och samordnade insatser från olika 
samhällsaktörer. Utgångspunkten ska vara Barnens bästa gäller! – i Kronoberg 

3. Utbildningsnämndens verksamheter ska kännetecknas av trygghet, studiero, delaktighet och 
respekt för den enskilde.  

 
1.2.2 Särskild uppdrag kopplade till nämndmål 
I verksamhetsplan för 2021 har utbildningsnämnden beslutat om särskilda uppdrag för att uppnå 
nämndmålen. Dessa redovisas för nedan.  
 
Implementering av ny läroplan i förskolan med fokus på det ökade undervisningsuppdraget 
Implementeringen av ny läroplan i förskolan med fokus på det ökade undervisningsuppdraget har 
genomförts på samtliga förskolor och är avslutad. Kompetensutvecklingsinsatser kring 
undervisningsbegreppet och kring förskollärarnas särskilda uppdrag har skett under 2020 och 2021.  
Under åren 2020–2021 har samtliga förskollärare fått en utökad planeringstid med fokus på det 
utökade undervisningsuppdraget. Förväntade effekter av detta var: 
 

• Ökad måluppfyllelse för våra barn (individ och grupp) (det enskilda barnets förändrade 
kunnande)  

• Bättre arbetsmiljö för våra förskollärare, ökat fokus på uppdraget och undervisningen 
• Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (förändring i lärmiljön) 
• Ökad attraktivitet som arbetsgivare till förskollärare. 

Det är ännu för tidigt att se effekter på barnens måluppfyllelse utifrån den här insatsen men målet är 
att det ska bli så på längre sikt. Rektorerna ser dock att det ger en bättre arbetsmiljö för våra 
förskollärare och även barnskötare samt ett ökat fokus på uppdraget och undervisningen. Det sker 
även förändringar i lärmiljöerna med en ökad anknytning till vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 
 
Det är av yttersta vikt att satsningen på den utökade planeringstiden får fortgå för att vi ska nå 
önskade effekter, dock bör uppdraget byta namn till Utökad planeringstid i förskolan med fokus på det 
ökade undervisningsuppdraget. 
 
Insatser för att stärka undervisningens kvalitet och det pedagogiska ledarskapet i grundskolan för 
att öka elevernas måluppfyllelse 
Under läsåret 2020 – 2021 har samtliga förstelärare haft en nedsättning i undervisningstid om 10 
procent. Den förväntade effekten av detta var  
 

- ett stärkt kollegialt lärande på skolorna vilket i sin tur ska leda till ökad måluppfyllelse 
- ett förstärkt pedagogiskt ledarskap genom att förstelärare leder utvecklingsuppdrag samt 

handleder personal på skolan.  

Det är ännu för tidigt att se effekter för elevernas resultat utifrån den här insatsen men målet är att 
det ska bli så på längre sikt. Pandemin som varit under läsåret begränsade möjligheten att kunna 
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genomföra de uppdrag som var tänkt. Trots detta ser rektorerna förstelärarna som en viktigt resurs på 
skolorna för att driva utvecklingsarbete. Man kan till exempel se en ökad samsyn, ett mer medvetet 
arbete kring de utvecklingsarbeten som står i fokus på skolorna och att man har tagit sig an 
utvecklingsområden som skolorna identifierat. Skolorna har en rad exempel på områden att arbeta 
vidare med under innevarande läsår med utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet, som t ex 
bokprat, forskningsartiklar, bedömning, utveckling av de pedagogiska konferenserna, handleda 
ämnesgrupper och samverkan med Linnéuniversitetet.  
 
Under året har samtliga förstelärare haft möjlighet att gå en uppskattad utbildning som 
utbildningsförvaltningen har ordnat i samverkan med Margrethe Brynolf. Den utbildningen kommer 
att fortgå under läsåret 2021 - 2022. 
 
De förväntade effekterna som anges ovan ses som uppfyllda eller på väg att bli uppfyllda.  
 
Aktivt jämställdhetsarbete för att motverka könsmönster som kan begränsa lärande, 
utbildningsval och individens utveckling 
På grund av pandemin har det riktade arbetet inte kunnat genomföras som tänkt inom detta område. 
Under våren 2021 har utbildningsförvaltningen vid ett par träffar fokuserat på hur man bemöter 
pojkar och flickor i skolan, bland annat genom en digital föreläsning och diskussioner. Enskilda skolor 
har påbörjat eller tänker att påbörja fokusarbete kring hur man bemöter pojkar i skolan. Arbetet 
kommer att fortsätta under läsåret 2021 - 2022. 
 
Den förväntade effekten är att pojkars och flickors resultat ska öka och skillnader dem emellan ska 
minska. Pojkarnas resultat har legat på en jämn nivå de senaste tre åren medan flickornas resultat har 
ökat. Skillnaderna dem emellan har alltså ökat. Variationer finns mellan de tre olika högstadieskolorna. 
Vi kan se ett mönster redan från tidigare år där andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen är högre för flickor än pojkar redan i årskurs 6. Variationer finns även här mellan skolor och 
mellan olika årskullar.  
 
Förskoleklass alla skoldagar 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om förskoleklass alla skoldagar och detta verkställs från och 
med höstterminen 2021.  
 
Barnens bästa gäller! – i Alvesta 
Idag finns en god samverkan på övergripande plan. Strukturer har börjat byggas upp för att öka 
samverkan på ett mer operativt plan. Exempelvis träffas kuratorer och socialsekreterare med 
gemensamt fokus på samverkan kontinuerligt i gemensamt planerade träffar. En samordnare för 
Barnens bästa har anställts med syfte att koordinera insatser, följa upp aktiviteter, informera om våra 
processer i olika organ och föredra i olika sammanhang. Vårt närvaroteam bestående av medarbetare 
från både FAL och UF fortsätter sitt arbete utifrån de målformuleringar som finns. Under året gjordes 
två större utvärderingar där bland annat djupintervjuer med vårdnadshavare visade att det fanns en 
stor nöjdhet i de insatser som görs. Ett utvecklingsområde som kommit fram i utvärderingarna är att 
arbeta för en större förankring och skapa en större samsyn mellan närvaroteam och skola. Beslut om 
att fullt ut starta upp en familjecentral med öppen förskola är taget och arbetet pågår med att 
organisera för denna. Målet är att starta upp under 2022. 
 
Utveckla specialpedagogernas nätverk för ökad likvärdighet 
Under våren 2021 har kvalitetsutvecklare och verksamhetschef för elevhälsan träffat 
specialpedagoggruppen vid några tillfällen och denna samverkan kommer att fortsätta. Den 
förväntade effekten av denna samverkan är en ökad måluppfyllelse och ett likvärdigt arbete för elever 
i elever i behov av särskilt stöd.  
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2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning 
        
Tabell 1. Driftredovisning        
Mkr Budget 

202108 
Utfall 

202108 
Budget 

avvikelse  
202108* 

Budget 
202112       

Prognos 
202112 

Budget- 
avvikelse 
202112* 

Utfall  
202012 

Intäkter -53,1 -56,2 3,0 -79,7 -88,2 8,5 -88,0 
Personalkostnader 248,9 251,4 -2,5 373,9 380,8 -6,9 363,6 
Övriga kostnader 126,8 125,9 0,9 190,5 196,0 -5,5 203,7 
Summa 322,6 321,1 1,5 484,7 488,5 -3,8 479,3 

 
Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet      
Mkr Budget 

202108 
Utfall 

202108 
Budget 

avvikelse  
202108* 

Budget 
202112       

Prognos 
202112 

Budget- 
avvikelse 
202112* 

Utfall  
202012 

Nämnd 0,8 0,7 0,1 1,2 1,2 0,0 1,1 
Gemensam verksamhet 16,8 14,4 2,4 25,2 25,5 -0,3 25,7 
Förskola 85,9 88,9 -3,0 129,1 128,9 0,2 122,1 
Fritidshem 15,8 12,5 3,3 23,7 24,8 -1,1 17,6 
Grundskola 171,9 170,2 1,8 258,3 257,3 1,0 266,4 
Särskola/LSS 31,4 34,4 -3,0 47,1 50,8 -3,6 46,4 
Summa 322,6 321,1 1,5 484,7 488,5 -3,8 479,3 

 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
Större budgetavvikelser 
Enligt den uppföljning med helårsprognos som är gjord för perioden januari till augusti 2021 förväntas 
Utbildningsnämnden vid årets slut hamna på en negativ avvikelse med ca -3,8 mnkr vilket motsvarar 
0,8 % av budget. Avvikelsen består huvudsakligen av ökade LSS-kostnader. Det saknas ca 2,8 mnkr för 
köpt LSS-plats och under mars månad har dessutom ett stort ärende inom personlig assistens 
uppkommit, vilket kommer att ge en helårsavvikelse på ca 1 mnkr. Avvikelser ses även inom 
fritidshemmen och de har sin grund i att vårdnadshavare minskat sin barnomsorgstid under 
pandemin.  
 
Utfall jämfört med föregående år 
När det gäller intäkterna så beräknas de hamna på samma nivå 2021 som 2020, trots att statsbidraget 
för Lågstadiesatsningen upphört och att etableringsschablonerna kraftigt minskat. Det har att göra 
med de statliga ersättningar som har utgått i och med pandemin. Alvesta kommun har fått ca 2,7 mnkr 
av den så kallade ”skolmiljarden” för att säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till i 
samband med pandemin. Av dessa avser knappt 600 tkr gymnasieelever och har överförts till 
förvaltningen för arbete och lärande. Dessutom har staten fortsatt att kompensa sjuklönekostnader 
under våren 2021. Enligt prognosen för 2021 förväntas 8,5 mnkr mer i intäkter än budgeterat.  
  
När det gäller prognosen för personalkostnader 2021 visar den på ett underskott på 6,9 mnkr. Särskola 
och LSS-verksamheten står för 2,2 mnkr av det. Resterande underskott står grundskolan och 
fritidshemmen för. Hela underskottet inom grundskola och fritidshem täcks upp av ökade intäkter 
samt minskade övriga kostnader.  
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Avseende övriga kostnader så beräknas de bli 7,7 mnkr lägre 2021 jämfört med 2020. Det beror på 
den omorganisation som gjorts där budget och kostnader motsvarande 5,1 mnkr för idrottshallarna 
överförts till kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Utöver detta 
blev skolskjutsarna hösten 2020 efterdebiterade på kostnader som avsåg januari – februari 2019, 
vilket ger en felaktig differens mellan 2020 och 2021 på 3,3 mnkr. 
 
Beträffande prognos för övriga kostnader förväntas förvaltningen göra ett underskott på 5,5 miljoner. 
Av detta underskott består 2,5 mnkr köpt av LSS-plats. Resterande underskott har att göra med 
kostnader som kvittas mot ökade intäkter. 
 
 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
 

 
 
Arbetet med att genomlysa kostnaderna för köpt LSS-plats sker genom att verksamhetschef och 
ekonom på utbildningsförvaltningen månatligen sammankallar handläggare på omsorgsförvaltningen. 
Där går man igenom aktuella beslut, kontrollerar närvaro på boenden samt får del av uppföljningar 
från utförarna. 
 
 
Effekter enligt åtgärdsplan per 2021-08-31 
 

 
 
Ovanstående åtgärder har lett till att utbildningsförvaltningen har minskade dygnskostnader utifrån 
förändrade villkor eller för låg närvaro på boendet. Under perioden januari – augusti har förvaltningen 
sammanlagt ökat sina rabatter med ca 300 tkr. 
 

Mnkr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 
datum

Planerad 
uppföl jn ing 

datum
Genomlysa kostnader köpt LSS-plats enligt nämndsbeslut som en 0,50 VC/FC 2021-12-31 2021-08-30

åtgärd för budget i balans 2021.

Löpnr Åtgärd Uppföl jn ingsdatum Effekt per 
uppföl jn ings-

datum, kr

Effekt per uppföl jn ingsdatum - beskrivning

UN-1 Genomlysa kostnader köpt LSS-plats enligt nämndsbeslut som en 2021-08-30 2021-12-31 Under perioden januari – augusti har förvaltningen 
åtgärd för budget i balans 2021. sammanlagt ökat sina rabatter med ca 300 tkr.
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2.2 Investeringsredovisning 
Möbler och annan utrustning till förskolor, grundskolor, särskola samt övergripande verksamhet. 
Kostnader för byte till nytt elevadministrativt system finns med. 
 
Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt       
Mkr Utfall 

202108 
Budget 
202112 

Prognos 202112 Budget- 
avvikelse 
202112* 

Utfall 
202012 

    nettoinv. inkomster utgifter netto   nettoinv. 

Inventarier förvaltningen 0,0 0,5   0,5 0,5 0,0 0,0 
Inventarier verksamhetssystem 0,0 0,5   0,5 0,5 0,0 0,5 
Inventarier förskola 0,1 0,7   0,7 0,7 0,0 0,8 
Inventarier grundskola 0,3 0,9   0,9 0,9 0,0 2,0 
Inventarier särskola 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,5 

Summa 0,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 3,7 
 
 
  



 

13 
 

3 Fri disposition för nämnden 
Under det senaste halvåret har vi växlat upp arbetet kring renovering och utbyggnation av lokaler, 
förskolor och skolor i Alvesta kommuns verksamheter. Utbildningsnämnden har sedan tidigare en 
fastställd skolstrategi där nämnden pekat ut de förskolor och skolor som vi behöver titta närmare på 
gällande om – och utbyggnation, men det gäller också eventuell nybyggnation. För att vi ska kunna 
möta det ökande antalet förskole – och grundskolebarn under de närmaste åren måste detta arbete 
intensifieras.  Nämndens skolstrategi sträcker sig denna mandatperiod ut, men vi ser att i takt med att 
det byggs fler och fler bostäder i Alvesta kommun, måste vi påskynda arbetet med lokaler för att möta 
det ökade behovet av barn och elever. 
 
Lokalbehovet är också en viktig del av utbildningsnämndens ansvar för att säkerställa och tillgodose en 
god arbetsmiljö för de som arbetar i våra verksamheter, men också för att kunna erbjuda fullgoda 
lärmiljöer för våra barn och elever.  
Omvärldsbevakningen visar på att det kommer att vara en brist på studenter inom många 
lärarinriktningar, och prognosen visar på att förskollärare, speciallärare, pedagoger, grundlärare och 
ämneslärare är - och kommer att fortsätta att vara bristyrken. Därför är det viktigt för nämnden att 
säkerställa en god arbetsmiljö för att göra Alvesta kommun till en attraktiv arbetsgivare och säkra det 
framtida kompetensbehovet.  
 
Andelen behöriga elever till yrkesprogram fortsätter att ha en positiv trend, men vi kan dock se en 
skillnad i resultat mellan pojkar och flickor. Verksamheterna har gjort ett gediget arbete med att 
identifiera skillnaderna, och utvecklingsarbetet är igång i både förskolan och grundskolan. 
Utbildningsnämnden kommer att följa detta utvecklingsarbete vidare, och det är en prioriterad fråga 
på huvudmannanivå såväl som på de enskilda enheterna. 
 
Utbildningsnämnden kommer också att fokusera på likvärdigheten inom och mellan skolorna för att ge 
alla barn och elever samma förutsättningar, och därför kommer vi än en gång att se över 
resursfördelningssystemet för att säkerställa att de kommunala resurserna fördelas rätt utifrån det 
kompensatoriska uppdraget. Verksamheterna kommer att fullfölja det påbörjade uppdraget med att 
stärka undervisningens kvalitet och det pedagogiska arbetet, riktade insatser genom Skolverkets; 
Samverkan för bästa skola och det genom det regionövergripande uppdraget; Barnens bästa gäller i 
Kronoberg, allt för att säkra våra barn och elevers utveckling - och skolgång. 
 
Frida Christensen 
Utbildningsnämndens ordförande 
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3.1.1 Bilaga: Nyckeltal 
 

Nyckeltal enligt Mål och budget 2020 Resultat 
2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor, procent                           
Riktvärde: högre än 2019 

 
81,3 %  81,0 % 76,9 % 

Elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
program på gymnasiet exkl nyinvandrade och okänd 
bakgrund (N15564)* 
Riktvärde: Närma oss riket 

 

85,6 % 85,5 % 

Elever som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse 
från modellberäknat värde, kommunala skolor 
(N15461) * 
Riktvärde: Behålla eller öka 

  
2,7 

 
5,8 

Meritvärde årskurs 9 samtliga elever (N15505)  
Riktvärde: Närma oss riket 

203,0 215,0 202,2 

Meritvärde årskurs 9 exklusive nyinvandrade elever 
och okänd bakgrund (N15567)* 
Riktvärde: Närma oss riket 

 224,0 213,9 

Meritvärde avvikelse från modellberäknat värde 
(N15459)* 
Riktvärde: Behålla eller öka 

 -0,4 1,6 

Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal 
grundskola åk 1–9, antal (N15034)*  
 

 10,8 10,8 
 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, antal (N11102)* 
Riktvärde: närma oss andra kommuner 

5,6 5,5 5,2 

Förskollärartäthet, antal barn/lärare med 
förskollärarlegitimation  (N11813)* 
Riktvärde: Närma oss rikssnittet 

14,1 16,0 14,6 

Elever med problematisk skolfrånvaro ska ha en 
samordnad plan över hur elevens rätt till 
undervisning ska tillgodoses.  
 

 Se nedan  

Trygghet: Skolinspektionens skolenkät åk 5** 
Riktvärde: Öka 

89,4 % 81 % 88 % 

Trygghet: Skolinspektionens skolenkät åk 9** 
Riktvärde: Öka 

61,6 % 75 % 59 % 

Studiero: Skolinspektionens skolenkät åk 5** 
Riktvärde: Öka 

53,9 % 52 % 63 % 

Studiero: Skolinspektionens skolenkät åk 9** 
Riktvärde: Öka 

56,0 % 63 % 59 % 

Respekt: Skolinspektionens skolenkät åk 5** 
Riktvärde: Öka 

 69,5 % 61 % 70 % 

Respekt: Skolinspektionens skolenkät åk 9** 
Riktvärde: Öka 

53,9 % 61 % 48 % 

*Presenteras på Kolada senare under hösten (från v 39 och framåt) 
**Redovisas under kapitel Barn och ungas behov 
**Genomförd i egen regi vt2021 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-30 
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§ 50 Dnr 2021-00094 007 

Delårsrapport 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för omsorgsnämnden 2021.    

Sammanfattning 

Nämnden har totalt 11 mål, arbetet pågår med att uppfylla många av dem. Detta är 
glädjande då mycket arbete som stått stilla under pandemin men har nu kunnat 
påbörjas igen. Arbetet sker i de tre fastställda politiska riktningarna. 

Personalpolitisk riktning, bland annat genom att förnya, behålla och utveckla 
kompetens, stärka ledarskap samt skapa trygga anställningsförhållanden och en god 
arbetsmiljö. Andelen timanställda och sjukfrånvaron har minskat jämfört med förra 
året.  

Hållbarhetspolitisk riktning, hållbar konsumtion och produktion av varor och 
tjänster. Minska användningen av fossila bränslen in transporter. Minska 
matsvinnet i köken.  

Finanspolitisk riktning, budget i balans. Överskott med cirka 7 miljoner jämfört med 
budget. Prognosen är att vi hamnar på ett överskott med 5 miljoner för helåret 
jämfört med budget. Prognoserna är fortsatt osäkra, men har gjorts med 
försiktighet. Anledningar till budgetöverskott är bland annat vi lyckats bra med 
personalminskning och omflyttning vid verksamhetsförändringar. Vidare har vi fått 
höga statsbidrag, men vi har svårt att hinna förbruka alla dessa. Övriga kostnader 
har i stort sett varit i linje med budget, trots vissa extrakostnader. Samtliga 
områden har förbättrats ekonomiskt. 

Vad gäller investeringar har det varit en förhållandevis låg nivå, mycket på grund av 
covid-19. Investeringsbudgeten förväntas ändå användas under hösten då många 
investeringar fått vänta på grund av pandemin.  

Verksamhetsprocess – Trygg välfärd, det goda mötet. God följsamhet till målen, 
mycket utvecklingsarbete som pågår. Den långsiktiga omställningen fortsätter med 
att minska antalet särskilt boende platser, öka trygghetsboende och kvarboende i 
större utsträckning med stöd av hemtjänst. 

Beslutsunderlag 

 Delårsrapport för omsorgsnämnden 2021    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 
Omsorgsförvaltningen   
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1 God ekonomisk hushållning 

1.1 Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag inom nämndens 
ansvarsområde 

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden. 
 
Tre politiska riktningar 

• Finanspolitisk riktning 

• Personalpolitisk riktning 

• Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra fokusområden 

• Hållbar tillväxt 

• Människors vardag 

• Barns och ungas behov 

• Trygg välfärd 
 
Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: 
a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade nyckeltalen väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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1.1.1 Riktning: Personalpolitisk riktning  
 
 
Särskilda uppdrag 
 

 
 
Inom omsorgsförvaltningen pågår ett flertal arbetsmiljöarbeten/projekt utifrån förvaltningens tre 
verksamhetsområden. 
 
Inom verksamhetsområdet ordinärt boende pågår en översyn av schema för att ytterligare minska andel 
rygg till rygg-pass och delade turer. Arbetet är i skrivande stund beroende av beslut om hur 
verksamheten ska hantera nytt heltidsmått för nattarbetare som börjar gälla i april 2022. Arbetet med 
schemaprocesserna hanteras av respektive chef och i respektive arbetslag utifrån de förutsättningar 
som finns i respektive verksamhet vilket också ger möjlighet att tillsammans prova sig fram och testa 
olika upplägg. 
 
Inom verksamhetsområdet särskilt boende har en projektledare tillsammans med tre chefer under 
våren träffats för att kartlägga möjligheter och svårigheter, omfattning, ekonomi och 
omvärldsbevakning med fasta schema, individuella schema, ökad grundbemanning, budget i timmar 
och bemanningskrav. Själva arbetsmiljöprojektet kommer att påbörjas under hösten på Högåsen. Inom 
särskilt boende finns 56 taklyftar installerade i lägenheterna varav nio har installerats under 2021. 
 
Under årets första del har verksamhetsområdet funktionsstöd inlett ett projektarbete i syfte att växla 
timvikarier med utbildning till tillsvidareanställningar för att öka kvalitet, personalkontinuitet och 
kompetens men även för att införa heltidstjänster och ta bort delade turer. En projektledare har 
internutbildats och som nu bedriver arbete med att göra schemaanalyser, kartlägga frisknärvaro, lägga 
hälsosamma scheman och resurspass-optimering i samband med att fler ordinarie tillsätts på 
arbetsplatsen. 
 
 
  

Status Ansvar
Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021

Intensifiera arbetsmiljöarbetet i Omsorgsförvaltningen med 

att få bort delade turer, men också att sätta skenor i tak på 

särskilda boenden för att möjliggöra arbetet med fler 

takliftar.

Påbörjad ON, KS
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1.1.2 Fokusområde: Trygg välfärd 
 
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. 
 
 
Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag enligt Mål och budget 2021 
Status Ansvar  

 

Fler fritidsmöjligheter för yngre och äldre för att öka den 
psykiska hälsan; KFN, NAL, ON. 

Ej 
påbörjad 

KFN 
 

Både myndighetsutövning och verkställighet av LSS läggs 
hos Omsorgsnämnden för att samordna kontakter och 
insatser mot medborgarna. Budget för köp av tjänst 
flyttas från UN till ON. 

Struket 
2021 

ON 

 

 
 
 
 
Flera verksamheter har trots pandemin hållit öppet för fysiska besök som bibliotek, bokbussen, 

fritidsgårdar, kulturskola samt kommunens utställningshall. Detta har varit viktigt för äldre och yngre 

när föreningslivet stått på paus. Regelbundna föreningsutskick kring folkhälsomyndighetens direktiv har 

gått ut till samtliga föreningar och civilsamhällsorganisationer i Alvesta kommun. 

För ökad rörelse och utevistelse har vi arbetat strukturerat med tipsrundor runt om i kommunen där 

både barn och vuxna inkluderats. 

Då de flesta kommunala anläggningarna för träning hållits stängda har utemiljöerna rustats upp med 

ambitionen att både barnfamiljer och äldre invånare lätt ska ha tillgång till bra utemiljö i närområdet för 

friluftsaktiviteter utifrån sina förutsättningar. I detta har också arbetet med Friluftslivets år ingått.  

Ökat samarbete med Sagobygden i Ljungby har gett flera barnföreställningar och berättarföreställningar 

tillsammans med bland annat hembygdsföreningar i kommunen.  

Alvesta kommun stod som medsökande vid ett Kampradprojekt med Sagobygden. De har tillsammans 

med omsorgsförvaltningen under 2021 startat en livsberättargrupp med sex deltagare som träffats fem 

gånger innan sommaren. 

I projektet har även en workshop för omsorgspersonal på Björkliden i Vislanda genomförts.  

Genom den statliga satsningen på lovaktiviteter har vi inom ramen för Barnens Bästa gäller! skapat ett 

brett aktivitetsprogram med särskilda insatser på platser med färre naturliga mötesplatser. 
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1.2 Nämndens mål enligt verksamhetsplan med internbudget 

1.2.1 Finanspolitisk 
 
Finanspolitisk – budget i balans 

• En god kostnadskontroll ska nås 

• Volymer och resursåtgång ska kvalitetssäkras 

Nuläge – resultat 
Samtliga chefer har en strukturerad uppföljning med sin ansvarige chef minst två gånger per år. 
Antingen förvaltningschef eller ansvarig verksamhetschef följer upp ekonomi och kvalitet för att uppnå 
budget i balans och kvalitetsmål. Vid behov upprättas en handlingsplan. Delåret visar att förvaltningen 
har en balans på ekonomin. Under hösten kommer konsulthjälp att upphandlas inför inrättandet av 
koncernens beslutstöd systemet.  
Inom verksamhetsområdet ordinärt boende fortsätter ansvariga att följa och utveckla 
uppföljningsmetoder där volymer följs och analyseras på varje enhet samt på övergripande nivå. De 
mått som följs är beslutad och utförd tid, arbetad tid, restider och användning av välfärdsteknik. Genom 
kontinuerlig omfördelning av resurser mellan enheter uppnås goda resultat på effektivitet gällande 
resursåtgång. Volymer är i skrivande stund ökande och väntas fortsätta öka under resten av året. 
Inom verksamhetsområdet särskilt boende fortsätter arbetet med att plombera lägenheter. För mer 
information se avsnitt 2 och 3. I ett av köken har resursturer skapats som används av flera kök vid 
frånvaro som ett led i att minska timvikarier.  
Inom verksamhetsområdet funktionsstöd har en kartläggning av resursfördelningssystem för LSS-
boenden påbörjats för att möjliggöra bättre ekonomisk budgetfördelning mellan enheterna. Dessutom 
pågår ett arbete inom daglig verksamhet i syfte att minska resursåtgångsutvecklingen. 
 
 
 
 
 

Särskilda uppdrag kopplade till omsorgsnämndens mål Finansiering 

Säkerställa jämförelsestatistik och kostnader inom LSS i syfte att säkerställa 
en god ekonomisk hushållning. 

Inom ram 
 

 
 
Nuläge - resultat 
Verksamhetsområdet funktionsstöd har under årets inledande månader arbetat med att säkerställa en 
kostnadsfördelning mellan ansvaren som återspeglar verkligheten. Ett exempel på detta är 
omfördelning av lokalkostnader mellan administration och daglig verksamhet. Där daglig verksamhet 
tidigare belastats med hela lokalkostnaden och således redovisats som en dyrare verksamhet. 
Funktionsstöd har också arbetat med att strömlinjeforma samverkan mellan handläggare, verkställighet 
och avgiftshandläggare i syfte att säkerställa rätt kostnadsfördelning och beslut. 
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1.2.2 Personalpolitisk 
 
Personalpolitisk – attraktiv arbetsgivare 

• Medarbetare som trivs och utvecklas på arbetet. 

Nuläge – resultat 
Chefer har fått en ledarskapsutbildning via koncernen som ska leda till delaktighet och tillit inom våra 
verksamheter. Det är viktigt att medarbetare får vara delaktiga, engagerade och får ta ansvar. Det är 
svårt att mäta frånvaro pga. sjukdom som pandemin har krävt med krav på att vara hemma pga. symtom 
som försvårar. Det är viktigt att fortsätta arbeta med frisknärvaro och trivsel. En samlad bedömning 
genom dialog med chefer och fackliga företrädare är att vi har en stabilitet inom våra personalgrupper 
i stort.  
Inom verksamhetsområdet ordinärt boende har en omorganisation verkställts där hemtjänsten arbetar 
i mindre team. Implementeringsprocessen har till följd av pandemin tagit längre tid men börjar landa 
efterhand. Under våren genomfördes en kompetensbehovs inventering och flera värdefulla och 
efterlängtade satsningar är planerade att genomföras i höst så som exempelvis halkkörning, IBIC1, 
Yrkesambassadörsutbildning, fler utbildade handledare, utbildning i digitalisering och digital teknik. 
Under våren har samtliga arbetsgrupper arbetat med föreläsningen “det du irriterar dig på hos andra 
säger något om dig själv” En del grupper har en mer omfattande korttidsfrånvaro och rehab-arbetet och 
aktuella åtgärder kommer att intensifieras i dessa arbetslag. Det pågår även arbete med att anpassa/öka 
andel tillsvidare- och heltidsarbetande personal i stället för timvikarier. Vidare kommer en utvärdering 
av verksamhetsområdets bemanningssamordning att ske under hösten. 
Inom verksamhetsområdet särskilt boende har pandemin påverkat verksamheten med nya rutiner och 
arbetssätt. Utbildning av vitala parametrar2 har genomförts på två boende och resterande tre boenden 
genomförs under hösten. Utbildning av BPSD3 administratörer genomförs på alla boende till hösten.   
Inom verksamhetsområdet funktionsstöd har årets första del mycket handlat om att hantera de 
psykosociala effekter som pandemin fört med sig. Det handlar om att erbjuda personalstöd och struktur 
i en komplex arbetssituation. Samtidigt har arbetet med planeringen av kompetensutveckling för hösten 
fortskridit och en bred utbildningsinsats går av stapeln under hösten i samarbete med 
vuxenhabiliteringen i Växjö.  
 
 
 

Nyckeltal kopplade till omsorgsnämndens mål 

Friskindex, antal personer som inte haft någon sjukfrånvaro de senaste tolv månaderna, %  
 
 
Nuläge - resultat 
Omsorgsförvaltningens friskindex per juli (rullande tolvmånaderstal) var 23.59 procent att jämföra mot 
kommunens index på 26.17 procent. Friskindexet för förvaltningen är på väg uppåt igen efter 
bottennivån i februari på 17.25 procent. Före pandemin låg indexet ganska stadigt runt 30 – 31 procent. 
 
  

 
1 IBIC= individens behov i centrum 
2 Vitala parametrar:  andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, pulsfrekvens/hjärtfrekvens, 
medvetandegrad 
3 BPSD= Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens 
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Särskilda uppdrag kopplade till omsorgsnämndens mål Finansiering 

1. Hantera den långsiktiga kompetensförsörjningen genom fortsatt implementering 

av hållbara scheman (bl a minska antalet delade turer, rygg till rygg-pass och en 

mer sammanhållen arbetstid). (Finansiering projektledare 6 mån). 

 
2. Minska antalet timanställda till förmån för tillsvidareanställningar 

 
3. Kompetensutvecklingsplan 

 
4. Utöver det kommunfullmäktige beslutat om taklyftar på de särskilda boendena 

ska arbetsmiljöarbetet även inkludera andra typer av hjälpmedel utifrån det 

uppkomna enskilda behovet 

0.3 mnkr 
 
 
 
 
Inom ram 
 
 
0.8 mnkr 
 
 
Investering, 
avsnitt 2.2 
 

 
 
Nuläge - resultat 
1. Hållbar kompetensförsörjning och arbetsliv 

Arbete pågår för att skapa förutsättningar till en hållbar kompetensförsörjning. I det arbetet ingår flera 
delar där en del är att skapa trygga arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö.  
 
 

 2020 Juli 2021 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, % 91.5 91.9 

Sjukfrånvaro, % 9.86 8.57 

 
Anm. Rullande tolvmånaderstal 

 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter sakta att öka. Alla nyanställningar är 
heltidsanställningar och arbetsgivaren uppmuntrar och välkomnar att redan anställda medarbetare vill 
öka sin sysselsättningsgrad. Vad gäller sjukfrånvaron är den fortsatt hög. Pandemin och dess effekter 
har lett till att det blivit svårare att följa upp och fånga behov av rehabiliteringsåtgärder. Samtidigt 
arbetar chefer tillsammans med stöd från HR enheten med att fånga rehabiliteringsbehov både på 
individ och gruppnivå. Se även tidigare text i detta avsnitt samt i avsnitt 1.1.1. 
 
 
2. Timanställningar 

På förvaltningen pågår ett strukturerat arbete för att kunna erbjuda tryggare arbetsförhållanden genom 
att minska användningen av timanställda till förmån för tillsvidareanställningar Se även tidigare text i 
detta avsnitt samt i avsnitt 1.1.1. 
 

Såväl antalet timanställningar som antalet månadsanställningar har minskat sedan årsskiftet. Den 

främsta anledningen till att månadsanställningarna minskat är omställningen och plombering av 
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särskilda boendeplatser men även en effektivare verkställighetsplanering inom ordinärt boende i 

kombination med bra schema planering bedöms ha bidragit till det. Ett aktivt arbete pågår även med 

att minska timanställning mot månadsanställning (tillsvidareanställning). 

 
 2020 Juli 2021 

Timanställda, antal 109 96 

Månadsanställda, antal 639 632 

Andel timanställda, % 14.6 13.2 

 
Anm. Rullande tolvmånaderstal 

 
 
3. Plan för kompetensutveckling finns med bokad och planerad utbildning inom alla 

verksamhetsområden. Digitalt och några planerade fysiska utbildningar till hösten. Omvårdnadslyft 

osv. 

 
4. Taklyftar  

Taklyftar i särskilt boende har under året utökats med nio styck. När beslutet om var taklyft ska 

installeras ingår en sammanvägning av arbetsterapeutens bedömning av omsorgstagarens behov och 

personalens arbetsmiljö. Taklyftarna installeras där det finns behov. 

Process:  

Enhetschef skriver underlag om ansökan för taklyft till rehab enheten. Arbetsterapeuten gör därefter 

bedömning av om ansökan beviljas eller avslås. Vid bifall skriver arbetsterapeut ett underlag till 

referensgrupp som består av arbetsterapeut, fysioterapeut, hjälpmedelstekniker och enhetschef för 

Rehab. Referensgrupp återkopplar till arbetsterapeut och enhetschef för boendet om ansökan beviljats. 

Om beslut om taklyft ska installeras görs en beställning av offert och hämtas in av hjälpmedelstekniker. 

Taklyft beställs sedan av hjälpmedelstekniker. Företaget monterat upp taklyft. 
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1.2.3 Hållbarhetspolitisk 
 
Hållbarhetspolitisk – hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster 

• Minska användningen av fossila bränslen inom transporter. 

• Minska matsvinnet i köken (hela kedjan från inköp till restavfall) 

 
Nuläge – resultat 
Antal körda km januari till och med juli 2021: 616 900. Uppgift för motsvarande period 2020 finns inte 
då GPS inte var installerad i samtliga av förvaltningens bilar.  
Andelen fossilfria bilar är 74 procent (2020: 65 %).  
Antalet cyklar har ökat inom hemtjänsten/ordinärt boende och cyklar används i en större omfattning 
idag inom Alvesta tätort men även på övriga orter. Vid dags datum finns tre låd-elcyklar och 18 elcyklar 
inom äldreomsorgen och inom funktionsstöd har personalen fyra elcyklar till sitt för fogande. Ett system 
som heter Ease Fleet kommer att användas som verktyg för bättre uppföljning och analys för att kunna 
optimera användning av fordonsflottan. Förvaltningsledningskontoret och myndighetskontoret har en 
elscooter att testa för vissa transporter inom tätorten. 
 
Matsvinn 
Mätningen av en veckas tallrik- och serveringssvinn visar på ett svinn mellan 105 och 182 gram per 
omsorgstagare beroende på vilket särskilt boende den enskilde bor på.  
På förvaltningen har det bildats en matsvinn-grupp. I gruppen har varje boende en representant från 
varje kök. Representanten har ett extra uppdrag att informera avdelningarna vad som kan sparas och 
användas igen. Matsvinnsgruppen träffas regelbundet 4-6ggr / år. Kostchefen informerar på 
måltidsombuds möten. Vidare så handlar köken råvaror efter säsong. Det levereras inte i lika stor 
omfattning till avdelningarna som tidigare utan rutinen är nu att avdelningarna kontaktar köket som 
levererar mer mat om det inte räcker. Matsedlar ses över så att det står rätt mängder. Regelbundna 
mätningar är i början av detta stora arbete.  
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1.2.4 Verksamhetsprocess – trygg välfärd – det goda mötet 
 
Verksamhetsprocess – trygg välfärd – det goda mötet 
Övergripande mål: 
1. All personal ska ha ett salutogent arbetssätt som leder till det goda mötet genom delaktighet, 

trygghet och respekt för den enskilde och dess närstående  

2. Insatsen till den enskilde ska vara av rätt omfattning och av god kvalitet. 

3. Samverkan via teamarbetet ska fortsätta att utvecklas efter verksamhetens olika behov. 

 
Nuläge – resultat 
1. Inom verksamhetsområdet ordinärt boende pågår ett arbete med att förenkla kontaktvägarna för 

den enskilde med hemtjänsten när behov finns av information och vid ändring av stödet. En 

tydligare struktur vid uppstart av nytt stöd hos individ kommer att ske genom ökad teamsamverkan. 

Inom verksamhetsområdet särskilt boende arbetas med vikten av samordnarskapet och åtgärder 

efter vad brukarundersökningen visat behov av. Inom verksamhetsområdet funktionsstöd har 

fortsatt arbetet pågått med den årliga brukarundersökningen och ett arbete är inlett med att 

återinföra grann-råd på samtliga boenden i samband med att pandemins effekter avtar. 

2. Förvaltningen arbetar med följsamhet till uppdaterad vägledning. Myndighetshandläggningen sker 

enligt IBIC där rätt insatsnivå efter behov leder till minskade särskilda boendebeslut och längre stöd 

och hjälp genom hemtjänst. Men även till ett ökat digitalt stöd som kan tillgodose insatser före 

fysiskt besök på ett säkert och kvalitativt bra sätt.   

3. Kvalitetsgruppen håller på med ett utvecklingsarbete gällande team-arbetet. Där fokus kommer att 

vara att stärka teamarbete. Dialog tillfällen och utbildning för teamets deltagare kommer vidare att 

anordnas. Ett förtydligande utav ansvarsfördelning samt påbörja arbetet med att nyttja 

kvalitetsregister som Senior Alert kommer även att inledas under hösten.  

 

 
 
Verksamhetsprocess – trygg välfärd – det goda mötet 
Mål för verksamhetsområde särskilt boende: 

• Fortsätta utveckla delaktigheten för den enskilde med extra fokus på mat och måltidsmiljön. 

Nuläge – resultat, exempel på aktiviteter 
Två avdelningar/boende ska testa TES4 i särskilt boende.  
Samordnare tillsammans med den enskilde dokumenterar och sammanställer enskilt utifrån 
omsorgstagarens intresse.  
På Furuliden görs Livskvalitetsplan. 
Björklidens målsättning är att hitta individens olika behov ex. Titta i album eller tidning som sker dagligen 
i det direkta mötet. 
Att göra mötet värdefullt även för omsorgstagare som inte kan uttrycka sig i språk.   
Ett pågående arbete med genomförandeplanen som verkar för att den är ett arbetsmaterial som följs 
upp. 

 
4 TES, ett system för planering av insatser för verkställighet 
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Ett systematiskt arbete bedrivs som utgår från sinnen i maten och måltidsmiljön (lukt, smak, hörsel och 
syn). Föregående nöjdhetsmätning med ett lägre resultat angående måltidsmiljön kan delvis bero på att 
matsalarna varit stängda.  
Fokus på matsedeln är att säsongsanpassa den och då tex använda viltkött när det finns, grönsaker när 
de är i säsong med mera. Det finns också en vegetarisk matsedel då vegetarianer ökar. Köken försöker 
att likna den vanliga maten så gott det går även om den enskilde har timbal, grov patékost. 
För övrig pågår:  

• Regelbundna träffar med måltidsombuden på boendena 4 ggr/år och 1-2 stormöte med alla 

måltidsombud för att framföra synpunkter och önskemål från omsorgstagarna. På några boende 

finns boenderåd (vilket inte varit fallet under covid-19).  

• Önskevecka 1 ggr/år, temavecka 1ggr/år.  

• Utbildningar för personal sker regelbundet med bl a konsistensanpassad mat och vegetarisk så att 

de är uppdaterade på nyheter och nya råd.  
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Verksamhetsprocess – trygg välfärd – det goda mötet 
Mål för verksamhetsområde ordinärt boende:  

• Organisera verksamheten och fortsätta utveckla välfärdstekniken för att möta att allt fler invånare 
bor kvar hemma med hemtjänststöd när så behövs. 

 
Nuläge – resultat 
I verksamhetsområdet ordinärt boende har bemanningssamordning samt genomförd omorganisation 

med mindre team implementeras och utvärderats. De teknikcoacher som finns i varje arbetslag ska få 

mer kompetensutveckling och ett tydliggjort uppdrag i arbetslaget. Rutiner för läkemedelsrobottar och 

annan teknik har nyligen setts över och reviderats för att förenkla och säkra upp användningen av 

tekniken framöver. Rutiner för tydlig struktur vid hälso- och sjukvårdsordinationer till hemtjänsten har 

tagits fram och implementeras. Försök med digitala inköp genomförs. Rutiner för användning och 

hantering av trygghetslarm har setts över och utvärderats vilket har lett till nya åtgärder för att säkra 

upp kvalitet och säkerhet ytterligare. Alla grupprum på Uttern har utrustats med tv-skärmar för att 

under hösten möjliggöra teamsamverkan med teamprofessioner löpnade under arbetsdagen. 

 
 
 
 
Verksamhetsprocess – trygg välfärd – det goda mötet 
Mål för verksamhetsområde funktionsstöd:  

• Öka förutsättningarna till användning av modern informations- och kommunikationsteknologi så 
att möjligheterna ges till ökad självständighet, delaktighet och inflytande för målgruppen 

 
Nuläge – resultat 
Verksamhetsområdet funktionsstöd har under årets första månader arbetet tillsammans med 

kommunens IT-avdelning med att tillgängliggöra IT och uppdaterade licenser i de mindre arbetslagen i 

syfte att säkerställa en indirekt god kvalité. Verksamhetsområdet har också lagt en plan för 

återinförandet av en mer helhets täckande teknikcoacher i organisationen. 
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Särskilda uppdrag kopplade till omsorgsnämndens mål Finansiering 

Omsorgsförvaltningen ska arbeta för att inrätta servicetjänster inom 
omsorgsverksamheten i samverkan med förvaltningen för arbete och 
lärande. 

Inom ram 

 
 
Nuläge – resultat 
Inom verksamhetsområdet ordinärt boende har ett kontinuerligt arbete med att utveckla olika former 
av servicetjänster och i den mån det går i samverkan med förvaltningen för arbete och lärande. Deras 
arbetsmarknadsenheten (AMA) levererar idag städning och hantering av arbetskläder samt diverse 
andra göromål kopplade till hemtjänstens lokaler till både lokalerna i Alvesta och Moheda. Under 
pågående Covid-19 pandemi har AMA även varit behjälpliga med att åt hemtjänsten packa och leverera 
hygienlådor som finns hos omsorgstagare och i bilarna. AMA ger oss också transporter av viss 
matdistribution dagtid/vardagar. Utöver det arbetar verksamhetens enhetschefer med att prova fram 
att organisera verksamheten så att utsedd personal utför insatser så som städning och andra 
serviceinsatser. 
Det har inte varit möjligt att pröva servicetjänster inom verksamhetsområdet särskilt boende pga covid-
19:s restriktioner. 
 
 
 
 
  



 
Omsorgsförvaltningen   Delårsrapport 2021 
            
 

13 
 

 
 

2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning 

Driftredovisningen visar ett överskott mot budget med 7,4 Mkr efter 8 månader. Nettoresultatet är en 
följd av att betydande neddragningar/effektiviseringar gjorts i verksamheterna. Osäkerheten är 
fortfarande stor och prognosen för helår läggs på plus 5 Mkr. Statsbidrag för förhöjda sjuklöner (c:a 0,4 
Mkr per månad) upphör efter september. Funktionsstöd förväntas öka i omfattning under hösten. Som 
en del av det långsiktiga arbetet har 14 lägenheter plomberats och 10 är stängda utifrån beslutad 
omställning mot färre särskilda boende platser och fler trygghetsboende samt kvarboende med stöd av 
hemtjänst. Hemtjänst i ordinärt boende väntas fortsätta öka under lång tid med anledning av en 
åldrande befolkning. Periodens överskott beror även på flera tidsbestämda statsbidrag. Bidragen, som i 
flera fall måste användas för specifika ändamål, gör också att kostnaderna ökar. Antal och omfattning 
av bidragen, ofta aviserade med kort varsel, gör det svårplanerat. Prognosen för statsbidrag har 
minskats jämfört med tidigare prognoser. Vissa bidrag kan överföras till nästkommande år och andra 
kan bli föremål för återbetalning om de inte hinner förbrukas.  
 

Tabell 1. 
Driftredovisning        
Mkr Budget 

202108 
Utfall 

202108 
Budget 
avvikelse  
202108* 

Budget 
202112       

Prognos 
202112 

Budget- 
avvikelse 
202112* 

Utfall  202012 

Intäkter -47,0 -53,8 6,8 -62,8 -70,9 8,1 -88,5 

Personalkostnader 224,5 224,4 0,1 334,8 336,9 -2,1 344,3 

Övriga kostnader 66,9 66,4 0,5 92,6 93,6 -1,0 95,1 

Summa 244,4 237,0 7,4 364,6 359,6 5,0 350,8 

* (+) är överskott, (-) är underskott i avvikelsekolumnerna.    

Förvaltningsinterna kostnader och intäkter avseende ersättning till kostenheten är eliminerade med 5,2 Mkr  

 I utfall och budget efter 8 månader samt med 7,4 Mkr på helårsbasis.   
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Tabell 2. Driftredovisning 
per verksamhet        
Mkr Budget 

202108 
Utfall 

202108 
Budget 

avvikelse  
202108* 

Budget 
202112       

Prognos 
202112 

Budget- 
avvikelse 
202112* 

Utfall  
202012 

Omsorgsnämnd 0,7 0,7 0,0 1,1 1,1 0,0 1,0 

Förvaltningskontor 14,7 11,2 3,5 22,1 18,7 3,4 16,2 

Bemanningsenhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Myndighetskontor 4,6 4,3 0,2 6,8 6,6 0,2 6,2 

HSL-verksamhet 27,7 27,1 0,6 41,4 40,7 0,7 39,2 

Särskilda boende inkl integr 
hemtjänst 

102,1 100,3 1,8 151,9 150,5 1,4 150,7 

Ordinärt boende, hemtjänst  44,4 42,4 2,0 66,1 65,6 0,5 62,3 

Funktionsstöd 50,2 50,9 -0,7 75,3 76,5 -1,2 74,6 

Summa 244,4 237,0 7,4 364,6 359,6 5,0 350,8 

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall 
jämfört med budget     

 
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
Efter maj månad visade verksamheterna ett resultat på +1,8 Mkr jämfört med periodbudget. 
Helårsprognosen var då ett noll-resultat. Detta har förbättrats markant under sommarmånaderna till  
+ 7,4 Mkr och en prognos på + 5 Mkr. I stort sett samtliga områden uppvisar ett bättre ekonomiskt 
resultat efter augusti.  
Inom HSL-verksamheten har sjuksköterskeorganisationen gjort anpassningar ner till budgetnivån 
samtidigt som Rehab-enheten uppvisar ett fortsatt överskott. 
I det långsiktiga arbetet har sedan årets början 14 särskilda boendelägenheter plomberats och 10 
stängts i enlighet med politiska beslut. Detta har medfört att en personalminskning kunnat genomföras 
och prognosen är +1,4 Mkr jämfört med budget. En plats i särskilt boende köps sedan juli månad av 
extern leverantör på grund av särskilda omständigheter, med en planerad omfattning på tre månader. 
Inom ordinärt boende har en viss volymökning skett under sommaren men hittills har man lyckats hålla 
kostnaderna inom budget. Se vidare avsnitt 3. Under hösten förväntas en kostnadsökning. 
Funktionsstöd uppvisar ett underskott mot budget, främst på grund av en under året tillkommen extern 
placering i LSS-boende. Personlig assistans har också svårigheter att klara budget med nuvarande 
interna finansieringsmodell. Analys av detta fortsätter under hösten. Underskotten inom Funktionsstöd 
uppvägs till stor del av överskott inom daglig verksamhet som inte kunnat bedriva verksamheten fullt ut 
på grund av Covid-19. Prognosen är totalt –1,2 Mkr för Funktionsstöd men den är osäker och risk finns 
att den försämras.  
Förvaltningskontoret har en prognos på + 3,4 Mkr vilket beror på ej utfördelad budgetreserv samt att 
några statsbidrag bokas in centralt i förvaltningen. ”Tomhyror” för det nya Trygghetsboendet i Vislanda 
belastar förvaltningskontoret med c:a 300 tkr innevarande år. Förhoppningen är att alla lägenheter är 
uthyrda innan årets slut. 
Som beskrivits ovan lämnar förvaltningen en totalprognos på + 5,0 Mkr. På grund av Covid-19 och dess 
följder är prognosen fortfarande väldigt osäker. När bidrag för förhöjda sjuklöner upphör efter 
september har förvaltningen en utmaning i att minska sjukfrånvaro och kostnader för sjuklön. 
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Åtgärder för att behålla en budget i balans 
Det pågår ett ständigt arbete med att optimera biståndsbedömningens följsamhet mot lagar, regler och 
politiskt beslutade anvisningar. I verksamheterna arbetar man mycket och ständigt med att optimera 
schemaläggning utefter verksamheternas och omsorgstagarnas behov. En utmaning är att minska antal 
timanställda inom givna ramar. Arbete och utveckling genom digitaliseringen och E-hälsa fortsätter. På 
lite längre sikt behövs fler strukturella åtgärder, politiskt beslutade, för att klara budgeten inom 
nuvarande ram eftersom antal äldre personer ökar kraftigt de närmaste fem åren. 
 
 

2.2 Investeringsredovisning 

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt       
Mkr Utfall 

202108 
Budget 
202112 

Prognos 202112 Budget- 
avvikelse 
202112* 

Utfall 
202012 

    
nettoinv. inko

mster 
utgifter netto   

nettoinv. 

0715/0790 Ofördelade inventarier -0,3 1,1 -0,3 1,5 1,2 0,1 0,7 

0721 Hjälpmedel Rehab 0,3 0,9   0,8 0,8 -0,1 0,7 

0713 Inventarier LSS-boende 0,1 0,1   0,1 0,1 0,0 0,4 

0732 Inventarier Uttern       0,0 0,0 0,3 

0741 Ombyggnad HSL, Torsgården       0,0 0,0 0,2 

Summa 0,1 2,1 -0,3 2,4 2,1 0,0 2,3 

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget    
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
Investeringsnivån har legat på en låg nivå till stor del beroende på Covid-19 och att fokus därför varit på 
alla anpassningar som behövts göras i verksamheterna. Inom särskilda boenden har 9 takliftar 
installerats. Totalt finns nu 56 liftar på särskilda boende där varje installation föregås av en noggrann 
behovsbedömning av Rehab-enheten. Under hösten kommer ett stort antal sängar att köpas in till 
särskilda boenden för att ersätta dagens uttjänta sängar. Inom en tre-årsperiod behöver nästan alla 
sängar bytas ut eftersom leverantörerna inte längre tillhandahåller reservdelar för gamla modeller. 
Laddstolpar för fler elbilar är andra investeringar som kommer att göras i höst. Under hösten tillkommer 
också utgifter för det nya trygghetsboendet i Vislanda avseende inventarier och utemiljö. 
 
Inkomsten i investeringsbudgeten är ett resultat av en förhandling med leverantör av planeringssystem 
där förvaltningen menade att kravspecifikationen inte var uppfylld och leverantören accepterade att 
minska fakturan med 0,3 Mkr. Installationen gjordes 2019 då även investeringen bokfördes.  
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3 Volymutveckling/nyckeltal 

 
Beslutade timmar hemtjänst i ordinärt boende, antal timmar per dag/kväll  

 
 
I skrivande stund ökar antal timmar markant, och den ökade trenden verkar komma att hålla i sig 
framöver. Flera omsorgstagare med omfattande stödbehov bor kvar hemma med hemtjänst. Fler 
omsorgstagare och fler timmar syns tydligt och framför allt finns just nu ökningen i Moheda, Vislanda 
samt delvist i Alvesta tätort.  
 
Fortsatt är det så att alla timmar som är aktuella inte syns i redovisningen ovan. I många av fallen är det 
så att hemtjänsten arbetar med så kallad dubbelbemanning på grund av säkerhet för den enskilde och 
arbetsmiljö och denna tid ger inte utslag i de beslutade schabloner. Likaså medför fler omsorgstagare 
och mer komplexa behov större oro och mer omfattande oplanerat hjälpbehov vilket ger fler utryckning 
på trygghetslarms-ringningar. 
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Hemtjänst i ordinärt boende, antal personer 

 
 

Nu märks det både en tydlig uppgång i antal omsorgstagare som antal trygghetslarm och 
matdistributioner.  
 
 
Kösituation till boende, antal  

 
 
Antalet personer i väntan på särskilt boende har succesivt minskat sedan mars månad 2020. Detta kan 
bero på en restriktivare bedömning gällande beviljade beslut om särskilt boende då 
myndighetshandläggarna mer grundligt utreder behovet och ser över andra möjligheter för att uppnå 
skälig levnadsnivå. Även en mer aktiv boendeprocess kan ha påverkat siffrorna positivt och där en 
uppföljning görs när erbjudande avböjts. Tillika kan Covid även ha haft en viss påverkan. För 2021 har 
antalet pendlat mellan tretton och fyra. Från maj har antalet successivt ökat och det kan bero på att den 
enskilde känner sig mer trygg med att flytta in på särskilt boende efter vaccination. Det som syns är att 
för flera av de som haft växelvård har behovet ökat och de behöver idag ha särskilt boende. De som idag 
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är beviljade särskilt boende har ett omfattande behov. Tre av dem har väntat mer än tre månader. Vi 
har flera lägenheter som väntar på renovering av olika orsaker som försenar processen.  
 
Vad gäller icke verkställda beslut om bostad med särskild service, LSS, ser kösituationen bra ut. 
Funktionsstöds senaste tillskott på Rönndalsvägen 35, våningsplan 2–3 (f.d. Spiran) som stod klart under 
hösten 2019 medförde att de ej verkställda beslut som inkommit under de senaste åren kunnat 
verkställas. Ett ej verkställt beslut redovisas i statistiken. Personen har fått erbjudande om bostad och 
väntas flytta in under hösten.  
 
 
Antal plomberade lägenheter 
Särskilda boenden har ”plomberat” 14 lägenheter och 10 är stängda. De 14 plomberade lägenheterna 
ska kunna öppnas i framtiden efter politiska beslut. 
 
Förklaring av ovanstående. 
På Furuliden är sju lägenheter plomberade och åtta är stängda inför ombyggnation och 
verksamhetsbehov. På Asken är en lägenhet stängd för verksamhetsbehov. På Torsgården är sju 
lägenheter plomberade och en lägenhet stängd för verksamhetsbehov.  
 
Köpta platser (externa) 
Från och med juli köps en plats inom äldreomsorgen med en planerad omfattning under tre månader. 
 
Inom funktionsstöd köps två platser inom daglig verksamhets samt en inom bostad med särskild service 
för vuxna. Platserna berör personer där verksamheten på hemmaplan inte kunnat verkställa behovet 
utifrån den enskildes önskemål eller behov. 
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1 God ekonomisk hushållning 

1.1 Kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag inom nämndens 
ansvarsområde 

Till visionen knyts tre politiska riktningar och fyra fokusområden. 
 
Tre politiska riktningar 

• Finanspolitisk riktning 

• Personalpolitisk riktning 

• Hållbarhetspolitisk riktning 
 
Fyra fokusområden 

• Hållbar tillväxt 

• Människors vardag 

• Barns och ungas behov 

• Trygg välfärd 
 
Till var och ett av de sju delarna knyts vidare: 
a) Inriktning 
b) Kommunfullmäktigemål (KF-mål) 
c) Nyckeltal  
d) Särskilda uppdrag 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2021 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade nyckeltalen väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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1.2 Nämndens mål enligt verksamhetsplan med internbudget 

 
Måluppfyllelse mäts för nämnden även i  
 

1.2 Antal veckor från när en inkommen bygglovsansökan bedöms som komplett till bygglovsbeslut 
 
1.3 Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan till bygglovsbeslut 
 

Aktivitet 1.2 från 
komplett 
ärende 
till beslut 
(antal 
veckor) 

1.3 Från 
inkommen 
ansökan till 
bygglovsbeslut 
(antal veckor)  

Bygglov 4,97 5,22 

 
 

Målvärde för 2021 är 4 veckor för komplett ärende till beslut och 5 veckor för inkommen ansökan till 
beslut 
 

1.4 Tillsynstid i procent av det i behovsutredningen fastställda behovet 
 

Aktivitet 2021% Behov tid 

Miljöskydd tillsyn 50 % 

Hälsoskydd tillsyn 2 % 

Livsmedel kontroll 32 % 

 
Målvärde för 2021 är 95-100 % och bedöms inte fullt ut kunna uppfyllas vid årets slut med hänvisning 
till förutsättningar för tillsyn i pandemitider. Pågående pandemi har betytt att tillsyn inte alltid kunnat 
utföras i fält utan digital teknik, enkäter och telefoner har använts med gott resultat. Förutsatt att 
förutsättningarna inte förändras till mer begränsande möjligheter, bedöms tillsynen kunna uppfyllas vid 
årets slut med undantag för tillsyn gällande hälsoskydd. Ytterligare orsak till att inte fullt ut uppnå 
måluppfyllelse är relaterad till personalomsättning. 
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2 Ekonomi 

2.1 Driftredovisning 

Resultatet per augusti 2021 följder både föregående år och budget. 
 

Tabell 1. Driftredovisning        
Mkr Budget 

202108 
Utfall 

202108 
Budget 

avvikelse  
202108* 

Budget 
202112       

Prognos 
202112 

Budget- 
avvikelse 
202112* 

Utfall  
202012 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Personalkostnader 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med 
budget    

 

Tabell 2. Driftredovisning per verksamhet       
Mkr Budget 

202108 
Utfall 

202108 
Budget 

avvikelse  
202108* 

Budget 
202112       

Prognos 
202112 

Budget- 
avvikelse 
202112* 

Utfall  
202012 

Nämnden för myndighetsutövning 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

Summa 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med 
budget     

 
 
Analys av utfall per sista augusti samt helårsprognos 
 
Resultatet per augusti följer budget och prognos. Det som är avgörande om budgeten ska hållas är 
antalet nämndsmöten som sker under hösten. En reglementsändring 2019 gjorde det möjligt för 
ersättare att delta på nämndsmötena. Budgeten till nämnden förändrades inte till nämnden i samma 
omfattning. Ett normalår med sammanträden där ordinarie och ersättare deltar samt med utbildning 
för nämndsledamöterna är inte möjligt att genomföra med erhållen budget. 
 
 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 
 

 
Det som avgör om nämnden håller budget eller inte är antalet nämndsmöten, hur många ersättare 
som deltar och utbildningar för nämndens ledamöter. 
  

Tabell 3. Åtgärdsplan

Mnkr Åtgärd Besparing Ansvarig Genomfört 

datum

Planerad 

uppföljning 

datum
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Effekter enligt åtgärdsplan per 2021-08-31 
 

 
 
Det som avgör om nämnden håller budget eller inte är antalet nämndsmöten, hur många ersättare 
som deltar och utbildningar för nämndens ledamöter. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Tabell 4. Effekter enligt åtgärdsplan

Löpnr Åtgärd Uppföljnings

datum

Effekt per 

uppföljnings-

datum, kr

Effekt per uppföljningsdatum - beskrivning
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§ 50 Dnr 2021-00094 007 

Delårsrapport 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för omsorgsnämnden 2021.    

Sammanfattning 

Nämnden har totalt 11 mål, arbetet pågår med att uppfylla många av dem. Detta är 
glädjande då mycket arbete som stått stilla under pandemin men har nu kunnat 
påbörjas igen. Arbetet sker i de tre fastställda politiska riktningarna. 

Personalpolitisk riktning, bland annat genom att förnya, behålla och utveckla 
kompetens, stärka ledarskap samt skapa trygga anställningsförhållanden och en god 
arbetsmiljö. Andelen timanställda och sjukfrånvaron har minskat jämfört med förra 
året.  

Hållbarhetspolitisk riktning, hållbar konsumtion och produktion av varor och 
tjänster. Minska användningen av fossila bränslen in transporter. Minska 
matsvinnet i köken.  

Finanspolitisk riktning, budget i balans. Överskott med cirka 7 miljoner jämfört med 
budget. Prognosen är att vi hamnar på ett överskott med 5 miljoner för helåret 
jämfört med budget. Prognoserna är fortsatt osäkra, men har gjorts med 
försiktighet. Anledningar till budgetöverskott är bland annat vi lyckats bra med 
personalminskning och omflyttning vid verksamhetsförändringar. Vidare har vi fått 
höga statsbidrag, men vi har svårt att hinna förbruka alla dessa. Övriga kostnader 
har i stort sett varit i linje med budget, trots vissa extrakostnader. Samtliga 
områden har förbättrats ekonomiskt. 

Vad gäller investeringar har det varit en förhållandevis låg nivå, mycket på grund av 
covid-19. Investeringsbudgeten förväntas ändå användas under hösten då många 
investeringar fått vänta på grund av pandemin.  

Verksamhetsprocess – Trygg välfärd, det goda mötet. God följsamhet till målen, 
mycket utvecklingsarbete som pågår. Den långsiktiga omställningen fortsätter med 
att minska antalet särskilt boende platser, öka trygghetsboende och kvarboende i 
större utsträckning med stöd av hemtjänst. 

Beslutsunderlag 

 Delårsrapport för omsorgsnämnden 2021    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 143 Dnr 2021-00104 000 

 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisad 
uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning 

Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en 
återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och 
oktober månad.  

Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen 
innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att 
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program. 
Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta 
följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen. 

Under år 2021 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 6 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 3 av dessa 6 beslut 
som har delvis verkställts, men att arbete pågår på samtliga.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 4 av 12 ej verkställda beslut från år 2017-2020 har verkställts/pågående 
verkställande.  

Totalt sett har fullmäktige 14 beslut mellan åren 2017-2021 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 14 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

I bilagan ”Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut” 
redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har 
verkställts eller ej. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 110, 2021-09-21 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-07 

Bilaga 1 – Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 110 Dnr 2021-00104 000 

 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna redovisad uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges 
beslut. 

Sammanfattning 

Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en 
återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och 
oktober månad.  

Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen 
innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att 
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program. 
Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta 
följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen. 

Under år 2021 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 6 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 3 av dessa 6 beslut 
som har delvis verkställts, men att arbete pågår på samtliga.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 4 av 12 ej verkställda beslut från år 2017-2020 har verkställts/pågående 
verkställande.  

Totalt sett har fullmäktige 14 beslut mellan åren 2017-2021 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 14 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

I bilagan ”Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut” 
redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har 
verkställts eller ej. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-07 

Bilaga 1 – Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
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Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisad uppföljning av verkställigheten 
av kommunfullmäktiges beslut.  

Sammanfattning 

Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en 
återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och 
oktober månad.  

Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av 
kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen 
innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att 
verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program. 
Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta 
följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen. 

Under år 2021 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 6 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 3 av dessa 6 beslut 
som har delvis verkställts, men att arbete pågår på samtliga.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 4 av 12 ej verkställda beslut från år 2017-2020 har verkställts/pågående 
verkställande.  

Totalt sett har fullmäktige 14 beslut mellan åren 2017-2021 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 14 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

I bilagan ”Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut” 
redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har 
verkställts eller ej.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut  
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Uppföljning av  

kommunfullmäktiges beslut 
 

I tabellerna nedan redovisas de beslut som fullmäktige har fattat som är av uppdrags- och 
verkställighetskaraktär. De beslut som i samband med den förra uppföljningen visade sig vara 
verkställda har tagits bort i denna uppföljning. De beslut som kvarstår nedan mellan åren 2016-2020 
är sådana beslut som i förra uppföljningen ännu inte var verkställda.  

Till höger i varje tabell finns det en kommentar om huruvida beslutet är verkställt eller ej. Statusen på 
ärendet markeras enligt följande: 

Grönt = Verkställt.  
Gult = Delvis verkställd eller arbete pågår för att verkställa beslutet.  
Rött = Ej verkställt. 

 

 
Kommunfullmäktiges beslut år 2017 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Beslut om mål och budget 
2018 med plan 2019-2020 

2017-06-19 § 50 

19) Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden 
avveckla delade turer.  

 

Ej verkställt ännu, arbetet 
pågår 

Verksamhetsområde särskilt 
boende arbetar en utsedd 
grupp i 
verksamhetsområdet 
särskilt boende med mål att 
minska delade turer, 
timvikarier att vara en 
attraktiv arbetsgivare med 
hållbara schema. 
Genomförandet i samtliga 
särskilda boende har som 
mål att vara klart till 2023. 

Verksamhetsområde 
Funktionsstöd har fått en 
tilldelning om ca 100tkr för 
att arbeta vidare med 
projektet inom 
verksamhetsområdet. 
Pengarna skall användas för 
att finansiera en 
projektledare om 20% 
under 2021.  

Projektledaren kommer få 
internutbildning i systemet 
Timecare och Mulitaccess, 
lära sig att göra 
schemaanalyser, kartlägga 
frisknärvaro, lägga 
hälsosamma scheman och 
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resurspassoptimering i 
samband med att fler 
ordinarie tillsätts på 
arbetsplatsen.  

Verksamhetsområde 
Ordinärt boende  

arbetar för hållbara schema 
(hållbara utifrån kvalitet, 
arbetsmiljö och effektivitet). 
Verksamhetsområdet har 
fått 100 tkr för att arbeta 
med projektet och dessa 
medel används i nedan 
beskrivet arbete med 
bemanningsamordning.  

 

 
Kommunfullmäktiges beslut år 2018 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Beslut om mål och budget 
2019 med plan 2020-2021 

2018-06-19 § 61 

13) Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en 
kartläggning inför framtagande av en jämställdhetsanalys. 
Syftet med arbetet är att kartlägga och analysera 
användningen av de kommunala medlen ur ett jämställdhets-
perspektiv.  

 

Verkställt/pågående 

Verkställs inom ramen för 
den nya styrmodellen och 
arbetet med Agenda 2030 

 

Beslut om mål och budget 
2019 med plan 2020-2021 

2018-06-19 § 61 

14. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden 
avveckla delade turer. 

Ej verkställt ännu, arbete 
pågår. 

Verksamhetsområde särskilt 
boende arbetar en utsedd 
grupp i 
verksamhetsområdet 
särskilt boende med mål att 
minska delade turer, 
timvikarier att vara en 
attraktiv arbetsgivare med 
hållbara schema. 
Genomförandet i samtliga 
särskilda boende har som 
mål att vara klart till 2023. 

Verksamhetsområde 
Funktionsstöd har fått en 
tilldelning om ca 100tkr för 
att arbeta vidare med 
projektet inom 
verksamhetsområdet. 
Pengarna skall användas för 
att finansiera en 
projektledare om 20% 
under 2021.  

Projektledaren kommer få 
internutbildning i systemet 
Timecare och Mulitaccess, 
lära sig att göra 
schemaanalyser, kartlägga 
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frisknärvaro, lägga 
hälsosamma scheman och 
resurspassoptimering i 
samband med att fler 
ordinarie tillsätts på 
arbetsplatsen.  

Verksamhetsområde 
Ordinärt boende  

arbetar för hållbara schema 
(hållbara utifrån kvalitet, 
arbetsmiljö och effektivitet). 
Verksamhetsområdet har 
fått 100 tkr för att arbeta 
med projektet och dessa 
medel används i nedan 
beskrivet arbete med 
bemanningsamordning.  

 

Mål och budget 2019 med 
plan 2020-2021 

2018-11-27 § 137 

10. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden 
avveckla delade turer 

Ej verkställt ännu, arbetet 
pågår. 

Verksamhetsområde särskilt 
boende arbetar en utsedd 
grupp i 
verksamhetsområdet 
särskilt boende med mål att 
minska delade turer, 
timvikarier att vara en 
attraktiv arbetsgivare med 
hållbara schema. 
Genomförandet i samtliga 
särskilda boende har som 
mål att vara klart till 2023. 

Verksamhetsområde 
Funktionsstöd har fått en 
tilldelning om ca 100tkr för 
att arbeta vidare med 
projektet inom 
verksamhetsområdet. 
Pengarna skall användas för 
att finansiera en 
projektledare om 20% 
under 2021.  

Projektledaren kommer få 
internutbildning i systemet 
Timecare och Mulitaccess, 
lära sig att göra 
schemaanalyser, kartlägga 
frisknärvaro, lägga 
hälsosamma scheman och 
resurspassoptimering i 
samband med att fler 
ordinarie tillsätts på 
arbetsplatsen.  

Verksamhetsområde 
Ordinärt boende  

arbetar för hållbara schema 
(hållbara utifrån kvalitet, 
arbetsmiljö och effektivitet). 
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Verksamhetsområdet har 
fått 100 tkr för att arbeta 
med projektet och dessa 
medel används i nedan 
beskrivet arbete med 
bemanningsamordning.  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut år 2019 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Trygghetsboende Alvesta 
Högåsen 
 
2019-04-23 § 61 
KS 2019-117.739 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

1. ge AllboHus Fastighets AB i uppdrag att genomföra 
byggnationen av ett trygghetsboende vid Högåsens 
äldreboende i Alvesta inom den ekonomiska ramen 
enligt inkommit anbud på 17 200 000 kronor. 

2. om byggnationen bedöms överstiga angivet belopp 
med mer än 10 procent, ska nytt beslut tas i 
kommunfullmäktige om nivån på den ekonomiska 
ramen och vilka eventuella konsekvenser det kan 
innebära. 

Delvis verkställt/arbete 
pågår 

 
Arbete pågår, då det är ett 
flerårigt projekt. 
Markarbete påbörjat och 
preliminärt 
inflyttningsdatum är satt till 
sommaren 2022. 

Koncerngemensam 
strategi för digitalisering, 
bredband och IT 
 
2019-06-17 § 75 
KS 2019-234.000 

Kommunfullmäktige beslutar att  

uppdra till kommunchef att påbörja arbetet med 
framtagande av en handlingsplan för genomförande 

Verkställt 

 

Inriktningsbeslut för 
byggande av ny förskola i 
Moheda 

 

2019-09-24 § 119 
KS 2019-339.640 

1. Inriktningen är att en ny förskola byggs i Moheda 
med lokalisering vid Mohedaskolan enligt 
utbildningsnämndens förslag 

2. Uppdra till utbildningsnämnden att sammanställa 
aktuellt underlag om behov. Underlaget ska också 
redovisa driftskostnaderna för verksamheten idag 
och hur driftkostnaderna skulle se ut i framtiden 
för ny förskola i Moheda. Kostnadsjämförelse vad 
gäller driften om förskolan placeras vid 
Mohedaskolan kontra om den placeras vid 
Långagård ska också presenteras. Underlaget ska 
även innehålla en trafikflödesutredning 

3. Beslut tas senare om total investeringsram för 
förskolan 

verkställt 

1 Verkställt, beslut togs på 
kommunfullmäktiges 
sammanträde den 22 juni 
2021 § 67. 

 

2. Verkställt 

3. beslut kommer i ärende 
KS 2020-00333.631  

 

 

Beslut om nya 
investeringsramar för 
nämnderna 

 

2019-10-29 § 144 
KS 2019-376.040 

Kommunchefen får i uppdrag att aktualisera 
investeringsdirektivet utifrån gällande förutsättningar.  

 

Delvis verkställt/arbete 
pågår 

 

Det kommer att verkställas i 
samband med införandet av 
ny styrmodell med ny 
resursfördelningsmodell 
inför budgetåret 2022 

 

Inriktningsbeslut om 
förstahandshyresgäst för 
idrottshallar  
 
2019-12-17 § 179 

2. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett 
samarbetsavtal mellan kultur- och fritidsnämnden och 
utbildningsnämnden som reglerar hyror, skötsel och 
nyttjande av salarna.  

 

Verkställt/pågående 
Beslutades på 
kommunstyrelsens 
sammanträde den 13 april 
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KS 2019-438.800 
KS 2021-00100 

3. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram underlag för 
ramjustering mellan utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden för att reglera hyreskostnaderna mellan 
nämnderna på grund av förändringen 

2021, § 60 se KS 2021-
00100  
 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut år 2020 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Beslut om ny styrmodell 
för Alvesta kommun 
 
2020-06-15 § 49 
KS 2020-190.003 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
styrmodell för Alvesta kommunkoncern. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att 
styrmodellen börjar tillämpas i samband med 
budgetarbetet 2022 

Verkställd/pågående 
Styrmodellen är fastställd. Arbete 
med implementering m.m. pågår. 

Svar på motion (M) och 
(KD) om väg- och 
gatubelysning 
 
2020-06-15 § 55 
KS 2019-329.317 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet 
med motiveringen att belysningsförändringar från 
kommuninnevånare ska tas upp för beslut i 
Samhällsbyggnadsnämnden. En variant kan vara att när 
kommuninnevånare angående belysningsförändring är 
oense om beslut från Alvesta kommun ska ärendet tas 
upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Delvis verkställt 
Ärendet har remitterats till SBN 
som arbetar med ärendet. 

Långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi 
för förskolor och skolor i 
Alvesta kommun 
 
2020-10-20 §111 
KS 2020-00333 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna viljeinriktningen i den långsiktiga 

lokalförsörjningstrategin för förskolor och 
skolor i Alvesta kommun 

2. Ge kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för 
arbete och lärande i uppdrag att återkomma 
med kostnadsberäknade underlag för beslut 
kring varje enskilt objekt 

3. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att 
komplettera utredningen med en särskild 
genomlysning av Vislandaskolans lokalbehov 

4. Det ska tas fram en tidplan för verkställandet 
när dessa utredningar ska göras och redovisa 
till fullmäktige på mötet den 24 november. 

 

Delvis verkställt/arbete pågår 
1. Verkställd 
2. Pågående 
3. Pågående, behovsanalys 

är framtagen och de 
akuta åtgärderna är 
genomföra sommaren 
2021 

4. Alla utredningarna 
pågår, och med olika 
tidsperspektiv/tidsramar 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut år 2021 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Ändringsbudget 2021 
2021-02-16 § 7 
 
KS 2021-000032 
 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ändringsbudget 
till Mål och Budget år 2021 med planåren 2022-2023. 
Parallellt med ändringsbudget genomför Alvesta kommun en 
utredning om LSS, och utifrån utredningens resultat ska man 
skyndsamt starta upp arbetet. 

 

Verkställd/arbete pågår 

Inriktningsbeslut om LSS-
verksamheten togs på 
kommunstyrelsens 
sammanträde den 8 juni. 
Återrapportering av det 
pågående arbetet kommer 
att ske på 
kommunstyrelsens 
sammanträde den 14 
september. 

Samarbetsavtal Riksbyggen 
gällande 

Kommunfullmäktige beslutar att Alvesta kommun: Delvis verkställt/arbete 
pågår 
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trygghetsbostäder 
Tingsbacken 
2021-03-23 § 27 
 
KS 2019-00450 

1. tillsammans med Riksbyggen och Samverkansföreningen 
bildar en kooperativ hyresrättsförening med namnet 
Tingsbacken trygga hem i Alvesta 

2. utser tre personer till ordinarie styrelseledamöter i 
föreningen och tre personer som ersättare. 

3. godkänner föreslagna stadgar för föreningen 

4. tecknar enligt förslag stiftaravtal med Riksbyggen som 
reglerar syfte och ändamål med föreningen 

5. säljer del av fastigheten Alvesta 14:1 m.fl. (Tingsbacken-
Smedsgård) i Alvesta för 2,8 miljoner kronor enligt senare 
upprättat köpekontrakt mellan föreningen och kommunen. 
Därefter genomför föreningen en nybyggnad av 
trygghetslägenheter på fastigheten i enlighet med i denna 
handling redovisat förslag. 

6. tecknar samverkansavtal med föreningen för respektive 
fastighet. 

7. lämnar kommunal borgen till Kooperativa 
hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem i Alvesta för 
den totala produktionskostnaden om 114,8 miljoner kronor 
 
 

 

1-4 är verkställda 

5-7 arbete pågår 

Beslut om förändrad 
bolagsstruktur för bolaget 
BIVA bredband i Värend AB  
2021-03-23 § 29 
 
KS 2021-00059 

Kommunfullmäktige beslutar att:   

1. Alvesta Elnät AB säljer för bokfört värde Bredband i Värend 
AB, BIVA, till Alvesta Utveckling AB   

2. BIVA fusioneras senare in i Alvesta Utveckling AB.  

3. Ombud till stämmor med det regionala bredbandsbolaget 
Wexnet AB (BIVA äger kommunens aktier i bolaget) ska utses 
av Alvesta Kommunföretags styrelse. Kommunföretag 
beslutar också om stämmodirektiv.  

4. Från nästa mandatperiod utse representant från 
kommunstyrelsen till uppdrag i styrelsen för Wexnet AB. 

5. I samband med förändringen se över respektive bolags 
ägardirektiv och bolagsordning 

 

Delvis verkställt/arbete 
pågår 
Punkt 1 och 3 är verkställt 

Punkt 2 och 5 pågår. Andra 
delen i punkt 5 kommer upp 
på nästa KS i september 

Punkt 4 avser nästa 
mandatperiod 

 

Anmälan om 
budgetöverskridande från 
nämnden för arbete och 
lärande 

2021-06-22 § 65 

KS 2021-00188.041 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från nämnden 
för arbete och lärande. 

2. Uppdra åt nämnden att fortsätta arbetet med att nå en 
budget i balans 

Arbete pågår 
Nämnden följer upp 
åtgärdsplan för budget i 
balans som en stående 
punkt på dagordningen. 
Åtgärder tillförs löpande 
och de redan tillagda följs 
upp enligt planering. 

Utredning om möjlighet att 
genomföra tio-
punktsprogrammet ska 
redovisas på nämnden den 
29 september. 

Anmälan om 
budgetöverskridande från 
utbildningsnämnden 

2021-06-22 § 66 

KS 2021-00187.041 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ta del av anmälan om budgetöverskridande från 
utbildningsnämnden 

Uppdra åt nämnden att fortsätta arbetet med att nå en 
budget i balans. 

Arbete pågår 

Nämnden har i sin 
åtgärdsplan ” Genomlysa 
kostnader köpt LSS-plats 
enligt nämndsbeslut som en 
åtgärd för budget i balans 
2021.” 
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Arbetet pågår genom att 
verksamhetschef och 
ekonom från 
utbildningsförvaltningen 
regelbundet medverkar på 
avstämningar med LSS-
handläggarna, för att 
säkerställa att de ungdomar 
som fått beslut om LSS-
boende verkligen nyttjar sin 
plats. Förvaltningen gör 
också granskningar av 
underlagen från utförarna 
för att se till att man får den 
rabatt man har rätt till när 
frånvaron är för hög. 
 

Beslut om lokalisering av 
Moheda förskola 

2021-06-22 § 67 

KS 2020-00333.631 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta tidigare 
inriktningsbeslut angående placering av en ny 
förskola i Moheda med ett reviderat förslag. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att en helt ny förskola 
med 10 avdelningar ska uppföras i Moheda på 
fastigheten där Långagårds förskola finns idag.  

3. Allbohus ges i uppdrag att i samverkan med 
Utbildningsnämnden ta fram skarpa ritningar, 
kostnadskalkyler samt genomföra upphandling för 
att senare återkomma till Kommunfullmäktige 
kring beslut och startbesked om byggnation. 

4. Allbohus ges också i uppdrag att se över andra 
användningsområden för hela eller delar av 
Långagård förskola. 

Arbete pågår 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 144 Dnr 2021-00103 000 

 

redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
redovisningen av obesvarade motioner. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 27 augusti 2021 noterades det att 
det vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt sju obesvarade motioner. Två av 
dessa sju motioner har ännu inte godkänts av fullmäktige.  5 av motionerna har 
redan beretts/håller på att beredas av nämnderna/utskotten och är påväg upp i 
beredningskedjan för beslut. En av de motionerna är återremitterat till 
samhällsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige för utredning. 

Ingen av dessa sju motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida, 
beredningsfristen på tolv månader. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 111, 2021-09-21 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-07 

Bilaga- redovisning av obesvarade motioner, 2021-08-27 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 
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2021-09-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 111 Dnr 2021-00103 000 

 

redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 27 augusti 2021 noterades det att 
det vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt sju obesvarade motioner. Två av 
dessa sju motioner har ännu inte godkänts av fullmäktige.  5 av motionerna har 
redan beretts/håller på att beredas av nämnderna/utskotten och är påväg upp i 
beredningskedjan för beslut. En av de motionerna är återremitterat till 
samhällsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige för utredning. 

Ingen av dessa sju motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida, 
beredningsfristen på tolv månader. 

Beslutsunderlag 

tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-07 

Bilaga- redovisning av obesvarade motioner, 2021-08-27 
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Redovisning av obesvarade motioner 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.    

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. 

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 27 augusti 2021 noterades det att 
det vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt sju obesvarade motioner. Två av 
dessa sju motioner har ännu inte godkänts av fullmäktige.  5 av motionerna har 
redan beretts/håller på att beredas av nämnderna/utskotten och är påväg upp i 
beredningskedjan för beslut. En av de motionerna är återremitterat till 
samhällsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige för utredning. 

Ingen av dessa sju motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida, 
beredningsfristen på tolv månader.  

Beslutsunderlag 

Bilaga- redovisning av obesvarade motioner, 2021-08-27  
 

Sofie Thor 
Kanslichef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

  



 
 
 

Lista över obesvarade motioner 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-09 

 

  

 

 

Diarienummer Datum Beskrivning Bereds av Status/planering 

2021-00298 2021-08-17 Motion (-) om sänkning av kommunalskatt för pensionärer  Ska godkännas av 
fullmäktige den 29/9. 

2021-00297 2021-08-17 Motion (-) om att redovisa kostnader för kommunala verksamheter 
som styrs av lagkrav 

 Ska godkännas av 
fullmäktige den 29/9. 

2021-00254 2021-06-15 Motion (SD) gällande parboende-garanti Omsorgsnämnden Ärendet är överlämnat för 
beredning och svar ska 
behandlas på första 
sammanträdet 2022. 

2021-00250 2021-06-10 Motion (AA) om omarbetning av kommunens Vindkraftsplan samhällsbyggnadsnämnden Ärendet är överlämnat för 
beredning och svar ska 
behandlas på första 
sammanträdet 2022. 

2021-00218 2021-05-04 Motion (M) rörande grundutbildning och handlingsplan för våld 
i nära relationer 

Nämnden för arbete och 
lärande 

Ärendet är överlämnat för 
beredning och svar ska 
behandlas på första 
sammanträdet 2022. 

2021-00114 2021-03-09 Motion (M) avseende upprättande av hundrastgårdar i Alvesta 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden Ärendet är överlämnat för 
beredning och svar ska 
behandlas under hösten 
2021. 

2019-00329 2019-08-12 Motion (M) och (KD) om väg- och gatubelysning Samhällsbyggnadsnämnden Den 15/6 2020 beslutade 
kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
Oklart när ärendet 
återkommer till fullmäktige. 



 
 
 

Lista över obesvarade motioner 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-09-09 

 

  

 

 

 



Motion till Kommunfullmäktige i Alvesta kommun

Ödehusinventering för en levande

landsbygd

I vår kommun finns ödehus. Fastigheter i varierande skick där ingen bor

permanent eller verksamhetslokaler samt tomter som inte används. Vi vet inte

hur många de är, men vår uppfattning är att dessa fastigheter är en outnyttjad

resurs. Som kommun borde vi därför kunna nyttja resursen ödehus bättre och

samtidigt öka tillgången på bostäder och/eller lokaler för verksamheter.

Moderaterna önskar undersöka om och i så fall hur många fastigheter som finns

i Alvesta kommunen som skulle kunna bli någons permanenta bostad och på så

sätt stimulera att fler bosätter sig på landsbygden där oftast dessa fastigheter

finns.

För oss Moderater är det en självklarhet att hela kommunen ska leva

Ett första steg är att ta reda på hur många obebodda/outnyttjade fastigheter som

finns. I dag har ett stort antal kommuner över hela landet redan inventerat eller

planerar att inventera, tomma, obebodda hus i syfte att göra dem till bostäder

igen,  Kalmar, Kristdala och Lessebo för att nämna en del. 

I spåren av pandemin har också nya trender uppstått. Människor vill i större

utsträckning bosätta sig på landsbygden. Många som arbetar hemma har

upptäckt nya behov i form av arbetsrum, de nya digitala redskapen som nu är en

del av mångas vardag har gjort det lättare att arbeta i högre utsträckning på

distans vilket i sin tur gör det möjligt för fler att få en fungerade vardag med

boende på landsbygden. 

Moderaternas bedömning är att det finns en potential i ödehusinventering med

målet att få kunskap i hur många fastigheter som faktiskt står tomma, varför de

gör det samt om de kan nyttjas. Vi ser ett värde i att de hus som finns i

kommunen ska vara befolkade, må väl och nyttjas.

Att en inventering av kommunens obebodda/outnyttjade fastigheter

genomförs 

Att kommunen kontaktar fastighetsägare med information om hur

uthyrning, användning eller försäljning av fastigheter kan ske.

Moderaterna i Alvesta kommun yrkar på:

 

 210916

Tomas Öhling (M)

Claudia Crowley Sörensson (M)
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§ 142 Dnr 2021-00318 041 

 

Mål och budget 2022 med plan 2023-2025 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C och V) till Mål och budget för 
2022 med plan 2023-2025.  
 

2. Fastställa en oförändrad skattesats på 21,42 kronor.    
 

3. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska 
styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte 
överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna ramarna inte kan hållas 
ska detta snarast anmälas till fullmäktige efter dialog med 
kommunstyrelsen.  

 
4. För åren 2022-2025 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två 

procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.  
 

5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 
2022 till nämnder och styrelsen uppgår enligt nedan:   

 
 

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett 
nettoanslag (verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter) 
per nämnd/styrelse.  
 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra ramjustering avseende överföring 
av ansvaret för LSS-verksamheten från utbildningsnämnden och nämnden 
för arbete och lärande till omsorgsnämnden innan årsskiftet 2021/22. 
 

7. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2022 
års driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär. 

Nämnd/styrelse Driftbudget 2022 (tkr)

Kommunstyrelsen 95 230

Kultur och fritidsnämnden 63 730

Utbildningsnämnden 503 890

Nämnden för arbete och lärande 239 040

Omsorgsnämnden 356 230

Samhällsbyggnadsnämnden 55 020

Nämnden för myndighetsutövning 200

Summa nettokostnader nämnder 1 313 340

Gemensam finansiering 1 340 700

Årets resultat 27 360



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

2(4) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
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8. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och 

särskilda uppdrag. 
 

9. Investeringsbudget år 2022 med plan 2023-2025 beslutas enligt förslaget i 
Mål och Budget, som uppgår totalt till 122,9 miljoner kronor för år 2022. 
Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt över 10 miljoner 
kronor och därutöver medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda 
investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om 
investeringsprojektet finns specificerat som en central strategisk 
investering i Mål och budget 2022.  
 
Finansieringsgraden uppgår till 91,8 % i investeringsbudgeten för år 2022. 
Om planerade investeringar för 2021 blir senarelagda kan 
finansieringsgraden tillfälligt understiga 91,8 %.  
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan 
nämnder under år 2022. 

 
10. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 

2021 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2022 för 
information till kommunfullmäktige på sammanträdet i februari 2022. 
Verksamhetsplaner med internbudgetar ska utarbetas med utgångspunkt 
i kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas 
om budgetarbetet från kommunledningsförvaltningen. Nämndernas 
uppdrag avser såväl internbudget för drift som för investeringar.  

 
Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även 
fastställa en internkontrollplan för 2022 som ska informeras om till 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022. 

 
11. Upphäva riktlinjer för målstyrning, KF 2018-09-25 § 97, och 

kvalitetspolicy, beslutad under 2002, då dessa inte är förenliga med 
beslutad styrmodell för Alvesta kommunkoncern, KF 2020-06-15, § 49. 
 

12. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2022 omsätta lån alternativt ta 
upp nya lån till ett totalt belopp på högst 90 miljoner kronor. 

 
13. Borgensramar för bolagen år 2022 enligt nedan:  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

3(4) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
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14. Nivå på borgen för föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet 
inryms att kommunstyrelsen, vid behov, kan besluta om en utökning av 
borgen till föreningar.  

Deltar ej i beslut 

Lars-Olof Franzén (AA) och Jan-Erik Svensson (AA) deltar ej i beslut.    

Sammanfattning 

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska 
inriktningar. Budgeten innehåller såväl satsningar på verksamheterna som fortsatt 
fokus på kommunens investeringsbehov. Budgeten lyfter också fram flera viktiga 
prioriteringar för styrelsens/nämndernas verksamheter i form av utvecklingsmål 
och uppdrag som ska prioriteras för att förbättra och utveckla hela 
kommunkoncernen. 

Enligt kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår) samt en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgeten 
ska fastställas före november månads utgång. Dessutom ska kommunfullmäktiges 
presidium, enligt kommunallagen, upprätta förslag till budget för kommunens 
revisorer.    

Yrkanden 

Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M) och Ulf Larsson (L) yrkar bifall 
till Alvesta Alliansens (M, KD och L) förslag till budget. 

Thomas Haraldsson (C), Lars-Olof Petersson (S) och Hans Svensson (V) yrkar bifall till 
politiska ledningens förslag (S, C och V) förslag till budget.    

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut; den politiska ledningens 
budgetförslag (S, C och V), Alvesta Alliansens budgetförslag (M, KD och L) samt 
Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordföranden ställer proposition på alla 
förslag och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt den politiska 
ledningens förslag till budget.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse med förslag på att-satser tillhörande den politiska ledningens förslag till 
Mål och Budget 2022 med plan 2023-2025, 2021-10-05 

Bolag,  mnkr

Borgensramar 

behov 2022

Kredit 

koncernkonto 

behov 2022

Allbohus 1 300 30,0

Alvesta Energi 100 10,0

Alvesta Elnät 58 5,0

Alvesta Renhållnig 0 0,3

Alvesta Utveckling* 101 4,0

Alvesta Kommunföretag 66 6,0

Huseby 3 1,0

Summa 1 628 56,3

* inkl BIVA
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Politiska ledningens förslag till mål och budget 2022 med plan för 2023-2025, 2021-
09-27 

Sverigedemokraternas förslag till mål och budget 2022 och plan 2023-2025, 2021-
10-05 

 Alvesta Alliansens förslag till mål och budget 2022 med plan 2023-2025, 2021-10-
05   
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 Till Kommunfullmäktige19 oktober 2021 

 
 

Förslag Mål och budget år 2022 med plan 2023-2025 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C och V) till Mål och budget för 
2022 med plan 2023-2025.  
 

2. Fastställa en oförändrad skattesats på 21,42 kronor.    
 

3. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska 
styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte 
överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna ramarna inte kan hållas 
ska detta snarast anmälas till fullmäktige efter dialog med 
kommunstyrelsen.  

 
4. För åren 2022-2025 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två 

procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.  
 

5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 
2022 till nämnder och styrelsen uppgår enligt nedan:   

 
 

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett 
nettoanslag (verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter) 
per nämnd/styrelse.  
 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra ramjustering avseende överföring 
av ansvaret för LSS-verksamheten från utbildningsnämnden och nämnden 
för arbete och lärande till omsorgsnämnden innan årsskiftet 2021/22. 
 

Nämnd/styrelse Driftbudget 2022 (tkr)

Kommunstyrelsen 95 230

Kultur och fritidsnämnden 63 730

Utbildningsnämnden 503 890

Nämnden för arbete och lärande 239 040

Omsorgsnämnden 356 230

Samhällsbyggnadsnämnden 55 020

Nämnden för myndighetsutövning 200

Summa nettokostnader nämnder 1 313 340

Gemensam finansiering 1 340 700

Årets resultat 27 360
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7. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2022 
års driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär. 
 

8. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och 
särskilda uppdrag. 
 

9. Investeringsbudget år 2022 med plan 2023-2025 beslutas enligt förslaget i 
Mål och Budget, som uppgår totalt till 122,9 miljoner kronor för år 2022. 
Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt över 10 miljoner 
kronor och därutöver medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda 
investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om 
investeringsprojektet finns specificerat som en central strategisk 
investering i Mål och budget 2022.  
 
Finansieringsgraden uppgår till 91,8 % i investeringsbudgeten för år 2022. 
Om planerade investeringar för 2021 blir senarelagda kan 
finansieringsgraden tillfälligt understiga 91,8 %.  
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan 
nämnder under år 2022. 

 
10. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 

2021 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2022 för 
information till kommunfullmäktige på sammanträdet i februari 2022. 
Verksamhetsplaner med internbudgetar ska utarbetas med utgångspunkt 
i kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas 
om budgetarbetet från kommunledningsförvaltningen. Nämndernas 
uppdrag avser såväl internbudget för drift som för investeringar.  

 
Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även 
fastställa en internkontrollplan för 2022 som ska informeras om till 
kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022. 

 
11. Upphäva riktlinjer för målstyrning, KF 2018-09-25 § 97, och 

kvalitetspolicy, beslutad under 2002, då dessa inte är förenliga med 
beslutad styrmodell för Alvesta kommunkoncern, KF 2020-06-15, § 49. 
 

12. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2022 omsätta lån alternativt ta 
upp nya lån till ett totalt belopp på högst 90 miljoner kronor. 

 
13. Borgensramar för bolagen år 2022 enligt nedan:  

 



 
Datum 

2021-10-11 
Referens 

«Databas» «Diarienr» 
«Grpnr»  

Sida 

3(3) 

 

 

 
 

14. Nivå på borgen för föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet 
inryms att kommunstyrelsen, vid behov, kan besluta om en utökning av 
borgen till föreningar.  

Sammanfattning 

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska 
inriktningar. Budgeten innehåller såväl satsningar på verksamheterna som fortsatt 
fokus på kommunens investeringsbehov. Budgeten lyfter också fram flera viktiga 
prioriteringar för styrelsens/nämndernas verksamheter i form av utvecklingsmål 
och uppdrag som ska prioriteras för att förbättra och utveckla hela 
kommunkoncernen. 

 

Enligt kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår) samt en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgeten 
ska fastställas före november månads utgång. Dessutom ska kommunfullmäktiges 
presidium, enligt kommunallagen, upprätta förslag till budget för kommunens 
revisorer. 

Bilagor 

Bilaga: Mål och Budget år 2022 med plan 2023-2025 
 

 
 
 
 
 
 
Per Ribacke (S)                Thomas Haraldsson (C)                 Hans Svensson (V) 
 
 

Bolag,  mnkr

Borgensramar 

behov 2022

Kredit 

koncernkonto 

behov 2022

Allbohus 1 300 30,0

Alvesta Energi 100 10,0

Alvesta Elnät 58 5,0

Alvesta Renhållnig 0 0,3

Alvesta Utveckling* 101 4,0

Alvesta Kommunföretag 66 6,0

Huseby 3 1,0

Summa 1 628 56,3

* inkl BIVA



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Kommunfullmäktiges presidium 
 

Ordförandeskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-10-11 
Referens 

KS 2021-00318 

 

 

 

 
  

Förslag till budget för kommunens revisorer 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunens revisorer en driftsbudget för 
2022 på 1 120 tkr.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen upprätta förslag till 
budget för kommunens revisorer.  

För 2022 föreslår kommunfullmäktiges presidium att revisorerna tilldelas en 
driftbudget på 1 120 kronor. Under planperioden föreslås 1 140 tkr för 2023, 1 150 
tkr för 2024 samt 1 170 tkr för 2025.  

 
 

Hagart Valtersson 
Ordförande 
 
  

Beslutet skickas till 

För kännedom 

Kommunens revisorer 

Budgetansvarig 
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Alvesta Framåt - Kommunstyrelsens ordförande 
har ordet 

 

Utvecklingen i kommunen går framåt på 

många sätt och vi tar sikte på framtiden. 

Samtidigt ska vi vara här och nu för situat-

ioner som kräver snabb handling. 

Mycket under det gångna året har fokuserat 

på den rådande pandemin och nu äntligen 

börjar vi se lite ljusglimtar att det börjar 

lätta.  

Denna budget utformas på ett lite an-

norlunda sätt, men riktningen är densamma. 

Eftersom vi antagit en ny styrmodell utveck-

las nu våra arbetssätt. Vi har bland annat 

gjort ganska stora förändringar i framtagan-

det av nämndernas ekonomiska ramar ge-

nom ett nytt resursfördelningssystem. I 

övergången till det nya arbetssättet kan det 

eventuellt uppstå vissa övergångsproblem i 

hanteringen. Men avsikten är att det ska 

vara ett mer transparant och långsiktigt pla-

neringsverktyg som ger verksamheten de 

bästa förutsättningar att lyckas med sitt 

uppdrag. 

Vi är tre partier som arbetat fram budgeten 

tillsammans (Socialdemokrater, Centerpar-

tister och Vänsterpartister) och arbetet har 

präglats av stor samsyn på vart vi är på väg 

och vart vi ska. 

Budgeten har tre huvudspår; Välfärd, håll-

barhet och trygghet. Och utifrån det vill jag 

särskilt lyfta fram tre stora och viktiga sats-

ningar: 

Vi gör en rejäl satsning på utbildningsnämn-

den för att förbättra förutsättningarna för 

verksamhetens kvalitet i bland annat vår för-

skola men också hela nämndens verksam-

het. Vi pekar även ut en fortsatt satsning 

kommande år. 

Vi fortsätter och ökar takten med vårt 

Agenda 2030 arbete för en mer hållbar kom-

mun. Klimatarbetet kommer att få ett större 

fokus, där det kommer att krävas fler och 

mer djärva beslut framåt. 

Vi gör även en satsning på ännu mera före-

byggande och främjande arbete med våra 

ungdomar genom en utveckling av våra fri-

tidsgårdar och en satsning på våra före-

ningar. 

Budgeten innehåller självklart mycket mer, 

som till exempel en större tillgänglighet i be-

mötande och service för våra invånare och 

företagare via vårt nya kontaktcenter, sats-

ningar på digitalisering och infrastruktur. Så 

läs nu noga hela budgeten för att se alla 

satsningar som kommer att ta Alvesta kom-

mun ännu närmare framtiden! 

Det är fantastiskt roligt att det händer 

mycket i kommunen, vilket är resultatet av 

ett gott samarbete mellan politik och verk-

samhet. Vi har väldigt goda förutsättningar 

att lyckas skapa en fantastisk kommun att 

leva och verka i. Om vi tillsammans arbetar 

med trygghet, sammanhållning och demo-

krati så kan vi också stärka välfärden och 

bygga ett starkt samhälle. 

 

Per Ribacke (S) 

Kommunstyrelsens ordförande



 

 

 

Så styrs Alvesta kommun  
Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter ge-

nom kommunal självstyrelse. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som 

kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer invånarna i Alvesta kommun vilka som ska 

sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunstyrelsen, som brukar liknas 

vid ”kommunens regering”, leder, samordnar och har uppsikt över kommunens nämnder och bo-

lag. 

För att styra Alvesta kommuns verksamheter och beslutar kommunfullmäktige genom Mål och 

budget om politiska prioriteringar och grundförutsättningar för nämnder och bolag. Budgeten ska 

vara transparant och tydligt visa på i vilken riktning kommunens verksamhet ska utvecklas i och 

vilka särskilda satsningar man önskar under planperioden. Nämnder och bolag ansvarar därefter för 

att leda och genomföra en effektiv verksamhet inom sina grunduppdrag.  

Tillitsbaserad styrmodell 
Detta är den första budgeten som grundar sig på kommunens tillitsbaserade styrmodell som beslu-

tades av kommunfullmäktige i juni 2020.  Att styra med tillit innebär att ta tillvara på invånares och 

medarbetarnas förmågor och engagemang, men också att utgå från invånarens, företagets, organi-

sationens eller besökarens behov, för att skapa de bästa lösningarna utifrån uppdraget. Utma-

ningar och problem löses genom att prioritera och sätta tydliga mål. Utmaningen består i att stå 

upp för prioriteringarna, men i en allt mer föränderlig värld också vara redo att ändra och prioritera 

om. För att möta behoven och upplevelserna hos de vi finns till för har vi en helhetssyn i vår styr-

ning där vi stimulerar samverkan inom och mellan kommens verksamheter samt med andra aktö-

rer. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sammanhang där vi sätter invånaren, företaget 

eller besökaren i centrum. 

Styrmodellen består av fyra delar (A-D): Grunduppdrag, kvalitetssäkring av grunduppdrag, utveckl-
ing av verksamheten och ekonomistyrning. 
 

 
 
Styrmodell för Alvesta kommunkoncern 
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Verksamhetens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 
Styrmodellen tar sin utgångspunkt i det som kallas för verksamhetens grunduppdrag. Varje bolag, 

nämnd och verksamhet i Alvesta kommun har ett grunduppdrag som beskriver syftet med verk-

samheten. Detta innebär att nämnder och bolag har ett uppdrag som baseras på kommunens vis-

ion, den koncerngemensamma värdegrunden, ett hållbarhetsperspektiv genom Agenda 2030, men 

också kommunal och statlig styrning.  

För att säkerställa att nämndernas grunduppdrag håller en bra kvalitet beslutar kommunfullmäk-

tige i Mål och budget om de kvalitetsfaktorer som är extra viktiga för att kunna följa verksamhetens 

kvalitet och utveckling. Kvalitetsfaktorerna är det som är avgörande för att lyckas med verksamhet-

ens grunduppdrag. Till varje kvalitetsfaktor knyts en eller flera indikatorer som regelbundet ska mä-

tas och följas upp. Respektive nämnd kan i sin internbudget med verksamhetsplan även besluta om 

ytterligare kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna används sedan i uppföljning i samband med delårs-

rapporter och årsredovisning. Även de kommunala bolagen ska ta fram sina kritiska kvalitetsfak-

torer, vilket görs i samband med verksamhets- och affärsplaner.  

Vision och Agenda 2030 är utgångspunkt för kommunövergripande in-

riktningar 
Under 2017 beslutade kommunfullmäktige om Vision 2027 för Alvesta kommun. Vision 2027 och 

dess fyra övergripande områden anger riktningen för kommunens utvecklingsarbete för att möta 

framtiden på bästa sätt. I Mål och budget 2022 framgår politiska prioriteringar och viljeinriktningar 

kopplat till respektive område av visionen. Dessa utgör kommunövergripande inriktningar.  

Visionen och de kommunövergripande inriktningar har sin grund i och utgår från de mål och per-

spektiv som finns i Agenda 2030 som på så sätt bryts ner till lokala förutsättningarna i Alvesta kom-

mun och skapar förutsättningar för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för kommunens 

invånare och företagare. Kommunens hållbarhetsarbete är en del av att förverkliga vår vision och 

skapa förutsättningar för nytänkande, ansvarstagande och uthållighet. Alvesta kommun har en av-

görande roll och ansvar för att hantera och möta våra samhällsutmaningar. Ansvaret är gemensamt 

inte bara för kommunen utan alla samhällets aktörer och invånare tillsammans. För att nå fram-

gång behöver hållbarhetaspekter integreras i redan pågående arbete i kärnverksamheten och utgå 

från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för hållbarhet. Lokala förut-

sättningar och utmaningar behöver identifieras och kopplas till nämndernas och bolagens grund-

uppdrag.  

Alla nämnder och bolag är mottagare av de kommunövergripande inriktningarna och ansvarar för 

att inom ramen för sitt grunduppdrag arbeta utifrån dessa. Kommunstyrelsen har ett övergripande 

ansvar för att hålla ihop arbetet genom kommunchefen. 

Nämnder och bolags inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 
För att utveckla verksamheten tas inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag fram under pla-
neringsprocessen. Nämndernas inriktning och utvecklingsmål finns med i kommunfullmäktiges 
budget medan bolagens inriktningar och utvecklingsmål beslutas av kommunstyrelsen i specifika 
ägardirektiv. Inriktning och utvecklingsmål uttrycker politiska prioriteringar inom nämnden och bo-
lagets grunduppdrag. Inriktning och utvecklingsmål fokuserar på invånare och företag och ska leda 
till resultat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Inriktningar och utvecklingsmål grundas 
på kunskap om utmaningar och behov av prioriteringar för respektive nämnd som bland annat fås 
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genom nuläges- och omvärldsanalys. Antalet utvecklingsmål begränsas till totalt tre stycken för re-
spektive nämnd och bolag och ska vara på kort (ett år) eller lång sikt (2-4 år). Utvecklingsmålen ska 
kunna påverkas av verksamheten och till varje utvecklingsmål kopplas en eller flera målindikatorer 
och en motivering till varför utvecklingsmålet prioriteras. Nämnder och styrelser i bolagen ansvarar 
för att styra verksamheten i förhållande till inriktning och utvecklingsmål.  

Styrmodellen medger en möjlighet för kommunfullmäktige och/eller nämnden att lämna ”särskilda 
uppdrag” till underliggande organisatorisk nivå. 

Vision 2027 för Alvesta kommun 
 

”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt” - 

 Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. 

 

Visionens fyra kommunövergripande inriktningar 
 
Hållbar tillväxt 

Alvesta kommun ska verka för både tillväxt 

och minskad klimatpåverkan. Den hållbara 

tillväxten är central för att klara kommunens 

utmaningar i dag och imorgon. Alvesta ska 

vara en kommun med mångsidigt och livs-

kraftigt näringsliv där företag ska kunna eta-

blera sig, växa och utvecklas i hela kommu-

nen. Alvesta kommun tar tillvara på invånar-

nas bakgrund och kompetens och ett jäm-

ställt synsätt genomsyrar all verksamhet.  

Människors vardag 

I Alvesta kommun kan man bo och verka med 

stolthet. Här skapas möjligheter för ett at-

traktivt boende i olika miljöer, med möjlig-

heter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. 

De goda kommunikationerna är en förutsätt-

ning för en fungerande vardag. Här finns 

goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt och 

modernt liv i hela kommunen. Alvesta kom-

mun är en plats för alla typer av möten mel-

lan människor. 
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Barns och ungas behov 

I Alvesta kommun får alla en bra barndom 

och en trygg och utvecklande skolgång. Ge-

nom tidiga och samordnade insatser från 

olika samhällsaktörer, arbeta förebyggande 

med att förhindra fysisk, psykisk och social 

ohälsa. Och därmed får fler barn och unga 

bättre uppväxtvillkor. 

    

     

 

Trygg välfärd 

I Alvesta kommun skapas förutsättningar för 

god livskvalitet för alla invånare. Det skapar 

också kvalitet för samhället som helhet – då 

stärks hela Alvesta kommun. Alvesta ska 

vara en kommun där människor vill växa 

upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg 

välfärd så att människors upplevda trygghet 

ökar. 

 

Förtydligande av kommunövergripande inrikt-
ningar  

Hållbar tillväxt  
För att säkerställa en hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera aktörer. Lo-

kala, regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning är 

av stor vikt för att säkra Alvesta kommuns utveckling i ett globalt perspektiv. Fem strate-

giska utvecklingsområden har lyfts fram i näringslivsstrategin som viktiga för att bidra till 

Alvestas vision 2027: 

 Differentierat näringsliv 

 Tillgång till verksamhetsmark och lokaler  

 Kompetensförsörjning och nyföretagande 

 Samverkan och gott näringslivsklimat 

 Utveckla platsvarumärke och attraktivitet 
 
Samhällsinvesteringar stödjer initiativ från kommunens föreningar och andra aktörer för att 

förverkliga nya former av etableringar som gynnar tillväxten och utvecklingen av Alvesta 

kommun.  

En förutsättning för en välmående kommun är att det finns många arbetstillfällen. Flera företag 
som verkar i kommunen går bra. Kommunen intensifierar arbetet med att behålla och utveckla 
ett gott samarbetsklimat för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt och utveckling av hela 
kommunen. Strävan efter att invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsätt-
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ningar stärks. Samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, företag och civilsamhället är vä-
sentligt och fler metoder och arbetssätt utvecklas. Till exempel behöver ekonomiskt utsatta famil-
jers situation förbättras ytterligare samt trångboddheten minskas. Kommunens sommarjobb för 
ungdomar är en viktig språngbräda för att träda in i arbetslivet. Det är också viktigt att vi som of-
fentlig arbetsgivare är ett föredöme för att erbjuda praktikplatser. Att erbjuda sommarlovskort till 
unga är också ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för fritidsaktiviteter och för som-
marjobb. 

Arbetet med social hållbarhet och integrationsarbete fördjupas och utvecklas då vi vet att ojämlik-

heten mellan grupper ökar i samhället. Folkhälsa, integration, jämställdhet och demokratifrågor 

vävs samma till en helhet i hur kommunkoncernen tar sig an alla de sammantagna utmaningarna vi 

står inför. Ett hållbart samhälle kännetecknas av invånare som är medskapare i samhällets demo-

kratiska utveckling vilket ger mervärde för såväl invånaren som för kommunens verksamhet. Håll-

barhetsarbetet innebär att utveckla fler metoder för medborgardialoger där man involverar invå-

nare och företagare i utvecklingen av kommunens verksamheter.  

Service och bemötande är en viktig faktor för hur bilden av Alvesta kommun sprids. Den koncern-

gemensamma värdegrunden bildar bas för det interna förhållningssättet och bemötandet gente-

mot våra invånare, företagare och besökare. Platsvarumärket som visar på Alvesta kommuns alla 

värden har utvecklats i bred dialog. Införandet av ”en väg in” i koncernen via ett väletablerat kon-

taktcenter förstärker ytterligare bilden av en modern och serviceinriktad kommun. 

För att möjliggöra tillväxt samt en hög service och tillgänglighet för våra invånare säkerställer kom-

munkoncernen användandet av ny teknik och nya arbetsmetoder genom ökad digitalisering. Arbe-

tet och utvecklingen har påskyndats med anledning av Coronapandemin som gjort verksamheten 

mer digital än tidigare. Nu stärks ytterligare utvecklingsarbetet kring den digitala kompetensen och 

infrastrukturen i kommunen genom en satsning på digitaliseringssamordning, där bredbandsut-

byggnad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och uppbyggnaden av kon-

taktcenter är viktiga delar. För att driva utvecklingen framåt kring utbyggnad av bredband på lands-

bygden kommer överskottet från BIWA (Wexnet) användas för att delfinansiera föreningsdrivna fi-

berprojekt.  

Inköp och hanteringen av livsmedel i koncernen är en särskilt viktig fråga ur flera aspekter. Både ur 

miljö- och klimatsynpunkt och utveckling av näringslivet i länet som har en relativt hög andel före-

tag inom den gröna näringen till den kvalitativa upplevelsen inom verksamheten. Kommunkoncer-

nens inköp och upphandling behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlingsme-

toder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera på lika villkor enligt 

upphandlingspolicyn. Beträffande den ekologiska hållbarheten kommer kommunkoncernen fort-

sätta arbeta utifrån nationella och verksamhetsspecifika miljömål. Arbetet fortsätter med obero-

ende energi- och klimatrådgivning.  

Människors vardag  
Alvesta kommun ska fortsätta utvecklas och växa. Ur bostadsförsörjningsprogrammet framgår att 

det behöver tillskapas ca 100 bostäder årligen samt planlägga för ca 500 bostäder fram till 2027 för 

att möta det beräknade behovet. Kommunens ansvar för bostadsförsörjning gäller för hela kommu-

nen. 
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Social hållbarhet skapas genom en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att 

motverka segregation. En effektiv byggprocess sänker byggkostnaderna så att även ekonomiskt re-

surssvaga grupper ges möjlighet till bostad. Allbohus används som ett bostadspolitiskt instrument i 

bostadsförsörjningen. Energieffektiva lösningar eftersträvas för att bidra till ett hållbart samhälle.  

Nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen ökar genom samordnad marknadsföring av 

lokaler, mark och anläggningar samt en översyn av behoven på lång och kort sikt. En flexibel detalj-

planering utvecklas som skapar möjligheter för samlokalisering av verksamhetslokaler för hela kon-

cernens behov.  

En väl fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och förutsättning för tillväxt. God tillgäng-

lighet till väg 25, Södra stambanan och Kust-till-kustbanan samt cykelinfrastruktur är centralt för att 

utveckla hållbara orter och samhällen. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbets-

marknadsregionen och förenklar människors vardag. En satsning görs därför i budgeten på lokaltra-

fik i Alvesta tätort. För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som bo-

ende, företagande och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar ske i hela 

kommunen.  

Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö skulle stärka regionkärnan och en aktiv dialog förs regionalt 

och nationellt i frågan. Resecentrum, kombiterminal och omlastningscentral utgör viktiga noder i 

transportinfrastrukturen. Läget ger också goda förutsättningar för verksamhetsetableringar där 

kommunen har en plan- och markberedskap för att ge näringslivet möjlighet att utvecklas. Ett tillå-

tande klimat som lotsar och vägleder verksamhetsutövarna gör att de känner sig bekväma i myn-

dighetsfrågor som rör kommunen.  

Tillgång och närhet till gröna rekreationsmiljöer och mötesplatser skapar attraktiva boende- och 

livsmiljöer. Särskilt viktigt är det för barn och ungas utveckling, inlärning, sociala samspel och fy-

siska aktivitet. Att införliva barnperspektivet i den fysiska planeringen utgör en viktig faktor i byg-

gandet av det hållbara samhället och ger förutsättningar för integration, tillit och tillhörighet. Även 

äldre personers hälsa och vardag berikas i dessa miljöer. Attraktiva och inbjudande tätorter är vik-

tigt för Alvesta kommun och tätortsskötselprogram behöver tas fram och genomföras. Ett fortsatt 

genomförande av grönstrukturprogrammen säkrar, bevarar och utvecklar kommunens tätorters 

goda tillgång till grönområden.  

Kommunkoncernen ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett lokalt kultur- och fri-

tidsutbud som bidrar till god folkhälsa och välmående. Tillgången till kommunala och förenings-

drivna anläggningarna är betydelsefulla. Civilsamhället med engagerade föreningar ska ges förut-

sättningar att erbjuda en hälsofrämjande fritid som skapar inkludering och aktiv integration, särskilt 

bland barn och unga. Ett öppet och tillgängligt kultur- och fritidsliv ökar förståelse mellan männi-

skor i vårt mångkulturella samhälle där alla invånares kreativitet och idérikedom ska tas tillvara.  

Biblioteken är idag en naturlig mötesplats. Alla är välkomna till biblioteket som har en viktig roll i 

samhället som trygg plats för gränsöverskridande möten. Våra bibliotek ska fortsätta att utvecklas 

som en modern mötesplats för invånare och besökare.  
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Barns och ungas behov  
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en 

gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Verksamheten ska bemöta varje barn och elev med re-

spekt, uppskatta olikheter, bejaka utveckling samt berika med erfarenheter och kunskaper. På så 

sätt ges varje barn och elev goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla 

ett framtida och hållbart samhälle.  

Alvesta kommun ska tillhandahålla en undervisning av hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och 

kompensatorisk. Kunskapsresultaten ska höjas så att en högre andel av eleverna når behörighet till 

gymnasiet och därmed ges möjlighet att göra medvetna val inför framtiden. En god och väl utveck-

lad elevhälsa är en förutsättning för att ge alla barn och elever möjlighet att nå kunskapsmålen 

men också för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Att barn och unga trivs, känner trygg-

het och stöttas när så behövs är viktigt för att kunna ta till sig undervisningen. Elevhälsan är även 

en viktig del i arbetet med en ökad jämställdhet och trygghet för våra barn och unga. Att känna 

trygghet i att via elevhälsan få hjälp med hygienartiklar för att klara vardagen i skolan är viktigt. 

Inget barn eller ungdom ska begränsas i sin utbildning eller fråntas rätten att delta i skolans aktivi-

teter.  För att möta detta behov vill vi förstärka elevhälsans arbete.  

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna 

fortsätta att utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdomar och arbetssätt från skolverksprojektet 

”Samverkan för bästa skola” används. Fokus läggs på utveckling av undervisningens kvalitet för alla 

barn och elever från förskolan och hela vägen till gymnasiet. En samsyn kring framgångsfaktorer 

och metoder för att öka undervisningens kvalitet bidrar till en högre måluppfyllelse. 

Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras. Detta sker genom arbetet med 

”Barnens bästa gäller! – i Alvesta kommun”. Styrgruppen har representanter från fyra förvaltningar 

och även från polisen och kommunens vårdcentraler. Målet är att åstadkomma bättre samverkan 

för att utveckla arbetet med att ta hand om barn och ungdomar. Kommunen ingår också i den reg-

ionala satsningen för ”Barnens Bästa Gäller! – i Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt 

i hela länet. 

En god inlärningsmiljö skapas genom att genomföra de förslag som kommit fram i lokalförsörjnings-

strategin. Det skapar ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, elever som 

medarbetare från förskola till gymnasiet.   

Kommunen ska utveckla och fördjupa sitt arbete med att implementera barnkonventionen som lag. 

Det innebär att i alla frågor eller beslut säkerställa att en barnkonsekvensanalys görs och hänsyn tas 

till de olika perspektiven i lagen. Det skapar ännu bättre förutsättningar för att unga familjer ska 

vilja växa, jobba och bo i kommunen. 

Trygg välfärd  
Alvesta kommun ska leva upp till medborgarnas förväntningar om ett tryggt samhälle för invånare i 

alla åldrar. Välfärd skapas av individen, familjen och samhället.  Att skapa en trygg och hållbar väl-

färd ställer höga krav på kommunens verksamheter vilket innebär att ytterligare samverkan sker 

mellan olika kommunala förvaltningar men även med näringsliv och civilsamhället. Brottsförebyg-

gande rådet är en viktig nod för samarbetet med polisen för att gemensamt identifiera och ut-

veckla arbetsmetoder för en ökad trygghet i samhället. För att förebygga och motverka mäns våld 
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mot kvinnor och hederskulturer behöver ytterligare insatser göras från kommunens sida. Det kan 

handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också 

utökade personella resurser och säkra akutboenden. Kommunen samverkar också med regionen 

genom Barnahuset och Familjefrid som har insatser för barn som har utsatts för eller bevittnat 

våld. Utvecklingsarbete sker för att insatser mot hedersrelaterat våld ska nå barnen bland annat ge-

nom Resurscentrum. 

Kommunens roll är i grunden att vara understödjande där resurser inte räcker till. Förebyggande 

och tidiga insatser är effektiva och ska prioriteras. Då används resurserna bäst samtidigt som indivi-

den får stöttning för att skapa goda förutsättningar för ett självständigt liv. Kommunen kommer 

fortsatt arbeta kring ”Barnets bästa gäller - i Alvesta kommun!” som syftar till att sätta fokus på in-

dividen. Projektet kräver samhandling av de kommunala resurserna över nämnds- och förvaltnings-

gränser och i samverkan med andra aktörer såsom regionen och polisen.  

Fritidsgårdarna är i 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. I kommunen 

omfattar projektet målgruppen unga vuxna upp till 25 års ålder genom Ungdomskällaren och Ung-

domsrådet.  

För att möta 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 mötes-

platser, förbättra tillgången på lämpliga boendeformer och en ny struktur vad gäller utbudet av 

omsorgsverksamheten som kan anpassas till den enskildes behov.  

Befolkningen blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen 

med en växande psykisk ohälsa inte minst bland unga samt äldre över 80 år. Ett behov av fördjupat 

stöd ökar och satsningar på ytterligare fritidsaktiviteter för dessa målgrupper är viktiga. Inom funkt-

ionsstöd kommer behoven av daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och olika boendeformer att 

öka under överskådlig tid.  

SKR och staten har under 2020 träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. 

Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar 

jämlik hälsa. Det innebär ett närmare samarbete mellan regionens och kommunens verksamhet. 

Det är en mänsklig rättighet att få vara sig själv. Alvesta kommun ska arbeta strategiskt för att syn-

liggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas ojäm-

likt. Alvesta kommun strävar efter att vara en hbtqi-certifierad verksamhet. På så sätt säkras såväl 

en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö som ett bättre bemötande av våra invånare.  

Hållbar och attraktiv arbetsgivare  
En viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ och effektiv verksamhet för Alvesta kom-

munkoncern är att kunna behålla och attrahera personal med efterfrågad kompetens. Det är lika 

angeläget att skapa en organisation där chefer och medarbetare stimuleras till engagemang och 

där goda idéer tas tillvara. Arbetet med olika insatser för att skapa en helhetssyn, ett gemensamt 

förhållningssätt och jämlika förutsättningar i koncernen fortsätter.  



 

12 

 

 

Gemensam värdegrund 
Under 2019 togs en koncerngemensam värdegrund fram som beskriver vårt grundläggande förhåll-

ningssätt i hur vi möter varandra och utför vårt uppdrag:  ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag 

för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Vi 

uppnår detta genom våra värdeord: delaktighet, engagemang och tillit”. Den gemensamma värde-

grunden leder till tydligare och mer attraktiv arbetsgivare för att säkra tillgången till kompetent och 

engagerad personal som ger en god kommunal service för Alvesta kommuns invånare. Arbete med 

fortsatt implementering och bevarande av värdegrundens ledord i vardagen, på respektive arbets-

plats, fortsätter under 2022.  

Kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering 
Kommunen har en relativt personalintensiv verksamhet som kräver allt högre kompetens. Att 

stärka personalens kompetens och skapa en god arbetsmiljö är väsentligt för att få personalen att 

stanna och utvecklas i kommunens verksamhet.  Konkurrensen mellan olika aktörer hårdnar kring 

den personal som finns tillgänglig att anställa.  Att ständigt arbeta med att vara en attraktiv arbets-

givare är i fokus. Koncernen arbetar därför med en tydlig och konkret kompetensförsörjningsstra-

tegi som stödjer verksamheten i sin strävan att ha rätt personal, med rätt kompetens, på rätt plats i 

verksamheten. Som en del i detta arbete införs ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg, i syfte 

att säkerställa att all rekrytering sker kompetensbaserat. 

En gemensam introduktion för alla nyanställda i koncernen är grunden för att göra ett bra arbete 

utifrån kunskap om kommunens uppdrag, värdegrund och styrdokument. Utveckling av konceptet 

för den koncerngemensamma introduktionen för nyanställda fortgår för att stärka koncernsam-

manhållning och kunskap om kommunens verksamheter. 

Ledarskap och ökad delaktighet 
Ledarskapet är avgörande för att leda och utveckla kommunens verksamhet. Tillitsbaserad styrning 

och ledning som ger utrymme för medarbetarnas delaktighet implementeras och utvecklas. För att 

stärka ledarskapet finns koncernövergripande ledarskapsutbildningar med tillitsbaserat ledarskap 

som grund framtagna.  

Ett kommunkoncernövergripande samverkansavtal som integrerar medbestämmande och syste-

matiskt arbetsmiljöarbete för samtliga förvaltningar och bolag tas fram tillsammans med de fack-

liga organisationerna, med ambitionen att det ska implementeras under 2022. Samverkansavtalet 

förväntas bidra till ökat engagemang, stärkt känsla av sammanhang och ökad delaktighet från all 

personal.  

Jämlika villkor och förmåner 
Kommunen är välkomnande och speglar samhällets mångfald genom att ta till vara människors 

multikulturella erfarenheter och kompetenser. Det råder nolltolerans mot diskriminering i Alvesta 

kommun. Jämlikhet mellan könen eftersträvas i alla avseenden. Alvesta kommunkoncern är en ar-

betsplats som är tillgänglig och inkluderande för alla. 

Som ett led i arbetet med att skapa liknande förutsättningar och villkor inom kommunkoncernen, 

avseende exempelvis principer i löneavtalen, traktamente och omställning, implementeras nya 

branschavtal för Alvesta Energi, ARAB, Allbohus samt Huseby Bruk AB.  
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Ett led i fortsatta jämlika villkor är till exempel införandet av en gemensam nivå för friskvårdsbi-

drag, friskvårdportal och gratis kaffe och frukt inom hela kommunkoncernen. Alla nya förmåner ska 

även fortsättningsvis gälla hela koncernen. Nya förmåner som exempelvis bruttolöneavdrag för el-

cykel utreds. 

Hälsa och friskvård 
För att behålla och utveckla personalen arbetar vi med kända och erkända HR-processer. Arbets-

miljöarbetet är systematiskt och utgår från ”friskfaktorer” som grund för att utveckla attraktiva ar-

betsplatser och sänka sjukfrånvaron. Kommunkoncernen intensifierar nu arbetet med att skapa 

hållbara scheman och minska delade turer och antalet timanställda inom vård, skola och omsorg i 

samverkan med de fackliga organisationerna. Uppföljningar och analyser sker både avseende an-

vändning av friskvårdsbidrag, långtidssjukfrånvaro samt kvarvarande effekter av Corona. 

Ekonomiska förutsättningar 

Befolkningsutveckling  
Att bedöma befolkningsutvecklingen är en viktig planeringsförutsättning för kommunen. Den utgör 

grunden för hur kommunen behöver forma sina verksamheter. Alvesta kommun har under 2021 

tagit fram en befolkningsprognos för åren 2021-2030 som är kopplad till bostadsbyggande. Befolk-

ningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning och befolkningsökning till följd av 

att det byggs bostäder i kommunen. Befolkningsprognosen beräknar att kommunen kommer att 

öka med ca 1500 nya invånare till år 2030 (se tabell nedan).  

I takt med att det byggs bostäder i kommunen ökar således befolkningen. Andelen barn och ungdo-

mar 0-19 år ökar. Även den arbetsföra befolkningen 20-64 år ökar också i takt med att bostadsbyg-

gandet ökar. Utvecklingen för den äldre befolkningen i Alvesta kommun kommer inte att påverkas 

nämnvärt eftersom 65+ är en åldersgrupp som är relativt flyttobenägen. Därför kan vi anta att de 

bor kvar på samma plats (kommun) över tid. Det som kan skönjas är emellertid att andelen 65-79 

år kommer att minska över tid och andelen 80+ kommer att öka. Detta för att den stora kullen som 

är födda på 40-talet nu övergår till denna åldersgrupp. Koncentrationen av 80+ kommer att finnas i 

Alvesta och i de större tätorterna. 

 

Resultatutveckling  
Kommunens bokslut för 2020 gav ett resultat om 39,2 mnkr mot det budgeterade om 12. Nämn-

derna uppvisade en negativ budgetavvikelse på minus 7,1 mnkr som den gemensamma finansie-

Ålder/ År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-19 5 277 5 336 5 372 5 426 5 436 5 504 5 555 5 604 5 645 5 689 5 732 

20-64 10 441 10 460 10 531 10 586 10 651 10 757 10 857 10 947 11 036 11 094 11 174 

65-79 3 261 3 294 3 313 3 284 3 278 3 262 3 233 3 210 3 178 3 177 3 167 

80- 1 245 1 261 1 271 1 320 1 359 1 396 1 448 1 489 1 540 1 589 1 626 

Summa  20 224 20 351 20 487 20 616 20 724 20 919 21 093 21 250 21 399 21 549 21 699 
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ringen vägde upp.  Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade pensionsme-

del var 27,2, vilket gav ett balanskravsresultat justerat för verkligt värde på 12 mnkr. Återställnings-

kravet från 2019 på 13,3 mnkr blev därmed återställt med 12 mnkr och för 2021-2022 återstår 1,3 

mnkr att återställa.  

Det budgeterade resultatet för 2021 är 18,6 mnkr, vilket är högre än budgeterad resultatnivå 2020 

(12 mnkr). Preliminär prognos för helår 2021 per augusti innebär fortsatt negativa budgetavvikelser 

för nämnderna (preliminärt -9,1 mnkr). Dock vägs det upp av gemensam finansiering med framför-

allt högre skatteintäkter samt realiserade och orealiserade vinster på placerade medel högre än 

budgeterat. Den preliminära prognosen visar på att resultatet landar en bra bit över det budgete-

rade resultatet (+59 mnkr), varav orealiserade vinster står för 30 mnkr och realiserade vinster 15 

mnkr. Däremot behövs ytterligare åtgärder under året för att nämnderna ska klara sina budgetar. 

Fortsatta åtgärder och prioriteringar kommer vara lika nödvändiga framöver för att ekonomin lång-

siktigt ska vara i balans. 

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommuner ska besluta om en budget där intäk-

terna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att under-

skottet ska återställas med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en 

plan ska ange hur det ska ske. Det prognostiserade resultatet för 2021 innebär att kommunen kan 

återställa återstoden av återställningskravet från 2019 (-1,3 mnkr) vid årets slut.  

Kommunalskatt 
År 2021 är Alvesta kommuns skattesats 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de sju 

senaste åren. Under planperioden budgeteras en oförändrad skattesats. Den totala skattesatsen 

(både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad jämfört med 2021 och 

uppgår därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i Alvesta kommun.  

Beräkningsgrunder 2022 
I budgetarbetet för budget 2022 används en ny modell för framtagande av budget som är framta-

gen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Modellen bygger på en jämförelse av den egna kom-

munens kostnadsnivåer inom olika verksamheter med referenskostnaden i Sverige. Vid framta-

gande av budgetramar jämförs Alvesta kommuns kostnadsnivåer med övriga kommuner för att 

skapa en uppfattning om hur kommunens kostnadsläge är jämfört med övriga Sverige, men med 

hänsyn tagen till Alvesta kommuns specifika förutsättningar. Modellens principer är att intäkterna 

och finansiella mål är styrande, för de verksamheter där det är tillämpligt används prislappar och 

de politiska prioriteringarna ska bli väl synliga.  

SKR:s prognosunderlag från augusti 2021 samt en egen framtagen befolkningsprognos med hänsyn 

tagen till bostadsbyggande för åren 2021-2030 ligger till grund för Mål och budget 2022 och plan 

2023-2025.  

Ekonomiskt utrymme för drift 
Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden 2022-

2025 baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti 2021.1 Antagande om skatteintäkter i 

                                                           

1 Se SKR cirkulär nr 30:2021, 2021-08-26. 
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framtiden grundas bland annat på befolkningsprognosen. 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 

sett ränta på lån. Totalt sett innebär intäktsförutsättningarna en ökning av gemensam finansiering 

med knappt 56 mnkr år 2022 jämfört med budget 2021. Under 2023 ökar den gemensamma finan-

sieringen med ytterligare knappt 42 mnkr, 2024 knappt 31 mnkr och drygt 47 mnkr för år 2025. To-

talt under denna fyraårsperiod ökar gemensam finansiering med knappt 176 mnkr. 

Tabell: Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader 

 

 
 

Personalkostnader, volymökningar och inflation 
Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal fördelas i den nya budgetmo-

dellen ut direkt enligt SKR:s antaganden. Ytterligare anslag till nämnderna för löneökningar skjuts 

endast till enligt särskilt beslut för prioriterade grupper där så förekommer. Respektive nämnd ska 

vid upprättande av internbudget därför ta höjd för löneökningar under 2022. Volymökningar inom 

förskola, grundskola, förskoleklass och gymnasieskola är medräknat i ram med utgångspunkt i be-

folkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen. Inga extra medel finns avsatta för vo-

lymökningar centralt. Det sker ingen uppräkning av budgetramar med anledning av inflation. Re-

spektive nämnd ska vid upprättande av internbudget ta hänsyn till den allmänna kostnadsutveckl-

ingen för varor och tjänster. 

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 för-

valtningarna. Relevanta om-, ny- och tillbyggnader som görs i dessa fastigheter är investeringar hos 

bolaget.  
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För år 2020 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 87,1 mnkr. Prognosen för år 2021 är 91,4 

mnkr medan budgeten är 124,4 mnkr varav 5,7 mnkr överförts från 2020 då dessa ej genomförts. 

Samtliga överförda rör VA. Ambitionen bör vara att budget motsvarar möjligt genomförande. 

Ekonomisk tilldelning 

Ramar 
Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och kommunstyrelsen för år 2022 med 

plan åren 2023-2025, samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas nettobud-

getar är i 2021 års lönenivå med tillägg för löneökningar 2022 och framåt enligt SKR:s standard. 

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2022 med plan 2023-2025  

 

 

Sammanfattningsvis innebär driftbudgeten för 2022 att kommunen i förhållande till 2021 års bud-

get totalt har en ökning med knappt 56 mnkr på driftbudgetramar till kommunstyrelsen och nämn-

der. Under planåret 2023 planeras ramökningar på 34 mnkr och för planåren 2024 och 2025 plane-

ras det med ytterligare ramökningar på drygt 30 respektive knappt 40 mnkr. 

  

Tkr Utfal l  

2020

Prognos 

2021*

Budget 

2021**

Budget 

2022

Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kommunstyrelsen 67 730 77 670 79 940 95 230 99 120 101 690 103 880

Kultur och fritidsnämnden 54 220 60 230 60 940 63 730 65 210 66 770 68 610

Utbildningsnämnden 479 340 488 340 484 520 503 890 523 930 543 940 559 600

Nämnden för arbete och lärande 246 070 243 200 223 520 239 040 245 360 249 010 257 240

Omsorgsnämnden*** 350 820 359 630 356 030 356 230 356 640 356 860 366 320

Samhällsbyggnadsnämnden 43 020 46 200 52 600 55 020 56 830 58 980 61 120

Nämnden för myndighetsutövning 200 200 200 200 210 210 220

Summa nämnder 1  241 400 1 275 470 1 257 750 1 313 340 1 347 300 1 377 460 1 416 990

Gemensam finansiering*** 1 280 540 1 352 990 1 276 360 1 340 700 1 382 080 1 412 630 1 459 780

Årets resultat 39  140 77 520 18 610 27 360 34 780 35 170 42 790

*     Avser preliminär prognos per augusti 2021

**   Löneök effekt 2021 inkluderat

*** Budget 2021 är justerad med 8,6 mnkr för generellt riktat statsbidrag för korrekt jämförelse med budget 2022
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Tabell: Ramförändring nämnder år 2022-2025 

 

Resultat för budget 2022 landar med ovan ramar på 27,4 mnkr, vilket är två procent av kommu-

nens intäkter, i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. För åren 2023-2025 lig-

ger resultatet på 35,3 mnkr, 36 mnkr respektive 43,6 mnkr, vilket är 2,5-2,9 procent av kommunens 

intäkter.  

  

Mkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Kommunful lmäktige 20 20 30 40

Revision* 10 20 10 20

Valnämnd 400 -400 400 -400

Justering från Strategiska 8 260

Uppräkning löneökningar och struktur 1 590 1 750 2 130 2 530

Sommarlovskort 300

Digitaliseringssamordning 1 200

Justering underskott LSS (inför ramjustering) 3 500

Lokaltrafiksatsning 2 500

Kommunstyrelsen 14 850 4 250 2 130 2 530

Uppräkning löneökningar och struktur 1 190 1 080 1 560 1 840

Utökat föreningsbidrag 500

Förstärkning studieförbund 100

Förstärkning fritidsgårdar 1 000

Kultur- och fritidsbibliotek 400

Kultur och fritidsnämnden 2 790 1 480 1 560 1 840

Uppräkning löneökningar och struktur 2 970 3 770 4 990 6 080

Volymökningar och förstärkning skola och förskola 15 200 16 270 15 020 9 580

Förstärkning elevhälsa 1 200

Utbi ldningsnämnden 19 370 20 040 20 010 15 660

Utökning fritidsverksamhet LSS 200 200

Justering 210 220 9 460

O msorgsnämnden 200 410 220 9 460

Uppräkning löneökningar och struktur 2 860 2 670 3 470 4 270

Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 500 500

Volymökningar och förstärkning gymnasieskolan 12 160 3 150 180 3 960

Nämnden för arbete och lärande 15 520 6 320 3 650 8 230

Uppräkning löneökningar och struktur 1 920 1 810 2 150 2 140

Utökning av skötsel tätorter 500 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden 2 420 1 810 2 150 2 140

Myndighetstnämnden 0 10 0 10

Summa 55 580 33 960 30 160 39 530

* Revisionens budgetram hanteras/bereds av kommunfullmäktiges presidium i särskild ordning. 

   Förslaget har dock klippts in i ovanstående tabell för att ge en totalbild av budgeten.
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Tabell: Resultatbudget Alvesta kommun år 2022-2025 

 

Med ovan resultat förstärks det egna kapitalet under planperioden med 142 mnkr och därmed för-

bättras soliditeten ytterligare. 

Investeringar 
Den föreslagna investeringsbudgeten för år 2022 uppgår till 122,9 mnkr, inklusive exploatering och 

fördelning på nämnderna. Nivån på kommunens investeringar för planåren 2023-2025 skiljer sig 

från 2022 på grund av att VA-kollektivet, exploatering och övergripande strategisk ram har olika 

budget per år. 

Preliminär investeringsbudget för år 2022 med plan 2023-2025 utgår från att det är kommunfull-

mäktige som beslutar om nämndernas investeringsramar och även beslutar om enskilda projekt 

om 10 miljoner kronor och därutöver. Kommunstyrelsen kommer bestämma om fördelning och 

omfördelning inom det strategiska investeringskontot som är föreslaget för 2022. Nämnderna 

själva bestämmer vilka projekt de kommer göra inom tilldelad investeringsram.  

Genom att, i större utsträckning än idag, aktivera egen tid på investeringsprojekt uppnås en bättre 

redovisning, och därmed flyttas en del av driftskostnaderna till investeringar. Det nya ekonomisy-

stemet blir ett bra IT-stöd genom modulen "tid och projekt". 

Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2022 med plan 2023-2025 
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Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2022 och planperi-

oden år 2023-2025 uppgår till 1 243 mnkr, se diagram nedan och även bilaga 2. 

De strategiska investeringarna för 2022-2025 uppgår till sammanlagt 91,1 mkr. Kommunstyrelsen 

beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska investe-

ringarna för 2022 finns bland annat satsningar på utveckling de nationella programmen, frilufts-

satsning, belysning Hjortsberga strandpromenad, laddstolpar, ventilation, fordon Allbo lärcenter, 

markköp, Vislanda badplats Oby, hjälpmedelstvätt, Sjöparken, Hagaparken, kontaktcenter, belys-

ning och övriga strategiska medel.  

INVESTERINGSRAMAR 2022-2025
Belopp tkr

Nämnd/styrelse investeringsramar FÖRSLAG investeringsramar 

budget 2021 2022 2023 2024 2025

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen 14 450 12 250 12 250 12 250 12 250

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 9 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Utbildningsnämnden (UN) 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000

Omsorgsnämnden (ON) 2 100 3 000 3 000 3 000 3 000

Nämnden för arbete och lärande (NAL) 600 600 600 600 600

Strategiska investeringar ej fördelade (KS) 15 300

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN): 35 200 13 500 13 500 13 500 13 500

Avgiftsfinansierad verksamhet

Nämnden för samhällsplanering:

Vatten/avloppsverksamhet (VA) 45 200 39 900 51 500 34 000 122 600

Summa ramar nettoinvesteringar 124 350 76 250 87 850 70 350 158 950

STRATEGISKA INVESTERINGAR 2022-2025
Belopp tkr

Strategiskt investeringskonto Ansvarig nämnd

2022 2023 2024 2025

Skattefinansierad verksamhet

Övriga strategisk KS 35 600 23 350 16 100 16 000

Summa nettoinvesteringar 35 600 23 350 16 100 16 000

Självfinansieringsgrad skattefinansierat inkl  strategiska* 91,8% 100,5% 115,8% 119,8%

*exklusive hjälpmedelstvätt

Exploateringsinvesteringar Ansvarig nämnd

2022 2023 2024 2025

Exploateringsinvesteirngar

Nya bostäder Arringås SBN 6500

Spåningslnada flerbostadshus SBN 500

Spåningslanda småhus SBN 1000

Tingsbacken nya bostäder SBN 500

Norra infarten verksamhetsområde SBN 500

Lekaryd södra bostäder SBN 2000

Plan Exploatering 8500 5000 7500

Summa nettoinvesteringar 11 000 8 500 5 000 7 500

Summa nettoinvesteringar 122 850 119 700 91 450 182 450
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Cirka 42% av investeringsvolymen avser Alvesta kommuns preliminära investeringar. Cirka 20 pro-

cent avser Allbohus investeringar i bostäder. Övriga investeringar är i stort sett Allbohus investe-

ringar i kommunens verksamhetsfastigheter. Det finns ett antal projekt som är under utredning och 

ännu inte beslutade på totalt flera hundra mnkr. 

En preliminär investeringsvolym på ca 517 miljoner kronor för åren 2022-2025 i Alvesta kommun 

tillsammans med övriga ekonomiska förutsättningar, bland annat en hög likviditet, innebär att 

kommunen inte behöver låna under de närmaste åren i planperioden. De ekonomiska förutsätt-

ningarna utgår då från att kommunens planerade resultatnivåer kan hållas och att nämnderna hål-

ler sina budgetar. 

Bolagen tillsammans, främst Allbohus, kalkylerar med ett investeringsbehov på ca 726 mnkr under 

åren 2022-2025, se bilaga 2. Ett utökat lånebehov finns främst för Allbohus och bedöms till ca 450 

mnkr fram till 2025. 

Behovet av prioriteringar av investeringar inom kommunkoncernen kommer öka. 

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning   

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort 

och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en verk-

samhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära 

kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk 

hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt. En ekonomi i balans samt en väl 

fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar 

för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att 

kommunkoncernens verksamheter kontinuerligt följer upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utveckl-

ingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad budget. Kommunens resurser ska an-

vändas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Om det uppstår konflikt mellan eko-

nomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetra-

men inte överskrids.  
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För att en effektiv resursanvändning arbetar kommunkoncernen för en ökad samordning mellan 

kommundelen och de kommunala bolagen Målet är främst att skapa en modern och effektiv kom-

munkoncern som ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett 

förvaltning eller bolag.  

Idag använder Alvesta kommun ”blandmodellen” gällande pensionsförpliktelser. Flera kommuner 

har istället infört den s.k. fullfonderingsmodellen och under 2022 utreds vilka påverkan ett infö-

rande av fullfonderingsmodellen i kommunen. Fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande bild 

av kommunens ekonomiska ställning och är att föredra utifrån en ökad transparens.  

I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns långsiktiga mål avseende resultat, inve-

steringsnivå, låneskuld och avkastning från pensionsmedelsförvaltningen. Fullmäktige fastställer i 

samband med budgetbeslutet specifika finansiella mål avseende resultat, investeringsnivå och lå-

neskuld (se avsnitt om investeringar) för kommande budgetår inom ramen för de långsiktiga målen 

i dessa riktlinjer. 

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål för nämnderna utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hus-

hållning och är tillsammans med beslutade finansiella mål grund för bedömningen av god ekono-

misk hushållning.  

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
 

 Kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av kommunens intäkter, i 

form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över en fyraårspe-

riod. För budgetåret 2022 innebär det ett resultat på 27,4 mnkr.  

Motivering 
Kommunens resultat behöver långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, ekonomisk ut-

jämning och generella statsbidrag för att förhindra en ökad skuldsättning och minskat finansiellt 

handlingsutrymme. Ett resultat på den nivån skapar utrymme och förutsättningar för att klara 

bland annat marginal för oförutsedda händelser, värdesäkring av egna tillgångar, egenfinansiering 

av investeringar samt amortering lån. För att nå ett uthålligt överskott krävs såväl långsiktighet i 

planering som förändrade arbetssätt. Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras. En skattehöj-

ning ses som den sista åtgärden för att balansera ekonomin.  

 

 Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad verk-
samhet exklusive exploatering ska uppgå till 100 procent under planperioden 
2022-2025.  

Motivering 
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av kommunens nettoinvesteringar 

som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. Kommunens riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning anger att investeringsnivå inom den skattefinansierade verksamheten långsiktigt ska 

vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av investeringar långsiktigt ska vara 

100 procent. Kortsiktigt kan självfinansieringsgraden enstaka år vara lägre men inte lägre än 50 
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procent. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten kan undantag göras efter en 

bedömning av hur taxenivåerna påverkas.  

Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2022 uppgå till 

knappt 92 procent. Under planperioden 2022-2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 

knappt 119 procent.  

Nämnder  

Kommunstyrelsen 
 

 

Inriktning 
Alvesta kommun ska vara en hållbar och trygg plats att leva, bo och verka i. Kommunen ska stå för 

tillgänglighet, gott bemötande och vara ledande i samhällsutvecklingen genom att involvera invå-

nare och samhällets aktörer i kommunens utveckling. Alvesta ska ha det bästa näringslivsklimatet i 

regionen som skapar fler arbetstillfällen och näringslivsetableringar i den växande och attraktiva 

kommunen. För att ha en långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för framtida gene-

rationer, arbetar kommunkoncernen strategiskt genom att integrera redan pågående arbete i kärn-

verksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för 

hållbarhet.   

Utvecklingsmål 
 

 Tillväxten ska öka inom olika branscher i kommunen 

Motivering 
Alvesta ska ha en starkare tillväxt. Nyetableringar och utveckling av befintliga företag genererar fler 

jobb och fler människor i arbete. För att möta näringslivets och kommunens behov ska kommunen 

säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för att möjliggöra för företag 

som vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen. Större marktillgångar ger Alvesta bättre 

förutsättningar än storstadskommunerna att locka till sig större industrietableringar. Tillväxten be-

höver också ske i befintliga branscher som till exempel skog och trä, livsmedelsproduktion och be-

söksnäring.    

Alvesta har mycket goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter 

för gods och människor och en smidig bygglovsprocess.  Platsmarknadsföring och profilering som 

en cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss. 

Målindikatorer  
o Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)   

o Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB).  
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 Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet från 

18 till 12 procent. 

Motivering 
Alvesta kommun ska arbeta strategiskt med ungdomsarbetslöshet med fokus på de som varken ar-

betar eller studerar.  Arbetsförmedlingen beskriver   tre målgrupper med högre risk for arbetslös-

het: utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning samt personer med funktionsnedsättning. Al-

vesta kommun har ett stort ansvar över utfallet och tillsammans skapar vi innovativa lösningar som 

säkerställer goda livsvillkor och hälsa för våra barn och unga.     

Målindikatorer  
o Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%), (N02906) 

Särskilda uppdrag  
 

Särskilda uppdrag kommunstyrelsen Finansiering  Ansvar 

Ta fram en strategi för den samlade laddinfrastrukturen i 

kommunen. 

Inom ram  KS i samverkan med SBN 

och Alvesta Energi AB 

Påbörja arbetet med hbtqi-certifiering eller motsvarande. Inom ram KS 

Kommunkoncernens inköp och upphandling behöver fort-

sätta utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlingsme-

toder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upp-

handla och leverera på lika villkor. Inköp och livsmedels-

hantering ses över inom ramen för utredning av kostorga-

nisation. 

Inom ram KS 

 

Ekonomisk tilldelning 
 

 

Kommunstyrelsens ram justeras med medel som tidigare legat som strategiska åtgärder. Dessa 

hanteras av kommunstyrelsen och flyttas därför dit för enklare hantering. Det innefattar hantering 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025

Kommunfullmäktige ram 1 200 1 220 1 240 1 270 1 310

Revision ram* 1 110 1 120 1 140 1 150 1 170

Valnämnd ram 0 400 0 400 0

Kommunstyrelsen

Justering från Strategiska 8 260

Uppräkning löneökningar och struktur 1 590 1 750 2 130 2 530

Sommarlovskort 300

Digitaliseringssamordning 1 200

Justering underskott LSS (inför ramjustering) 3 500

Lokaltrafiksatsning 2 500

Kommunstyrelsen ram 77 640 92 490 96 740 98 870 101 400

* Revisionens budgetram hanteras/bereds av kommunfullmäktiges presidium i särskild ordning. 

   Förslaget har dock klippts in i ovanstående tabell för att ge en totalbild av budgeten.
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av Huseby bruk, upplösning avsättning infrastruktur, Växjö Smaland Airport, sommarjobb, fler unga 

i arbete, försäkrings- och betaltjänster samt Värends räddningstjänst.  

Vidare tillförs medel för årlig uppräkning av löner.  

Att erbjuda sommarlovskort till unga är ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för fritids-

aktiviteter och sommarjobb. Därför stärks kommunstyrelsens budget med 0,3 mnkr.  

En förstärkning av kommunstyrelsens budget görs även med 1,2 mnkr för att öka innovation, kun-

skap och kompetens kring digitaliseringens möjligheter samt stärka den digitala infrastrukturen i 

kommunen. Tillskottet ska användas för en ökad digitaliseringssamordning, där bredbandsutbygg-

nad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och uppbyggnaden av kontakt-

center är viktiga delar.  

En satsning på 2,5 mnkr görs i kommunstyrelsens budget från och med 2023 på lokaltrafik i Alvesta 

tätort. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar 

människors vardag.  

Till 2022 ska LSS-verksamheten samordnas till omsorgsnämnden och ramjusteringar kommer att 

göras enligt separat beslut som fattas under hösten 2021. Utöver denna ramjustering reserveras 

3,5 mnkr på kommunstyrelsen, motsvarande det befintliga underskottet som utbildningsnämnden 

har för sin LSS-verksamhet. Dessa medel reserveras för att kunna föras över till omsorgsnämnden 

tillsammans med övrig ramjustering av LSS-verksamhet. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Kommunen arbetar för att stärka och uppmuntra 

arbets- och näringsliv för fler arbetstillfällen och 

hållbart företagande, innovationer och infrastruk-

tur.  

 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 

(N07900) 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) 

Förvärvsarbetande invånare, 20 - 64 år, andel (%) (N00914) 

Invånare 16 – 64 år som är arbetslösa eller i konjunkturbero-

ende program, procent 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)   

Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB) 

Kommunens invånare, företagare och besökare 

upplever en god tillgänglighet, gott bemötande 

och enkelhet i kontakten med kommunen. Kom-

munen har en god lösningsgrad och likvärdiga 

svar i första kontakten oavsett val av kanal och 

typ av ärende. 

 

Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters svarstider 

Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters bemötande 

Upplevd enkelhet i kontakten och nyttjandet av kontaktcen-

ters service och tjänster 

Upplevd lösningsgrad i första kontakten. 

Upplevd ökad förståelse 

Upplevd hantering av kontakten/ärendet i sin helhet 
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Kommunens verksamheter ska bidra till en hållbar 

konsumtion och produktion samt ett minskat kli-

matavtryck. 

Ekologiska livsmedel i kommunens/regionens verksamhet, 

andel (%) (U07514) 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) 

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 

inklusive biologisk behandling, procent 

Insamlat återvinningsmaterial, förpackningar, tidningar och 

övrigt material, kg/invånare 

Alvesta kommun ska vara tryggt att leva, verka 

och vistas i. 

Invånare 16 - 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel 

(%) (U01413) 

Invånare 16 - 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel 

(%) (U01420) 

Polisen trygghetsmätning, index 

Tillgång till rätt kompetens är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att kommunen ska kunna le-

verera god service och nå goda resultat. 

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, ex-

klusive pensionsavgångar och uppsägningar pga. personal-

brist, procent 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd perso-

nal, procent 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent 

 

 

Omsorgsnämnden 
 

 

Inriktning 
I Alvesta kommun ska personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till livskvalitet hela 

livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar. 

Omsorgsnämnden ska erbjuda digital service och välfärdsteknik i första hand och personlig omsorg 

och vård när behov finns. De förebyggande insatserna ska öka och med ett särskilt fokus på mötes-

platser. 

Det är svårt att förutsäga den framtida utvecklingen av covid-19 och dess effekter för den enskilde 

och verksamheten. Behovet av åtgärder kan komma att stanna kvar länge i någon form, beroende 

på hur den nuvarande pandemin utvecklar sig och hur risken för nya utbrott längre fram kommer 

att se ut. Detta behöver kommunen planera för att kunna hantera.     

Utvecklingsmål 
 

 Den enskildes nöjdhet och inflytande över sin vardag utifrån de beviljade insat-

serna ska öka 
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Motivering 
Omsorgsnämndens inriktning är att personer med behov av omsorg och vård ska ges möjlighet till 

livskvalitet hela livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och 

förutsättningar. Förvaltningen har en tid uppmärksammat att brukarnöjdheten för delaktighet och 

inflytande är ett område som behöver utvecklas för att stärka möjligheten till den enskildes livskva-

litet. En grundläggande betydelse i detta sammanhang är att den enskilde och dess närstående så 

långt det är möjligt ges inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs och hur och när de ska utfö-

ras. Den enskilde ska efter sin förmåga kunna påverka och vara delaktig i sitt vardagsliv. Ytterst 

handlar det om att stödet till den enskilde ska vara av rätt omfattning och av god kvalitet. 

Målindikatorer 
o Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL, LSS 

o Hänsyn till åsikter och önskemål, SoL 

o Möjlighet att påverka tider, SoL 

o Bestämma om saker som är viktiga hemma, LSS 

o Trivs alltid på sin dagliga verksamhet, LSS 

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 

Ekonomisk tilldelning  
 

 
 

För omsorgsnämnden görs ett tillskott till budgetramen med 0,2 mnkr år 2022 och ytterligare 0,2 

mnkr under 2023 för att utveckla och stärka daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter inom funkt-

ionsstöd. Till exempel kan en förstärkning av den dagliga ersättningen ske.   

För åren 2023-2025 tillförs medel för volymökningar och strukturförändringar.  

Omsorgsnämndens budget kommer genom separat beslut att tillföras medel för flytt av LSS-verk-

samhet från nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden. Implementeringen av den 

nya LSS-organisationen ska ske utifrån tidigare fattade beslut och där omsorgsnämnden särskilt ska 

beakta det utvecklingsuppdrag som finns i LSS-utredningen, däribland fritidsaktiviteter inom funkt-

ionsstöd.  

  

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025
Omsorgsnämnden

Utökning fritidsverksamhet LSS 200 200

Tillskott volym och struktur 210 220 9 460

Omsorgsnämnden ram* 356 030 356 230 356 640 356 860 366 320

* Budget 2021 är justerad med 8,6 mnkr för generellt riktat statsbidrag för korrekt jämförelse med budget 2022
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Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Omsorgen och vården ska vara av god kvalitet och 

utgå ifrån den enskildes behov, möjligheter och 

förutsättningar 

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt 

särskilda boende, % 

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin 

hemtjänst, %. 

Personalkontinuitet. Antal personal som en hemtjänsttagare 

möter under 14 dagar, medelvärde 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-

insats (alla nya insatser), medelvärde 

Anm. LSS; helhetssyn (finns inte ännu i den nationella mätningen). 

 

 

Utbildningsnämnden 
 

 

Inriktning 
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en 

gynnsam personlig utveckling och ekonomisk samhällsutveckling. I Alvesta kommun ska alla barn 

och elever ges förutsättningar att utvecklas och nå målen för utbildningen. Utbildning och omsorg 

för barn och unga ska vara jämställd, likvärdig och kompensatorisk vilket innebär att oavsett indivi-

duella förutsättningar och behov ska barn och elever ges möjligheter att främjas i sitt lärande och i 

sin utveckling. Barnen och eleverna ska mötas av kompetent och behörig personal. 

Barn och elever ska känna sig trygga och det ska finnas en nolltolerans mot kränkningar, trakasse-

rier och diskriminering. Inom utbildningsförvaltningen är måltiderna ett pedagogiskt verktyg för att 

lära barn och elever om hälsa, kulturer och ekologisk hållbarhet. Barn och elever i Alvesta kommun 

utbildas för att vara med och utveckla en hållbar framtid.  

Alvesta kommun arbetar utifrån Barnens bästa –i Kronoberg och i Alvesta. Genom samverkan mel-

lan olika parter både inom kommunen, regionen och Polisen ska tidiga insatser prioriteras för att 

utveckla arbetet med om barn och ungdomar. 

Utvecklingsmål 
 

 Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 
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Motivering 
Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nation-

ellt program på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står idag utanför denna möjlighet. En stor 

del av dessa elever saknar endast ett eller två ämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Sär-

skilt fokus ska därför läggas på åtgärder för dessa elever. 

Målindikatorer  
o Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, procent 

(N15436) 

o Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, an-

del (%) (N15419) 

 

 I Alvesta utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare i 

barn- och elevgrupper som i storlek närmar sig snittet för riket 

Motivering 
För att möta de behov som finns hos barn och elever och kunna erbjuda en god utbildning och om-

sorg är kompetensförsörjningen viktig. Lärare och förskollärare är bristyrken vilket gör att huvud-

man och kommun behöver vara behjälpliga och stöttande i enheternas arbete med att vara en at-

traktiv arbetsgivare – både för att behålla och för att rekrytera personal. Alvesta kommun behöver 

säkerställa att personaltätheten är i nivå med övriga riket på några års sikt.  

Målindikatorer  
o Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel 

(%) (N11810), 

o Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal (N11010), 

o Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9 (N15034), 

o Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N3014).  

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 

Ekonomisk tilldelning  
 

 

 
 

Utbildningsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. För volymökningar och för att öka 

undervisningens kvalitet för barn och elever ökas utbildningsnämndens budget med 15 mnkr 2022 

samt ytterligare medel de kommande åren 2023-2025. Framförallt ska tillskottet användas för att 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025

Utbildningsnämnden

Uppräkning löneökningar och struktur ej prislappsverksamhet 2 970 3 770 4 990 6 080

Volymökningar och förstärkning skola och förskola 15 200 16 270 15 020 9 580

Förstärkning elevhälsa 1 200

Utbildningsnämnden ram 484 520 503 890 523 930 543 940 559 600
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skapa goda förutsättningar och tillräckliga resurser för förskolan, tidiga och förebyggande insatser i 

förskola och grundskola samt att förstärka fritidsverksamhetens kvalitet. 

Vidare tillförs utbildningsnämndens budget ytterligare 1,2 mnkr till elevhälsan för att öka det före-

byggande arbetet och barn och elevers välmående och trygghet.   

Utbildningsnämndens budget kommer genom separat beslut att minskas för överflytt av LSS-verk-

samheten till omsorgsnämnden.  

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Utbildningsnämndens verksamheter har en god 

personaltäthet och personalen har en god utbild-

ningsnivå 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 

(N11102) 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, 

kommunal regi, andel (%) (N11810) 

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem (N13014) 

Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högsko-

leexamen fritidshem, kommunal regi, procent (Skolver-

ket) 

Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola 

åk 1–9, antal (N15034) 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behö-

righet i minst ett ämne i grundskola åk 1 – 9, kommunala 

skolor, andel (%) (N15814) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 

grundskola åk 1 – 9, andel (%) (N15031) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grund-

särskola, lägeskommun, andel (%) (N18710) 

I utbildningsnämndens verksamheter uppmärk-

sammas tidigt de barn och elever som riskerar att 

inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som 

andraspråk eller matematik och sätter in åtgärder 

för att dessa elever ska ges förutsättningar att nå 

målen 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala sko-

lor, andel (%) (N15454) 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 

andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommu-

nala skolor, andel (%) (N15485) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala 

skolor, andel (% (N15514) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andra-

språk, kommunala skolor, andel (%) (N15516) 

Andel pojkar i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla 

ämnen 
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Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla 

ämnen 

Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 

program på gymnasiet 

Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 

program på gymnasiet 

 

 

Nämnden för arbete och lärande 
 

 

Inriktning 
Nämnden för arbete och lärande ska arbeta för att kommunens invånare ska få möjlighet till kom-

petensutveckling efter individens behov och förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap och 

lärande och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som 

möjligt. Ett fokusområde är att socialt utsatta unga ska genom stöd till dem och deras familjer ges 

bättre förutsättningar att utvecklas och lyckas i skolan och utanför. Verksamheten ska arbetas före-

byggande och att tidigt upptäcka samt samordna insatser för barn och familjer, personer med miss-

bruksproblematik, våld i nära relationer, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Verksamheten ska 

utveckla och arbeta med digitalisering och för invånarnas möjlighet till utökad delaktighet. I en allt-

mer utvecklande arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bi-

behålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög kompetens. 

Utvecklingsmål 
 

 Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.  

Motivering 
Det har uppmärksammats en uppåtgående trend av individer som ansöker om försörjningsstöd 

med anledning av arbetslöshet. En av orsakerna till detta är de effekterna av Covid-19 som har in-

neburit minskat arbetsutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens reformering och lokala re-

surser har påverkat möjligheter till samverkan kring de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. 

Individer som lämnas utan tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen ökar, konsekvensen blir att ti-

den för dessa individer inom ekonomiskt bistånd blir längre. Behovet av ekonomiskt bistånd påver-

kas av strukturella och individuella faktorer, ofta i samverkan. Enligt Socialstyrelsen är arbetslöshet 

det vanligaste försörjningshindret, därför ska det ytterligare fokuseras på att andelen som uppbär 

ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.  
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Målindikatorer  
o Antal vuxna biståndsmottagare, arbetslös/saknar etableringsersättning (Social-

styrelsen)  

o Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen) 

 

 Andelen gymnasielever som klarar gymnasieskolan ska öka.  

Motivering 
Andelen gymnasielever med en gymnasieexamen inom tre år har under de senaste åren haft en 

nedåtgående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar, det är både negativt för eleverna, 

vägen och möjligheterna till arbetsmarknaden och till självförsörjning blir längre alltmer svårare att 

nå. För förvaltningen innebär det ökade kostnader och minskad möjlighet till att hålla en budget i 

balans. För att trenden ska vända ska särskilt fokus läggas på att arbeta för att andelen elever som 

klarar gymnasiet ska öka.  

Målindikatorer 
o Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, 

N17445) 

o Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, 

N17461) 

 

 Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 

Motivering 
Vi behöver tidigarelägga och förbättra arbetet för personer med samsjuklighet (personer med kom-

binerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik). Det krävs ett proaktivt ar-

bete med fokus på hemmaplanslösningar för målgruppen i samverkan med interna och externa ak-

törer. Det ska arbetas för att personer med samsjuklighet ska få hjälp som ökar deras möjlighet att 

uppnå ett liv utan missbruk och det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som 

innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället.  

Målindikatorer 
o Antal placeringsdygn, barn 

o Antal placeringsdygn, vuxna  

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 
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Ekonomisk tilldelning  
 

 
 

Nämnden för arbete och lärandes ram justeras för årlig uppräkning av löner. 

För volymökningar och förstärkning av gymnasieskolan ökas nämndes budget med 12 mnkr 2022 

samt ytterligare medel de kommande åren 2023-2025. 

Nämnden för arbete och lärandes budget ökas under 2022 med 0,5 mnkr för att förebygga och 

motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer samt ytterligare 0,5 mnkr från 2023. Insatser 

kan handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men 

också utökade personella resurser och säkra akutboenden. Arbetet behöver ske i nära samverkan 

inom hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  

Nämnden för arbete och lärandes budget kommer genom separat beslut att minskas för överflytt 

av LSS-verksamheten till omsorgsnämnden. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Insatser och stöd till socialt utsatta ska vara av 

god kvalitet och utgå från individens behov och 

förutsättningar 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer, 

(U30400) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - hel-

hetssyn, andel (%), (U30452)  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få 

kontakt, andel (%), (U30447) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig 

information, andel (%), (U30448) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - visar 

förståelse, andel (%), (U30449) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - på-

verka hjälp, andel (%), (U30451) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - för-

bättrad situation, andel (%), (U30453) 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 

bistånd, andel (%), (U31803) 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv, (U33001) 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025

Nämnden för arbete och lärande

Uppräkning löneökningar och struktur 2 860 2 670 3 470 4 270

Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 500 500

Volymökningar och förstärkning gymnasieskolan 12 160 3 150 180 3 960

Nämnden för arbete och lärande ram 223 520 239 040 245 360 249 010 257 240
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Kompetensutveckling efter individens behov och 

förutsättning med utbildning som leder till själv-

försörjning 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 

ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%), (U31462) 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksam-

het, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%), (U40406) 

Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av be-

folkningen, (N03920) 

Elever i SFI-utbildning, antal, (N18801) 

Elever i vuxenutbildning i kombination med SFI, egen 

undersökning. 

Gymnasieelever klarar målen och fullföljer sin ut-

bildning inom undervisningstiden för det aktuella 

programmet 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, an-

del (%), (N17445) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%), (N17447) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförbere-

dande program, hemkommun, andel (%), (N17446) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, an-

del (%), (N17461) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%), (N17463) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-

dande program, hemkommun, andel (%), (N17462) 

Finnas tillgängliga och uppmärksamma ett tidigt 

behov av insatser och stöd för personer som lever 

med våld i nära relationer och hedersrelaterat 

våld och förtryck.  

 

Följa beslutande mål enligt handlingsplanen för våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

Inriktning 
Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att stärka kommunens infrastruktur och hållbara strategiska 

utveckling för att locka fler invånare till Alvesta kommun. Tillhandahålla service i planeringsproces-
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ser och säkerställa utrymme i tid för dialog och rådgivning. Nämnden verkar för bra och trygga bo-

ende- och naturmiljöer och service inom vattenförsörjning och avloppshantering. Nämndens mål-

grupper är framförallt näringsliv och företag, unga och vuxna medborgare. 

Alvesta kommun ska upplevas som trygg och trivsam för alla, dygnet runt. Alvesta kommun ska 

vara en kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv. 

Utvecklingsmål 
 

 Bibehålla kommunens planberedskap för verksamhetsmark och öka kommunens 

bostadsbyggande. 

Motivering 
Alvesta kommun ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur.  

Målindikatorer  
o Antal nya bostäder/år  

o Antal byggrätter bostäder (BTA/år) i förhållande till tidigare år 

o Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha 

o Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha 

 

 Medborgare ska ha en stor variation av mötesplatser inom sin bostadsort/närm-

aste tätort och en ökad tillgänglighet/trygghet i det offentliga rummet. 

Motivering 
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alvesta kom-

mun ska verka för att skapa varierande mötesplatser och skapa förutsättningar för god livskvalitet 

för alla.  

Målindikatorer  
o Avstånd till närmaste lekplats (m), andel av befolkningen i tätort som har < 500 

meter 

o Närhet från bostad till grönområde med rekreationsmöjligheter, andel inom 

500 meter  

o Antal bortbyggda enkelt avhjälpta hinder 

o Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal per 100 000 inv. (U20462) 

o Trygghetsmättningar, ökning i upplevd trygghet  

o Invånare 16 – 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). (U01420) 

 

 Medborgare ska kunna resa hållbart, barn och ungdomar ska ha trygga skolvägar 

Motivering 
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alla barn och 

unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. 
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Målindikatorer  
o Uppföljning av upplevelsen av trygg och säker skolväg, 

o Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar, 

o Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter. 

Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Finansiering  Ansvar 

Påbörja allmän översyn av VA-planen och komplettera med 

saneringsplan för ledningsnät och VA-verk. 

Inom ram 

 

SBN 

Genomföra belysningsplanen Inom ram 

 

SBN 

 

Ekonomisk tilldelning  
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. 

Attraktiva och inbjudande tätorter är viktigt för Alvesta kommun och skötselprogram behöver tas 

fram och genomföras i våra tätorter. Samhällsbyggnadsnämnden får ett extra tillskott på 0,5 mnkr 

för ökad skötsel av våra tätorter.  

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter verkar 

för att stärka kommunens infrastruktur och stra-

tegiska utveckling 

 

Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent 

mått 

Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl 

fungerande process, mått 

Förnyelsetakten av ytskikt på gator. Antal kvm/säsong 

Detaljplaner med ny bostadsmark Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha bo-

stadsmarks försäljning 

Möjligheter för verksamheter att etablera sig och 

att utvecklas 

Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha 

Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppräkning löneökningar och struktur 1 920 1 810 2 150 2 140

Utökning av skötsel tätorter 500

Samhällsbyggnadsnämnden ram 52 600 55 020 56 830 58 980 61 120
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

Inriktning 
Bidra till att skapa en attraktiv kommun för kultur, bildning, idrott och turism. Skapa goda förutsätt-

ningar för alla invånare med särskilt fokus på barn och unga att utvecklas utifrån behov och in-

tresse. Detta oavsett var man bor i kommunen. Samverkan sker inom Barnens Bästa gäller i Alvesta 

kommun. Genom dialog och samverkan möta alla invånares behov av kultur, rekreation och rörelse 

för individens välmående. Turism till kommunens alla delar kopplat till upplevelser, mathantverk 

och boende ska lyftas fram. 

Utvecklingsmål 
 

 Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  

Motivering 
Det är viktigt att tillvarata invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice och god livs-

miljö och få en ökad jämlikhet. Diversifierat utbud utifrån behov. Öka digital tillgänglighet till kultur 

för alla invånare. 

Målindikatorer  
o Antal kulturskoleaktiviteter utanför Alvesta tätort 

o Antal besök i Kulturbussen. 

o Antal lovaktiviteter utanför Alvesta tätort 

o Antal självutlån på bibliotek 

 

 Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.  

Motivering 
Ett mer anpassat stödsystem-hållbart över tid med sociala och ekologiska hänsyn. Efter Coro-

napandemin ser vi att andra stöd än endast ekonomiska kommer efterfrågas. Öka möjlighet att di-

gitalisera ansökningar och bokningar utifrån digitaliseringsplanen. Jämlika och jämställa föreningar 

utifrån Barnkonventionen och Agenda 2030. 

Målindikatorer 
o Andel barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter (LOK)  

o Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt 

o Andelen ansökningar om föreningsbidrag som görs digitalt  

o Andelen bokningar av lokaler/hallar som sker digitalt 
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Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag kultur- och fritidsnämnden  Finansiering  Ansvar 

Påbörja en utredning av Virdavallen inklusive ny ishall 

som ska slutföras under 2023. Utredningen görs i sam-

verka med aktuella externa och interna intressenter. 

Inom ram  KFN 

Fortsätta utveckla biblioteken som en modern mötes-

plats för invånare och besökare. 

Inom ram  KFN 

Utreda förutsättningar för en långsiktig lösning och 

samarbete med Alvesta Folkets Husförening. 

Inom ram KFN 

 

Ekonomisk tilldelning  
 

 
 

Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. 

En extra satsning görs i budgeten för att ytterligare stärka fritidsgårdsverksamheten i kommunen 

och utveckla fritidsgårdarnas kvalitet, tillgänglighet, relationsskapande och förebyggande arbete för 

unga genom att tilldela kultur och fritidsnämnden 1 mnkr.  

Kultur- och fritidsnämndens budget får också en förstärkning på 0,5 mnkr till utökade föreningsbi-

drag samt 0,1 mnkr till förstärkning till studieförbund inom ramen för nämndens bidragssystem. 

En satsning görs i budgeten där medel tillförs kultur och fritidsnämnden med 0,4 mnkr från 2023 

för utveckling av ett kultur- och fritidsbibliotek.  

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

God tillgång till kultur och fritid i hela kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans med 

föreningsliv och civilsamhälle samverka för att ut-

veckla ett rikt kultur- och fritidsliv för kommunens 

invånare. Oavsett var i kommunen man bor, oav-

sett fysiska möjligheter, oavsett ålder, ekonomisk, 

Antal bibliotek i kommunen 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 

bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsan-

läggningar, skala 0-100 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invå-

nare 7-20 år 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025

Kultur- och fritidsnämnden

Uppräkning löneökningar och struktur 1 190 1 080 1 560 1 840

Utökat föreningsbidrag 500

Förstärkning studieförbund 100

Förstärkning fritidsgårdar 1 000

Kultur- och fritidsbibliotek 400

Kultur- och fritidsnämnden ram 60 940 63 730 65 210 66 770 68 610
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kulturell eller social bakgrund ska man kunna ta 

del av kultur och fritidsutbudet i Alvesta kommun.  

 

Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar 

Nöjd Medborgar-Index – Kultur, skala 0-100 

Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år 

 

 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

 

Inriktning 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg, miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedel 

och smittskydd. Nämndens målgrupper är framförallt näringsliv och företag samt kommunens 

medborgare där vi ska utföra en god service och utföra myndighetsutövning genom rådgivning, till-

syn och kontroll, utifrån lagar som exempelvis plan- och bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken 

och smittskyddslagen. Nämnden arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. 

Utvecklingsmål 
 

 Hållbar, effektiv och rättssäker handläggning av tillsyn, kontroll och ärenden inom 

nämndens ansvarsområden   

Motivering 
Alvesta kommun ska ge boende och näringslivet bästa möjliga förutsättningar så att utveckling kan 

uppnås i hela kommunen. 

Målindikatorer  
o Kommunens verksamhetsutövare och medborgares totala upplevelse av hand-

läggning inom nämndens ansvarsområden utifrån miljöbalken, livsmedelslagen 

och Plan- och bygglagen mätt i NKI. 
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Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag till myndighetsnämnden  Finansiering  Ansvar 

Utveckla dialogprocesser för att bevara och förbättra mål- 

och nöjdhetsindex.  

Inom ram  

 

MN 

Effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom tillsynsverk-

samheten  

 

Inom ram MN 

 

Ekonomisk tilldelning  
 

 

Myndighetsnämndens ram justeras för årlig kostnadsuppräkning. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Möjligheter att bygga bostäder och förutsätt-

ningar för verksamheter att etableras och utveck-

las 

 

Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan 

till bygglovsbeslut är inte mer än 5 veckor. Genom-

snittlig handläggningstid 

Tillsynstid gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn. 

Uppnådd procent av det i behovsutredningen fast-

ställda behovet. 

Tillsynstid gällande livsmedel planerad kontroll. 

Uppnådd procent av det i behovsutredningen fast-

ställda behovet 

 

 

  

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025
Myndighetsnämnden ram 200 200 210 210 220

Summa 1 257 760 1 313 340 1 347 300 1 377 460 1 416 990
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Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess 
 

Under 2021 pågår arbete för att implementera kommunens styrmodell, vilket har en påverkan på 

kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Denna bilaga beskriver kortfattat planerings- och 

uppföljningsprocessen för budgetåret 2022. Mål och budget 2022 beslutas av kommunfullmäktige i 

oktober 2021, vilket innebär en förskjutning av planeringsprocessen i tid under innevarande år mot 

ett normalår då Mål och budget beslutas i juni.  

 

Som utgångspunkt i planeringsprocessen har planeringsdagar genomförts med kommunstyrelsen, 

presidier i nämnder/bolag, representanter för partier som ej är representerade i kommunstyrelsen 

samt koncernledningen. Planeringsdagar har omfattat omvärldsanalys, nulägesanalyser för respek-

tive förvaltning/bolag, utbildning och nulägesworkshop om Agenda 2030, ekonomiska och demo-

grafiska planeringsförutsättningar samt genomgång av styrmodell och ny resursfördelningsmodell. 

Underlag i budgetarbetet har även bestått av förvaltningarnas förslag till inriktning, utvecklingsmål, 

målindikatorer, eventuella särskilda uppdrag, kvalitetsfaktorer samt prioriteringsunderlag.  

 

Inom ramen för planeringsprocessen ska kommunstyrelsen enligt styrmodellen fastställa specifikt 

ägardirektiv för Alvesta kommunföretag AB som i sin tur fastställer specifikt ägardirektiv för dotter-

bolagen. Ägardirektiv behöver fastställas vid bolagstämma och vid behov kallas därför till en ex-

trastämma efter att kommunstyrelsen/AKAB har fattat beslut. Utöver specifika ägardirektiv för 

varje bolag finns även ett generellt ägardirektiv som uppdateras vid behov och beslutas av kom-

munfullmäktige.  

 

Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål och budget 2022 i oktober ska nämnderna besluta 

om sina verksamhetsplaner och internbudgetar senast december. Bolagen fastställer sina verksam-

hets-/affärsplaner senast december enligt anvisningar av AKAB.  

 

Kommunkoncernen följer upp verksamhet och ekonomi två gånger per år, genom delårsrapporten 

per augusti och årsredovisningen. Varje nämnd följer upp verksamhet och ekonomi vid samma till-

fällen. Därtill tillkommer ekonomiska månadsrapporter med prognoser under året. 
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Bilaga 2 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen 
 

 

 

  

Sammanställning flerårsplan investeringar Alvesta kommunkoncern

mnkr

T.o.m Budget Budget Plan Plan Plan Summa

Invester ingar 2021 2022 2023 2024 2025 2022-2025

BUDGET/PLAN

Rönnedal 100,0 65,0 30,0 95,0

Banergatan 19,0 20,0 20,0

Kommunalalokaler 95,0 100,3 139,0 34,5 12,6 286,4
Allbohus Fastighets AB - övriga bostäder 10,0 40,5 27,0 35,0 35,0 137,5

Alvesta Energikoncern 10,7 13,5 9,3 11,2 107,4 141,4

Alvesta Renhållnings AB 3,2 4,8 4,8 32,6 3,8 46,0

Alvesta kommun  - KLF investeringsram 14,5 12,3 12,3 12,3 12,3 49,2

Alvesta kommun - KFN investeringsram 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0

Alvesta kommun - UN investeringsram 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0

Alvesta kommun - ON investeringsram 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0

Alvesta kommun - NAL investeringsram 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4

Alvesta kommun - SBN investeringsram 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 54,0

Alvesta kommun - SBN investeringsram VA** 45,2 39,9 51,5 34,0 122,6 248,0

Alvesta kommun - SBN Exploatering 6,5 11,0 8,5 5,0 7,5 32,0

Alvesta kommun- Övergripande strategisk ram 36,0 35,6 23,4 16,1 16,0 91,1

Summa nettoinvester ingar 362,3 367,0 329,9 204,8 341,3 1243,0

Varav bolagen 2022-2025 726,3

Nyupplåning/amortering 2021 2022 2023 2024 2025 2022-2025

Allbohus Fastighets AB 5) 75,0 180,0 150,0 60,0 60,0 450,0

Alvesta Energikoncern 6) -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 100,0 60,0

Alvesta Renhållnings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alvesta Utveckling AB 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alvesta kommun 7) 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 150,0

Summa upplåning/invester ing 0,0 58,0 160,0 130,0 90,0 260,0 660,0

Total  förändring

Låneskuld 31 dec varje år 201231 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Alvesta kommunföretag 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 0,0

Allbohus Fastighets AB 1 040,0 1 115,0 1 295,0 1 445,0 1 505,0 1 505,0 390,0

Alvesta Energikoncern 158,0 138,0 118,0 98,0 78,0 198,0 60,0

Alvesta Renhållnings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alvesta Utveckling AB 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 0,0

Alvesta kommun 204,0 204,0 204,0 204,0 254,0 304,0 100,0

Summa upplåning/invester ing 1 478,0 1 536,0 1 696,0 1 826,0 1 916,0 2 086,0

Förändring 58,0 160,0 130,0 90,0 260,0 550,0

* Inkl överförda medel från 2020

1) Inkluderar avdrag för egenfinansiering.

2) Ingår grov kalkyl för ny värmepanna Alvesta Energi, behov år 2025-2026 någon gång, med full lånefinansiering.

3) Förutsätter en årlig resultatnivå på minst 27-30 miljoner för planperioden.
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Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad   
     

    

 

 

 

UTDRAG FRÅN KF MÅL OCH BUDGET 2022 med plan 2023-2025 
 

Resultat- och balansbudget för VA 

        

        
Resultatbudget        
(tkr)        

  Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Intäkter  
41 624 41 967 43 367 44 581 45 830 47 113 

kostnader  
-31 206 -31 192 -31 368 -31 795 -32 335 -32 988 

avskrivningar  
-7 249 -7 903 -8 557 -8 938 -9 225 -9 649 

Nettoresultat  
 3 169 2 872 3 442 3 848 4 270 4 476 

Finansiella intäkter  
0 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader   -2 801 -2 872 -3 442 -3 848 -4 270 -4 476 

Årets resultat  
368 0 0 0 0 0 

      
 

 

      
 

 

Balansbudget      
 

 

(tkr)      
 

 

  Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Immateriella tillgångar  
25 729 24 479 23 229 21 979 20 729 19 479 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar  

178 982 214 580 248 580 282 400 325 480 352 480 

Pågående investeringar  
49 557 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Maskiner, inventarier, bilar  
3 302 2 899 3552 3 472 3 382 3 292 

Summa anläggningstillgångar  
257 570 271 957 305 361 337 851 379 591 405 251 

Fordringar (VA debiterad mot ARAB**)  
10 322 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Summa omsättningstillgångar   10 322 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Summa tillgångar  
267 892 274 957 308 361 340 851 382 591 408 251 

      
 

 

      
 

 

Eget kapital  
129 129 129 129 129 129 

Avsättningar  
0 0 0 0 0 0 

Långfristiga skulder  
267 763 274 828 308 232 340 722 382 462 408 122 

Kortfristiga skulder   0 0 0 0 0 0 

Summa eget kapital och skulder  
267 892 274 957 308 361 340 851 382 591 408 251 

 

 

*Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning med 2,8 %+ indexjusterad med KPI. 

**ARAB=Alvesta Renhållning AB, som hanterar debiteringen av VA-fakturorna. 
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Gruppledaren har ordet 
 

Sverigedemokraternas budgetförslag för 

2022 kan kort sammanfattas som en balan-

serad satsning på kommunens kärnverksam-

heter.  

Likt många andra kommuner är margina-

lerna små, och det är många aspekter att ta 

hänsyn till och som måste vägas mot 

varandra. Många nämnder har en ansträngd 

ekonomisk situation och det är av stor vikt 

att kommunens olika verksamheter finner 

en hållbar och långsiktig väg framåt. Vi tror 

att det budgetförslag vi presenterar är den 

bästa vägen framåt för att uppnå detta, utan 

att samtidigt göra nedskärningar som med-

för negativa konsekvenser för den enskilda 

medborgaren.  

Vi skjuter till pengar för att tillgodose vo-

lymökningen i grundskolan och gymnasie-

skolan, och lägger även pengar på omsorgs-

nämnden för att kunna bibehålla kvalitén för 

vårdtagarna.  

Vi gör även en del riktade insatser som vi an-

ser vara väl investerade pengar. Bland annat 

en satsning mot kvinnovåld och heders-

kultur, förstärkt bidrag till ideella föreningar 

som är i behov av stöd efter Coronapande-

min, och en inventering av obebodda fastig-

heter på landsbygden i syfte att främja 

landsbygdsutvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Med i den här budgeten finns även en del 

särskilda uppdrag till de olika nämnderna. 

Bland annat vill vi se ett centralt fattat beslut 

om mobilförbud i kommunala skolor, och 

framtagandet av en stadsbyggnadsplan/arki-

tekturpolicy i syfte att främja en mer attrak-

tiv stadsbild och boendemiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Berg 

Gruppledare Sverigedemokraterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Så styrs Alvesta kommun  
Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter ge-

nom kommunal självstyrelse. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, som 

kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer invånarna i Alvesta kommun vilka som ska 

sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunstyrelsen, som brukar liknas 

vid ”kommunens regering”, leder, samordnar och har uppsikt över kommunens nämnder och bo-

lag. 

För att styra Alvesta kommuns verksamheter och beslutar kommunfullmäktige genom Mål och 

budget om politiska prioriteringar och grundförutsättningar för nämnder och bolag. Budgeten ska 

vara transparant och tydligt visa på i vilken riktning kommunens verksamhet ska utvecklas i och 

vilka särskilda satsningar man önskar under planperioden. Nämnder och bolag ansvarar därefter för 

att leda och genomföra en effektiv verksamhet inom sina grunduppdrag.  

Tillitsbaserad styrmodell 
Detta är den första budgeten som grundar sig på kommunens tillitsbaserade styrmodell som beslu-

tades av kommunfullmäktige i juni 2020.  Att styra med tillit innebär att ta tillvara på invånares och 

medarbetarnas förmågor och engagemang, men också att utgå från invånarens, företagets, organi-

sationens eller besökarens behov, för att skapa de bästa lösningarna utifrån uppdraget. Utma-

ningar och problem löses genom att prioritera och sätta tydliga mål. Utmaningen består i att stå 

upp för prioriteringarna, men i en allt mer föränderlig värld också vara redo att ändra och prioritera 

om. För att möta behoven och upplevelserna hos de vi finns till för har vi en helhetssyn i vår styr-

ning där vi stimulerar samverkan inom och mellan kommens verksamheter samt med andra aktö-

rer. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sammanhang där vi sätter invånaren, företaget 

eller besökaren i centrum. 

Styrmodellen består av fyra delar (A-D): Grunduppdrag, kvalitetssäkring av grunduppdrag, utveckl-
ing av verksamheten och ekonomistyrning. 
 

 
 
Styrmodell för Alvesta kommunkoncern 
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Verksamhetens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer 
Styrmodellen tar sin utgångspunkt i det som kallas för verksamhetens grunduppdrag. Varje bolag, 

nämnd och verksamhet i Alvesta kommun har ett grunduppdrag som beskriver syftet med verk-

samheten. Detta innebär att nämnder och bolag har ett uppdrag som baseras på kommunens vis-

ion, den koncerngemensamma värdegrunden, ett hållbarhetsperspektiv genom Agenda 2030, men 

också kommunal och statlig styrning.  

För att säkerställa att nämndernas grunduppdrag håller en bra kvalitet beslutar kommunfullmäk-

tige i Mål och budget om de kvalitetsfaktorer som är extra viktiga för att kunna följa verksamhetens 

kvalitet och utveckling. Kvalitetsfaktorerna är det som är avgörande för att lyckas med verksamhet-

ens grunduppdrag. Till varje kvalitetsfaktor knyts en eller flera indikatorer som regelbundet ska mä-

tas och följas upp. Respektive nämnd kan i sin internbudget med verksamhetsplan även besluta om 

ytterligare kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna används sedan i uppföljning i samband med delårs-

rapporter och årsredovisning. Även de kommunala bolagen ska ta fram sina kritiska kvalitetsfak-

torer, vilket görs i samband med verksamhets- och affärsplaner.  

Vision och Agenda 2030 är utgångspunkt för kommunövergripande in-

riktningar 
Under 2017 beslutade kommunfullmäktige om Vision 2027 för Alvesta kommun. Vision 2027 och 

dess fyra övergripande områden anger riktningen för kommunens utvecklingsarbete för att möta 

framtiden på bästa sätt. I Mål och budget 2022 framgår politiska prioriteringar och viljeinriktningar 

kopplat till respektive område av visionen. Dessa utgör kommunövergripande inriktningar.  

Visionen och de kommunövergripande inriktningar har sin grund i och utgår från de mål och per-

spektiv som finns i Agenda 2030 som på så sätt bryts ner till lokala förutsättningarna i Alvesta kom-

mun och skapar förutsättningar för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för kommunens 

invånare och företagare. Kommunens hållbarhetsarbete är en del av att förverkliga vår vision och 

skapa förutsättningar för nytänkande, ansvarstagande och uthållighet. Alvesta kommun har en av-

görande roll och ansvar för att hantera och möta våra samhällsutmaningar. Ansvaret är gemensamt 

inte bara för kommunen utan alla samhällets aktörer och invånare tillsammans. För att nå fram-

gång behöver hållbarhetaspekter integreras i redan pågående arbete i kärnverksamheten och utgå 

från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för hållbarhet. Lokala förut-

sättningar och utmaningar behöver identifieras och kopplas till nämndernas och bolagens grund-

uppdrag.  

Alla nämnder och bolag är mottagare av de kommunövergripande inriktningarna och ansvarar för 

att inom ramen för sitt grunduppdrag arbeta utifrån dessa. Kommunstyrelsen har ett övergripande 

ansvar för att hålla ihop arbetet genom kommunchefen. 

Nämnder och bolags inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 
För att utveckla verksamheten tas inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag fram under pla-
neringsprocessen. Nämndernas inriktning och utvecklingsmål finns med i kommunfullmäktiges 
budget medan bolagens inriktningar och utvecklingsmål beslutas av kommunstyrelsen i specifika 
ägardirektiv. Inriktning och utvecklingsmål uttrycker politiska prioriteringar inom nämnden och bo-
lagets grunduppdrag. Inriktning och utvecklingsmål fokuserar på invånare och företag och ska leda 
till resultat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Inriktningar och utvecklingsmål grundas 
på kunskap om utmaningar och behov av prioriteringar för respektive nämnd som bland annat fås 
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genom nuläges- och omvärldsanalys. Antalet utvecklingsmål begränsas till totalt tre stycken för re-
spektive nämnd och bolag och ska vara på kort (ett år) eller lång sikt (2-4 år). Utvecklingsmålen ska 
kunna påverkas av verksamheten och till varje utvecklingsmål kopplas en eller flera målindikatorer 
och en motivering till varför utvecklingsmålet prioriteras. Nämnder och styrelser i bolagen ansvarar 
för att styra verksamheten i förhållande till inriktning och utvecklingsmål.  

Styrmodellen medger en möjlighet för kommunfullmäktige och/eller nämnden att lämna ”särskilda 
uppdrag” till underliggande organisatorisk nivå. 

Vision 2027 för Alvesta kommun 
 

”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt” - 

 Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. 

 

Visionens fyra kommunövergripande inriktningar 
 
Hållbar tillväxt 

Alvesta kommun ska verka för både tillväxt 

och minskad klimatpåverkan. Den hållbara 

tillväxten är central för att klara kommunens 

utmaningar i dag och imorgon. Alvesta ska 

vara en kommun med mångsidigt och livs-

kraftigt näringsliv där företag ska kunna eta-

blera sig, växa och utvecklas i hela kommu-

nen. Alvesta kommun tar tillvara på invånar-

nas bakgrund och kompetens och ett jäm-

ställt synsätt genomsyrar all verksamhet.  

Människors vardag 

I Alvesta kommun kan man bo och verka med 

stolthet. Här skapas möjligheter för ett at-

traktivt boende i olika miljöer, med möjlig-

heter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. 

De goda kommunikationerna är en förutsätt-

ning för en fungerande vardag. Här finns 

goda förutsättningar för ett aktivt, tryggt och 

modernt liv i hela kommunen. Alvesta kom-

mun är en plats för alla typer av möten mel-

lan människor. 
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Barns och ungas behov 

I Alvesta kommun får alla en bra barndom 

och en trygg och utvecklande skolgång. Ge-

nom tidiga och samordnade insatser från 

olika samhällsaktörer, arbeta förebyggande 

med att förhindra fysisk, psykisk och social 

ohälsa. Och därmed får fler barn och unga 

bättre uppväxtvillkor. 

    

     

 

Trygg välfärd 

I Alvesta kommun skapas förutsättningar för 

god livskvalitet för alla invånare. Det skapar 

också kvalitet för samhället som helhet – då 

stärks hela Alvesta kommun. Alvesta ska 

vara en kommun där människor vill växa 

upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg 

välfärd så att människors upplevda trygghet 

ökar. 

 

Förtydligande av kommunövergripande inrikt-
ningar  

Hållbar tillväxt  
För att säkerställa en hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera aktörer. Lo-

kala, regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning är 

av stor vikt för att säkra Alvesta kommuns utveckling i ett globalt perspektiv. Fem strate-

giska utvecklingsområden har lyfts fram i näringslivsstrategin som viktiga för att bidra till 

Alvestas vision 2027: 

• Differentierat näringsliv 

• Tillgång till verksamhetsmark och lokaler  

• Kompetensförsörjning och nyföretagande 

• Samverkan och gott näringslivsklimat 

• Utveckla platsvarumärke och attraktivitet 
 
Samhällsinvesteringar stödjer initiativ från kommunens föreningar och andra aktörer för att 

förverkliga nya former av etableringar som gynnar tillväxten och utvecklingen av Alvesta 

kommun.  

En förutsättning för en välmående kommun är att det finns många arbetstillfällen. Flera företag 
som verkar i kommunen går bra. Kommunen intensifierar arbetet med att behålla och utveckla 
ett gott samarbetsklimat för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt och utveckling av hela 
kommunen. Strävan efter att invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsätt-
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ningar stärks. Samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, företag och civilsamhället är vä-
sentligt och fler metoder och arbetssätt utvecklas. Till exempel behöver ekonomiskt utsatta famil-
jers situation förbättras ytterligare samt trångboddheten minskas. Kommunens sommarjobb för 
ungdomar är en viktig språngbräda för att träda in i arbetslivet. Det är också viktigt att vi som of-
fentlig arbetsgivare är ett föredöme för att erbjuda praktikplatser. Att erbjuda sommarlovskort till 
unga är också ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för fritidsaktiviteter och för som-
marjobb. 

Ett hållbart samhälle kännetecknas av invånare som är medskapare i samhällets demokratiska ut-

veckling vilket ger mervärde för såväl invånaren som för kommunens verksamhet. Hållbarhetsar-

betet innebär att utveckla fler metoder för medborgardialoger där man involverar invånare och fö-

retagare i utvecklingen av kommunens verksamheter.  

Service och bemötande är en viktig faktor för hur bilden av Alvesta kommun sprids. Den koncern-

gemensamma värdegrunden bildar bas för det interna förhållningssättet och bemötandet gente-

mot våra invånare, företagare och besökare. Platsvarumärket som visar på Alvesta kommuns alla 

värden har utvecklats i bred dialog. Införandet av ”en väg in” i koncernen via ett väletablerat kon-

taktcenter förstärker ytterligare bilden av en modern och serviceinriktad kommun. 

För att möjliggöra tillväxt samt en hög service och tillgänglighet för våra invånare säkerställer kom-

munkoncernen användandet av ny teknik och nya arbetsmetoder genom ökad digitalisering. Arbe-

tet och utvecklingen har påskyndats med anledning av Coronapandemin som gjort verksamheten 

mer digital än tidigare. Nu stärks ytterligare utvecklingsarbetet kring den digitala kompetensen och 

infrastrukturen i kommunen genom en satsning på digitaliseringssamordning, där bredbandsut-

byggnad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och uppbyggnaden av kon-

taktcenter är viktiga delar. För att driva utvecklingen framåt kring utbyggnad av bredband på lands-

bygden kommer överskottet från BIWA (Wexnet) användas för att delfinansiera föreningsdrivna fi-

berprojekt.  

Inköp och hanteringen av livsmedel i koncernen är en särskilt viktig fråga ur flera aspekter. Både ur 

miljö- och klimatsynpunkt och utveckling av näringslivet i länet som har en relativt hög andel före-

tag inom den gröna näringen till den kvalitativa upplevelsen inom verksamheten. Kommunkoncer-

nens inköp och upphandling behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlingsme-

toder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera på lika villkor enligt 

upphandlingspolicyn. Beträffande den ekologiska hållbarheten kommer kommunkoncernen fort-

sätta arbeta utifrån nationella och verksamhetsspecifika miljömål. Arbetet fortsätter med obero-

ende energi- och klimatrådgivning.  

Människors vardag  
Alvesta kommun ska fortsätta utvecklas och växa. Ur bostadsförsörjningsprogrammet framgår att 

det behöver tillskapas ca 100 bostäder årligen samt planlägga för ca 500 bostäder fram till 2027 för 

att möta det beräknade behovet. Kommunens ansvar för bostadsförsörjning gäller för hela kommu-

nen. 

Social hållbarhet skapas genom en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att 

motverka segregation. En effektiv byggprocess sänker byggkostnaderna så att även ekonomiskt re-

surssvaga grupper ges möjlighet till bostad. Allbohus används som ett bostadspolitiskt instrument i 

bostadsförsörjningen. Energieffektiva lösningar eftersträvas för att bidra till ett hållbart samhälle.  
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Nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen ökar genom samordnad marknadsföring av 

lokaler, mark och anläggningar samt en översyn av behoven på lång och kort sikt. En flexibel detalj-

planering utvecklas som skapar möjligheter för samlokalisering av verksamhetslokaler för hela kon-

cernens behov.  

En väl fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och förutsättning för tillväxt. God tillgäng-

lighet till väg 25, Södra stambanan och Kust-till-kustbanan samt cykelinfrastruktur är centralt för att 

utveckla hållbara orter och samhällen. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbets-

marknadsregionen och förenklar människors vardag. En satsning görs därför i budgeten på lokaltra-

fik i Alvesta tätort. För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som bo-

ende, företagande och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar ske i hela 

kommunen. En allt högre del av nya bilar som säljs är elbilar, och det är viktigt att kommunen mö-

ter upp den ökade efterfrågan. 

Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö skulle stärka regionkärnan och en aktiv dialog förs regionalt 

och nationellt i frågan. Resecentrum, kombiterminal och omlastningscentral utgör viktiga noder i 

transportinfrastrukturen. Läget ger också goda förutsättningar för verksamhetsetableringar där 

kommunen har en plan- och markberedskap för att ge näringslivet möjlighet att utvecklas. Ett tillå-

tande klimat som lotsar och vägleder verksamhetsutövarna gör att de känner sig bekväma i myn-

dighetsfrågor som rör kommunen.  

En viktig faktor när det kommer till människors välbefinnande är den stadsmiljö man lever och ver-

kar i. Forskning visar att en enkel och repetitiv miljö ger ett negativt intryck på människan, medan 

platser med en historisk miljö, vacker arkitektur och regelbundna grönområden gör att människor 

känner sig gladare, mer harmoniska och inspirerade. Vi vill att Alvesta kommun arbetar aktivt och 

medvetet med dessa frågor, bland annat genom införandet av en arkitekturpolicy med fokus på es-

tetik, medborgardialog, social känsla och samhörighet.  

Tillgång och närhet till gröna rekreationsmiljöer och mötesplatser skapar attraktiva boende- och 

livsmiljöer. Särskilt viktigt är det för barn och ungas utveckling, inlärning, sociala samspel och fy-

siska aktivitet. Att införliva barnperspektivet i den fysiska planeringen utgör en viktig faktor i byg-

gandet av det hållbara samhället och ger förutsättningar för gemenskap, tillit och tillhörighet. Även 

äldre personers hälsa och vardag berikas i dessa miljöer. Attraktiva och inbjudande tätorter är vik-

tigt för Alvesta kommun och tätortsskötselprogram behöver tas fram och genomföras. Ett fortsatt 

genomförande av grönstrukturprogrammen säkrar, bevarar och utvecklar kommunens tätorters 

goda tillgång till grönområden.  

Kommunkoncernen ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett lokalt kultur- och fri-

tidsutbud som bidrar till god folkhälsa och välmående. Tillgången till kommunala och förenings-

drivna anläggningarna är betydelsefulla. Civilsamhället med engagerade föreningar ska ges förut-

sättningar att erbjuda en hälsofrämjande fritid som skapar mötesplatser och bidrar till en ökad 

social gemenskap i samhället. 

Biblioteken är idag en naturlig mötesplats. Alla är välkomna till biblioteket som har en viktig roll i 

samhället som trygg plats för gränsöverskridande möten. Våra bibliotek ska fortsätta att utvecklas 

som en modern mötesplats för invånare och besökare.  
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Barns och ungas behov  
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en 

gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Verksamheten ska bemöta varje barn och elev med re-

spekt, uppskatta olikheter, bejaka utveckling samt berika med erfarenheter och kunskaper. På så 

sätt ges varje barn och elev goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla 

ett framtida och hållbart samhälle.  

Alvesta kommun ska tillhandahålla en undervisning av hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och 

kompensatorisk. Kunskapsresultaten ska höjas så att en högre andel av eleverna når behörighet till 

gymnasiet och därmed ges möjlighet att göra medvetna val inför framtiden. En god och väl utveck-

lad elevhälsa är en förutsättning för att ge alla barn och elever möjlighet att nå kunskapsmålen 

men också för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Att barn och unga trivs, känner trygg-

het och stöttas när så behövs är viktigt för att kunna ta till sig undervisningen. Elevhälsan är även 

en viktig del i arbetet med en ökad jämställdhet och trygghet för våra barn och unga. Att känna 

trygghet i att via elevhälsan få hjälp med hygienartiklar för att klara vardagen i skolan är viktigt. 

Inget barn eller ungdom ska begränsas i sin utbildning eller fråntas rätten att delta i skolans aktivi-

teter.  För att möta detta behov vill vi förstärka elevhälsans arbete.  

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna 

fortsätta att utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdomar och arbetssätt från skolverksprojektet 

”Samverkan för bästa skola” används. Fokus läggs på utveckling av undervisningens kvalitet för alla 

barn och elever från förskolan och hela vägen till gymnasiet. En samsyn kring framgångsfaktorer 

och metoder för att öka undervisningens kvalitet bidrar till en högre måluppfyllelse. 

Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras. Detta sker genom arbetet med 

”Barnens bästa gäller! – i Alvesta kommun”. Styrgruppen har representanter från fyra förvaltningar 

och även från polisen och kommunens vårdcentraler. Målet är att åstadkomma bättre samverkan 

för att utveckla arbetet med att ta hand om barn och ungdomar. Kommunen ingår också i den reg-

ionala satsningen för ”Barnens Bästa Gäller! – i Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt 

i hela länet. 

En god inlärningsmiljö skapas genom att genomföra de förslag som kommit fram i lokalförsörjnings-

strategin. Det skapar ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, elever som 

medarbetare från förskola till gymnasiet.  

Ännu en viktig förutsättning för att elever ska kunna ta till sig kunskap är arbetsro och ordning och 

reda i klassrummet. Skötsamma och ambitiösa elevers förutsättningar ska inte behöva stryka på fo-

ten som en följd av mindre koncentrerade eller högljudda elever. Därför bör kommunen ge sitt 

stöd till lärare, så att dessa känner att de har stöd och tydliga riktlinjer kring hur man hanterar stö-

kiga situationer. Redan idag finns det möjligheter för rektorer och lärare att införa ett restriktioner 

för mobilanvändning under skoltid. Vi vill dock se ett centralt fattat beslut om ett generellt mobil-

förbud under lektionstid, som gäller samtliga kommunala skolor i Alvesta. Detta innebär att rekto-

rer och lärare slipper hamna i en situation då de tvingas fatta ett beslut som kan göra att de utsätts 

för press från t.ex. elever och föräldrar. 

Kommunen ska utveckla och fördjupa sitt arbete med att implementera barnkonventionen som lag. 

Det innebär att i alla frågor eller beslut säkerställa att en barnkonsekvensanalys görs och hänsyn tas 
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till de olika perspektiven i lagen. Det skapar ännu bättre förutsättningar för att unga familjer ska 

vilja växa, jobba och bo i kommunen. 

Trygg välfärd  
Alvesta kommun ska leva upp till medborgarnas förväntningar om ett tryggt samhälle för invånare i 

alla åldrar. Välfärd skapas av individen, familjen och samhället.  Att skapa en trygg och hållbar väl-

färd ställer höga krav på kommunens verksamheter vilket innebär att ytterligare samverkan sker 

mellan olika kommunala förvaltningar men även med näringsliv och civilsamhället. Brottsförebyg-

gande rådet är en viktig nod för samarbetet med polisen för att gemensamt identifiera och ut-

veckla arbetsmetoder för en ökad trygghet i samhället. För att förebygga och motverka mäns våld 

mot kvinnor och hederskulturer behöver ytterligare insatser göras från kommunens sida. Det kan 

handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också 

utökade personella resurser och säkra akutboenden. Kommunen samverkar också med regionen 

genom Barnahuset och Familjefrid som har insatser för barn som har utsatts för eller bevittnat 

våld. Utvecklingsarbete sker för att insatser mot hedersrelaterat våld ska nå barnen bland annat ge-

nom Resurscentrum. 

Kommunens roll är i grunden att vara understödjande där resurser inte räcker till. Förebyggande 

och tidiga insatser är effektiva och ska prioriteras. Då används resurserna bäst samtidigt som indivi-

den får stöttning för att skapa goda förutsättningar för ett självständigt liv. Kommunen kommer 

fortsatt arbeta kring ”Barnets bästa gäller - i Alvesta kommun!” som syftar till att sätta fokus på in-

dividen. Projektet kräver samhandling av de kommunala resurserna över nämnds- och förvaltnings-

gränser och i samverkan med andra aktörer såsom regionen och polisen.  

Fritidsgårdarna är i 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. I kommunen 

omfattar projektet målgruppen unga vuxna upp till 25 års ålder genom Ungdomskällaren och Ung-

domsrådet.  

För att möta 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 mötes-

platser, förbättra tillgången på lämpliga boendeformer och en ny struktur vad gäller utbudet av 

omsorgsverksamheten som kan anpassas till den enskildes behov.  

Befolkningen blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen 

med en växande psykisk ohälsa inte minst bland unga samt äldre över 80 år. Ett behov av fördjupat 

stöd ökar och satsningar på ytterligare fritidsaktiviteter för dessa målgrupper är viktiga. Inom funkt-

ionsstöd kommer behoven av daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och olika boendeformer att 

öka under överskådlig tid.  

SKR och staten har under 2020 träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära vården. 

Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar 

jämlik hälsa. Det innebär ett närmare samarbete mellan regionens och kommunens verksamhet.  



 

12 

 

 

Hållbar och attraktiv arbetsgivare  
En viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ och effektiv verksamhet för Alvesta kom-

munkoncern är att kunna behålla och attrahera personal med efterfrågad kompetens. Det är lika 

angeläget att skapa en organisation där chefer och medarbetare stimuleras till engagemang och 

där goda idéer tas tillvara. Arbetet med olika insatser för att skapa en helhetssyn, ett gemensamt 

förhållningssätt och jämlika förutsättningar i koncernen fortsätter.  

Gemensam värdegrund 
Under 2019 togs en koncerngemensam värdegrund fram som beskriver vårt grundläggande förhåll-

ningssätt i hur vi möter varandra och utför vårt uppdrag:  ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag 

för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Vi 

uppnår detta genom våra värdeord: delaktighet, engagemang och tillit”. Den gemensamma värde-

grunden leder till tydligare och mer attraktiv arbetsgivare för att säkra tillgången till kompetent och 

engagerad personal som ger en god kommunal service för Alvesta kommuns invånare. Arbete med 

fortsatt implementering och bevarande av värdegrundens ledord i vardagen, på respektive arbets-

plats, fortsätter under 2022.  

Kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering 
Kommunen har en relativt personalintensiv verksamhet som kräver allt högre kompetens. Att 

stärka personalens kompetens och skapa en god arbetsmiljö är väsentligt för att få personalen att 

stanna och utvecklas i kommunens verksamhet.  Konkurrensen mellan olika aktörer hårdnar kring 

den personal som finns tillgänglig att anställa.  Att ständigt arbeta med att vara en attraktiv arbets-

givare är i fokus. Koncernen arbetar därför med en tydlig och konkret kompetensförsörjningsstra-

tegi som stödjer verksamheten i sin strävan att ha rätt personal, med rätt kompetens, på rätt plats i 

verksamheten. Som en del i detta arbete införs ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg, i syfte 

att säkerställa att all rekrytering sker kompetensbaserat. 

En gemensam introduktion för alla nyanställda i koncernen är grunden för att göra ett bra arbete 

utifrån kunskap om kommunens uppdrag, värdegrund och styrdokument. Utveckling av konceptet 

för den koncerngemensamma introduktionen för nyanställda fortgår för att stärka koncernsam-

manhållning och kunskap om kommunens verksamheter. 

Ledarskap och ökad delaktighet 
Ledarskapet är avgörande för att leda och utveckla kommunens verksamhet. Tillitsbaserad styrning 

och ledning som ger utrymme för medarbetarnas delaktighet implementeras och utvecklas. För att 

stärka ledarskapet finns koncernövergripande ledarskapsutbildningar med tillitsbaserat ledarskap 

som grund framtagna.  

Ett kommunkoncernövergripande samverkansavtal som integrerar medbestämmande och syste-

matiskt arbetsmiljöarbete för samtliga förvaltningar och bolag tas fram tillsammans med de fack-

liga organisationerna, med ambitionen att det ska implementeras under 2022. Samverkansavtalet 

förväntas bidra till ökat engagemang, stärkt känsla av sammanhang och ökad delaktighet från all 

personal.  
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Jämlika villkor och förmåner 
Alvesta kommunkoncern är en arbetsplats som är tillgänglig och inkluderande för alla. Det råder 

nolltolerans mot diskriminering i kommunen. 

Som ett led i arbetet med att skapa liknande förutsättningar och villkor inom kommunkoncernen, 

avseende exempelvis principer i löneavtalen, traktamente och omställning, implementeras nya 

branschavtal för Alvesta Energi, ARAB, Allbohus samt Huseby Bruk AB.  

Ett led i fortsatta jämlika villkor är till exempel införandet av en gemensam nivå för friskvårdsbi-

drag, friskvårdportal och gratis kaffe och frukt inom hela kommunkoncernen. Alla nya förmåner ska 

även fortsättningsvis gälla hela koncernen. Nya förmåner som exempelvis bruttolöneavdrag för el-

cykel utreds. 

Hälsa och friskvård 
För att behålla och utveckla personalen arbetar vi med kända och erkända HR-processer. Arbets-

miljöarbetet är systematiskt och utgår från ”friskfaktorer” som grund för att utveckla attraktiva ar-

betsplatser och sänka sjukfrånvaron. Kommunkoncernen intensifierar nu arbetet med att skapa 

hållbara scheman och minska delade turer och antalet timanställda inom vård, skola och omsorg i 

samverkan med de fackliga organisationerna. Uppföljningar och analyser sker både avseende an-

vändning av friskvårdsbidrag, långtidssjukfrånvaro samt kvarvarande effekter av Corona. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Befolkningsutveckling  
Att bedöma befolkningsutvecklingen är en viktig planeringsförutsättning för kommunen. Den utgör 

grunden för hur kommunen behöver forma sina verksamheter. Alvesta kommun har under 2021 

tagit fram en befolkningsprognos för åren 2021-2030 som är kopplad till bostadsbyggande. Befolk-

ningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning och befolkningsökning till följd av 

att det byggs bostäder i kommunen. Befolkningsprognosen beräknar att kommunen kommer att 

öka med ca 1500 nya invånare till år 2030 (se tabell nedan).  

I takt med att det byggs bostäder i kommunen ökar således befolkningen. Andelen barn och ungdo-

mar 0-19 år ökar. Även den arbetsföra befolkningen 20-64 år ökar också i takt med att bostadsbyg-

gandet ökar. Utvecklingen för den äldre befolkningen i Alvesta kommun kommer inte att påverkas 

nämnvärt eftersom 65+ är en åldersgrupp som är relativt flyttobenägen. Därför kan vi anta att de 

bor kvar på samma plats (kommun) över tid. Det som kan skönjas är emellertid att andelen 65-79 

år kommer att minska över tid och andelen 80+ kommer att öka. Detta för att den stora kullen som 

är födda på 40-talet nu övergår till denna åldersgrupp. Koncentrationen av 80+ kommer att finnas i 

Alvesta och i de större tätorterna. 

 

Resultatutveckling  
Kommunens bokslut för 2020 gav ett resultat om 39,2 mnkr mot det budgeterade om 12. Nämn-

derna uppvisade en negativ budgetavvikelse på minus 7,1 mnkr som den gemensamma finansie-

ringen vägde upp.  Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade pensionsme-

del var 27,2, vilket gav ett balanskravsresultat justerat för verkligt värde på 12 mnkr. Återställnings-

kravet från 2019 på 13,3 mnkr blev därmed återställt med 12 mnkr och för 2021-2022 återstår 1,3 

mnkr att återställa.  

Det budgeterade resultatet för 2021 är 18,6 mnkr, vilket är högre än budgeterad resultatnivå 2020 

(12 mnkr). Preliminär prognos för helår 2021 per augusti innebär fortsatt negativa budgetavvikelser 

för nämnderna (preliminärt -9,1 mnkr). Dock vägs det upp av gemensam finansiering med framför-

allt högre skatteintäkter samt realiserade och orealiserade vinster på placerade medel högre än 

budgeterat. Den preliminära prognosen visar på att resultatet landar en bra bit över det budgete-

rade resultatet (+59 mnkr), varav orealiserade vinster står för 30 mnkr och realiserade vinster 15 

mnkr. Däremot behövs ytterligare åtgärder under året för att nämnderna ska klara sina budgetar. 

Fortsatta åtgärder och prioriteringar kommer vara lika nödvändiga framöver för att ekonomin lång-

siktigt ska vara i balans. 

Ålder/ År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-19 5 277 5 336 5 372 5 426 5 436 5 504 5 555 5 604 5 645 5 689 5 732 

20-64 10 441 10 460 10 531 10 586 10 651 10 757 10 857 10 947 11 036 11 094 11 174 

65-79 3 261 3 294 3 313 3 284 3 278 3 262 3 233 3 210 3 178 3 177 3 167 

80- 1 245 1 261 1 271 1 320 1 359 1 396 1 448 1 489 1 540 1 589 1 626 

Summa  20 224 20 351 20 487 20 616 20 724 20 919 21 093 21 250 21 399 21 549 21 699 
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Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommuner ska besluta om en budget där intäk-

terna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att under-

skottet ska återställas med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en 

plan ska ange hur det ska ske. Det prognostiserade resultatet för 2021 innebär att kommunen kan 

återställa återstoden av återställningskravet från 2019 (-1,3 mnkr) vid årets slut.  

Kommunalskatt 
År 2021 är Alvesta kommuns skattesats 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de sju 

senaste åren. Under planperioden budgeteras en oförändrad skattesats. Den totala skattesatsen 

(både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad jämfört med 2021 och 

uppgår därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i Alvesta kommun.  

Beräkningsgrunder 2022 
I budgetarbetet för budget 2022 används en ny modell för framtagande av budget som är framta-

gen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Modellen bygger på en jämförelse av den egna kom-

munens kostnadsnivåer inom olika verksamheter med referenskostnaden i Sverige. Vid framta-

gande av budgetramar jämförs Alvesta kommuns kostnadsnivåer med övriga kommuner för att 

skapa en uppfattning om hur kommunens kostnadsläge är jämfört med övriga Sverige, men med 

hänsyn tagen till Alvesta kommuns specifika förutsättningar. Modellens principer är att intäkterna 

och finansiella mål är styrande, för de verksamheter där det är tillämpligt används prislappar och 

de politiska prioriteringarna ska bli väl synliga.  

SKR:s prognosunderlag från augusti 2021 samt en egen framtagen befolkningsprognos med hänsyn 

tagen till bostadsbyggande för åren 2021-2030 ligger till grund för Mål och budget 2022 och plan 

2023-2025.  

Ekonomiskt utrymme för drift 
Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden 2022-

2025 baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti 2021.1 Antagande om skatteintäkter i 

framtiden grundas bland annat på befolkningsprognosen. 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 

sett ränta på lån. Totalt sett innebär intäktsförutsättningarna en ökning av gemensam finansiering 

med knappt 56 mnkr år 2022 jämfört med budget 2021. Under 2023 ökar den gemensamma finan-

sieringen med ytterligare knappt 42 mnkr, 2024 knappt 31 mnkr och drygt 47 mnkr för år 2025. To-

talt under denna fyraårsperiod ökar gemensam finansiering med knappt 176 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Se SKR cirkulär nr 30:2021, 2021-08-26. 
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Tabell: Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader 

 

 
 

Personalkostnader, volymökningar och inflation 
Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal fördelas i den nya budgetmo-

dellen ut direkt enligt SKR:s antaganden. Ytterligare anslag till nämnderna för löneökningar skjuts 

endast till enligt särskilt beslut för prioriterade grupper där så förekommer. Respektive nämnd ska 

vid upprättande av internbudget därför ta höjd för löneökningar under 2022. Volymökningar inom 

förskola, grundskola, förskoleklass och gymnasieskola är medräknat i ram med utgångspunkt i be-

folkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen. Inga extra medel finns avsatta för vo-

lymökningar centralt. Det sker ingen uppräkning av budgetramar med anledning av inflation. Re-

spektive nämnd ska vid upprättande av internbudget ta hänsyn till den allmänna kostnadsutveckl-

ingen för varor och tjänster. 

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 för-

valtningarna. Relevanta om-, ny- och tillbyggnader som görs i dessa fastigheter är investeringar hos 

bolaget.  

För år 2020 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 87,1 mnkr. Prognosen för år 2021 är 91,4 

mnkr medan budgeten är 124,4 mnkr varav 5,7 mnkr överförts från 2020 då dessa ej genomförts. 

Samtliga överförda rör VA. Ambitionen bör vara att budget motsvarar möjligt genomförande. 
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Ekonomisk tilldelning 

Ramar 
Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och kommunstyrelsen för år 2022 med 

plan åren 2023-2025, samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas nettobud-

getar är i 2021 års lönenivå med tillägg för löneökningar 2022 och framåt enligt SKR:s standard. 

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2022 med plan 2023-2025  

 

 

Sammanfattningsvis innebär driftbudgeten för 2022 att kommunen i förhållande till 2021 års bud-

get totalt har en ökning med knappt 56 mnkr på driftbudgetramar till kommunstyrelsen och nämn-

der. Under planåret 2023 planeras ramökningar på 34 mnkr och för planåren 2024 och 2025 plane-

ras det med ytterligare ramökningar på drygt 30 respektive knappt 40 mnkr. 
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Tabell: Ramförändring nämnder år 2022-2025 

 

Resultat för budget 2022 landar med ovan ramar på 27,4 mnkr, vilket är två procent av kommu-

nens intäkter, i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. För åren 2023-2025 lig-

ger resultatet på 35,3 mnkr, 36 mnkr respektive 43,6 mnkr, vilket är 2,5-2,9 procent av kommunens 

intäkter.  
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Tabell: Resultatbudget Alvesta kommun år 2022-2025 

 

Med ovan resultat förstärks det egna kapitalet under planperioden med 142 mnkr och därmed för-

bättras soliditeten ytterligare. 

Investeringar 
Den föreslagna investeringsbudgeten för år 2022 uppgår till 122,9 mnkr, inklusive exploatering och 

fördelning på nämnderna. Nivån på kommunens investeringar för planåren 2023-2025 skiljer sig 

från 2022 på grund av att VA-kollektivet, exploatering och övergripande strategisk ram har olika 

budget per år. 

Preliminär investeringsbudget för år 2022 med plan 2023-2025 utgår från att det är kommunfull-

mäktige som beslutar om nämndernas investeringsramar och även beslutar om enskilda projekt 

om 10 miljoner kronor och därutöver. Kommunstyrelsen kommer bestämma om fördelning och 

omfördelning inom det strategiska investeringskontot som är föreslaget för 2022. Nämnderna 

själva bestämmer vilka projekt de kommer göra inom tilldelad investeringsram.  

Genom att, i större utsträckning än idag, aktivera egen tid på investeringsprojekt uppnås en bättre 

redovisning, och därmed flyttas en del av driftskostnaderna till investeringar. Det nya ekonomisy-

stemet blir ett bra IT-stöd genom modulen "tid och projekt". 

Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2022 med plan 2023-2025 
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Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2022 och planperi-

oden år 2023-2025 uppgår till 1 243 mnkr, se diagram nedan och även bilaga 2. 

De strategiska investeringarna för 2022-2025 uppgår till sammanlagt 91,1 mkr. Kommunstyrelsen 

beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska investe-

ringarna för 2022 finns bland annat satsningar på utveckling de nationella programmen, frilufts-

satsning, belysning Hjortsberga strandpromenad, laddstolpar, ventilation, fordon Allbo lärcenter, 

markköp, Vislanda badplats Oby, hjälpmedelstvätt, Sjöparken, Hagaparken, kontaktcenter, belys-

ning och övriga strategiska medel.  

INVESTERINGSRAMAR 2022-2025
Belopp tkr

Nämnd/styrelse investeringsramar FÖRSLAG investeringsramar 

budget 2021 2022 2023 2024 2025

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen 14 450 12 250 12 250 12 250 12 250

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 9 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Utbildningsnämnden (UN) 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000

Omsorgsnämnden (ON) 2 100 3 000 3 000 3 000 3 000

Nämnden för arbete och lärande (NAL) 600 600 600 600 600

Strategiska investeringar ej fördelade (KS) 15 300

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN): 35 200 13 500 13 500 13 500 13 500

Avgiftsfinansierad verksamhet

Nämnden för samhällsplanering:

Vatten/avloppsverksamhet (VA) 45 200 39 900 51 500 34 000 122 600

Summa ramar nettoinvesteringar 124 350 76 250 87 850 70 350 158 950

STRATEGISKA INVESTERINGAR 2022-2025
Belopp tkr

Strategiskt investeringskonto Ansvarig nämnd

2022 2023 2024 2025

Skattefinansierad verksamhet

Övriga strategisk KS 35 600 23 350 16 100 16 000

Summa nettoinvesteringar 35 600 23 350 16 100 16 000

Självfinansieringsgrad skattefinansierat inkl  strategiska* 91,8% 100,5% 115,8% 119,8%

*exklusive hjälpmedelstvätt

Exploateringsinvesteringar Ansvarig nämnd

2022 2023 2024 2025

Exploateringsinvesteirngar

Nya bostäder Arringås SBN 6500

Spåningslnada flerbostadshus SBN 500

Spåningslanda småhus SBN 1000

Tingsbacken nya bostäder SBN 500

Norra infarten verksamhetsområde SBN 500

Lekaryd södra bostäder SBN 2000

Plan Exploatering 8500 5000 7500

Summa nettoinvesteringar 11 000 8 500 5 000 7 500

Summa nettoinvesteringar 122 850 119 700 91 450 182 450
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Cirka 42% av investeringsvolymen avser Alvesta kommuns preliminära investeringar. Cirka 20 pro-

cent avser Allbohus investeringar i bostäder. Övriga investeringar är i stort sett Allbohus investe-

ringar i kommunens verksamhetsfastigheter. Det finns ett antal projekt som är under utredning och 

ännu inte beslutade på totalt flera hundra mnkr. 

En preliminär investeringsvolym på ca 517 miljoner kronor för åren 2022-2025 i Alvesta kommun 

tillsammans med övriga ekonomiska förutsättningar, bland annat en hög likviditet, innebär att 

kommunen inte behöver låna under de närmaste åren i planperioden. De ekonomiska förutsätt-

ningarna utgår då från att kommunens planerade resultatnivåer kan hållas och att nämnderna hål-

ler sina budgetar. 

Bolagen tillsammans, främst Allbohus, kalkylerar med ett investeringsbehov på ca 726 mnkr under 

åren 2022-2025, se bilaga 2. Ett utökat lånebehov finns främst för Allbohus och bedöms till ca 450 

mnkr fram till 2025. 

Behovet av prioriteringar av investeringar inom kommunkoncernen kommer öka. 

Finansiella mål och god ekonomisk hushållning   

God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort 

och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en verk-

samhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära 

kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk 

hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt. En ekonomi i balans samt en väl 

fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar 

för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att 

kommunkoncernens verksamheter kontinuerligt följer upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utveckl-

ingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad budget. Kommunens resurser ska an-

vändas kostnadseffektivt och ändamålsenligt i verksamheten. Om det uppstår konflikt mellan eko-

nomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetra-

men inte överskrids.  
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För att en effektiv resursanvändning arbetar kommunkoncernen för en ökad samordning mellan 

kommundelen och de kommunala bolagen Målet är främst att skapa en modern och effektiv kom-

munkoncern som ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett 

förvaltning eller bolag.  

Idag använder Alvesta kommun ”blandmodellen” gällande pensionsförpliktelser. Flera kommuner 

har istället infört den s.k. fullfonderingsmodellen och under 2022 utreds vilka påverkan ett infö-

rande av fullfonderingsmodellen i kommunen. Fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande bild 

av kommunens ekonomiska ställning och är att föredra utifrån en ökad transparens.  

I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns långsiktiga mål avseende resultat, inve-

steringsnivå, låneskuld och avkastning från pensionsmedelsförvaltningen. Fullmäktige fastställer i 

samband med budgetbeslutet specifika finansiella mål avseende resultat, investeringsnivå och lå-

neskuld (se avsnitt om investeringar) för kommande budgetår inom ramen för de långsiktiga målen 

i dessa riktlinjer. 

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål för nämnderna utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hus-

hållning och är tillsammans med beslutade finansiella mål grund för bedömningen av god ekono-

misk hushållning.  

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
 

❖ Kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av kommunens intäkter, i 

form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över en fyraårspe-

riod. För budgetåret 2022 innebär det ett resultat på 27,4 mnkr.  

Motivering 
Kommunens resultat behöver långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, ekonomisk ut-

jämning och generella statsbidrag för att förhindra en ökad skuldsättning och minskat finansiellt 

handlingsutrymme. Ett resultat på den nivån skapar utrymme och förutsättningar för att klara 

bland annat marginal för oförutsedda händelser, värdesäkring av egna tillgångar, egenfinansiering 

av investeringar samt amortering lån. För att nå ett uthålligt överskott krävs såväl långsiktighet i 

planering som förändrade arbetssätt. Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras. En skattehöj-

ning ses som den sista åtgärden för att balansera ekonomin.  

 

❖ Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad verk-
samhet exklusive exploatering ska uppgå till 100 procent under planperioden 
2022-2025.  

Motivering 
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av kommunens nettoinvesteringar 

som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. Kommunens riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning anger att investeringsnivå inom den skattefinansierade verksamheten långsiktigt ska 

vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av investeringar långsiktigt ska vara 

100 procent. Kortsiktigt kan självfinansieringsgraden enstaka år vara lägre men inte lägre än 50 
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procent. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten kan undantag göras efter en 

bedömning av hur taxenivåerna påverkas.  

Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2022 uppgå till 

knappt 92 procent. Under planperioden 2022-2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 

knappt 119 procent.  

Nämnder  

Kommunstyrelsen 
 

 

Inriktning 
Alvesta kommun ska vara en hållbar och trygg plats att leva, bo och verka i. Kommunen ska stå för 

tillgänglighet, gott bemötande och vara ledande i samhällsutvecklingen genom att involvera invå-

nare och samhällets aktörer i kommunens utveckling. Alvesta ska ha det bästa näringslivsklimatet i 

regionen som skapar fler arbetstillfällen och näringslivsetableringar i den växande och attraktiva 

kommunen. För att ha en långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för framtida gene-

rationer, arbetar kommunkoncernen strategiskt genom att integrera redan pågående arbete i kärn-

verksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar för 

hållbarhet.  

Utvecklingsmål 
 

❖ Tillväxten ska öka inom olika branscher i kommunen 

Motivering 
Alvesta ska ha en starkare tillväxt. Nyetableringar och utveckling av befintliga företag genererar fler 

jobb och fler människor i arbete. För att möta näringslivets och kommunens behov ska kommunen 

säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för att möjliggöra för företag 

som vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen. Större marktillgångar ger Alvesta bättre 

förutsättningar än storstadskommunerna att locka till sig större industrietableringar. Tillväxten be-

höver också ske i befintliga branscher som till exempel skog och trä, livsmedelsproduktion och be-

söksnäring.    

Alvesta har mycket goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter 

för gods och människor och en smidig bygglovsprocess.  Platsmarknadsföring och profilering som 

en cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss. 

Målindikatorer  
o Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)   

o Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB).  
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❖ Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet 

från 18 till 12 procent. 

Motivering 
Alvesta kommun ska arbeta strategiskt med ungdomsarbetslöshet med fokus på de som varken ar-

betar eller studerar.  Arbetsförmedlingen beskriver tre målgrupper med högre risk for arbetslöshet: 

utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning samt personer med funktionsnedsättning. Alvesta 

kommun har ett stort ansvar över utfallet och tillsammans skapar vi innovativa lösningar som sä-

kerställer goda livsvillkor och hälsa för våra barn och unga.     

Målindikatorer  
o Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%), (N02906) 

Särskilda uppdrag  
 

Särskilda uppdrag kommunstyrelsen Finansiering  Ansvar 

Ta fram en strategi för den samlade laddinfrastrukturen i 

kommunen. 

Inom ram  KS i samverkan med SBN 

och Alvesta Energi AB 

Inkomna motioner samt utfallet i kommunfullmäktige 

ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 

Inom ram KS 

Kommunkoncernens inköp och upphandling behöver 

fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara upphandlings-

metoder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan 

upphandla och leverera på lika villkor. Inköp och livsme-

delshantering ses över inom ramen för utredning av 

kostorganisation. 

Inom ram KS 

 

Ekonomisk tilldelning 
 

 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025

Kommunfullmäktige ram 1 200 1 220 1 240 1 270 1 310

Revision ram* 1 110 1 120 1 140 1 150 1 170

Valnämnd ram 0 400 0 400 0

Kommunstyrelsen

Justering från Strategiska 8 260

Uppräkning löneökningar och struktur 1 590 1 750 2 130 2 530

Sommarlovskort 300

Digitaliseringssamordning 1 200

Justering underskott LSS (inför ramjustering) 3 500

Lokaltrafiksatsning 2 500

Kommunstyrelsen ram 77 640 92 490 96 740 98 870 101 400

* Revisionens budgetram hanteras/bereds av kommunfullmäktiges presidium i särskild ordning. 

   Förslaget har dock klippts in i ovanstående tabell för att ge en totalbild av budgeten.
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Kommunstyrelsens ram justeras med medel som tidigare legat som strategiska åtgärder. Dessa 

hanteras av kommunstyrelsen och flyttas därför dit för enklare hantering. Det innefattar hantering 

av Huseby bruk, upplösning avsättning infrastruktur, Växjö Smaland Airport, sommarjobb, fler unga 

i arbete, försäkrings- och betaltjänster samt Värends räddningstjänst.  

Vidare tillförs medel för årlig uppräkning av löner.  

Att erbjuda sommarlovskort till unga är ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för fritids-

aktiviteter och sommarjobb. Därför stärks kommunstyrelsens budget med 0,3 mnkr.  

En förstärkning av kommunstyrelsens budget görs även med 1,2 mnkr för att öka innovation, kun-

skap och kompetens kring digitaliseringens möjligheter samt stärka den digitala infrastrukturen i 

kommunen. Tillskottet ska användas för en ökad digitaliseringssamordning, där bredbandsutbygg-

nad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och uppbyggnaden av kontakt-

center är viktiga delar.  

En satsning på 2,5 mnkr görs i kommunstyrelsens budget från och med 2023 på lokaltrafik i Alvesta 

tätort. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar 

människors vardag.  

Till 2022 ska LSS-verksamheten samordnas till omsorgsnämnden och ramjusteringar kommer att 

göras enligt separat beslut som fattas under hösten 2021. Utöver denna ramjustering reserveras 

3,5 mnkr på kommunstyrelsen, motsvarande det befintliga underskottet som utbildningsnämnden 

har för sin LSS-verksamhet. Dessa medel reserveras för att kunna föras över till omsorgsnämnden 

tillsammans med övrig ramjustering av LSS-verksamhet. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Kommunen arbetar för att stärka och uppmuntra 

arbets- och näringsliv för fler arbetstillfällen och 

hållbart företagande, innovationer och infra-

struktur.  

 

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 

(N07900) 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451) 

Förvärvsarbetande invånare, 20 - 64 år, andel (%) (N00914) 

Invånare 16 – 64 år som är arbetslösa eller i konjunkturbero-

ende program, procent 

Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)   

Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB) 

Kommunens invånare, företagare och besökare 

upplever en god tillgänglighet, gott bemötande 

och enkelhet i kontakten med kommunen. Kom-

munen har en god lösningsgrad och likvärdiga 

svar i första kontakten oavsett val av kanal och 

typ av ärende. 

 

Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters svarstider 

Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters bemötande 

Upplevd enkelhet i kontakten och nyttjandet av kontaktcen-

ters service och tjänster 

Upplevd lösningsgrad i första kontakten. 

Upplevd ökad förståelse 

Upplevd hantering av kontakten/ärendet i sin helhet 
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Kommunens verksamheter ska bidra till en håll-

bar konsumtion och produktion samt ett minskat 

klimatavtryck. 

Ekologiska livsmedel i kommunens/regionens verksamhet, 

andel (%) (U07514) 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) 

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 

inklusive biologisk behandling, procent 

Insamlat återvinningsmaterial, förpackningar, tidningar och 

övrigt material, kg/invånare 

Alvesta kommun ska vara tryggt att leva, verka 

och vistas i. 

Invånare 16 - 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel 

(%) (U01413) 

Invånare 16 - 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel 

(%) (U01420) 

Polisen trygghetsmätning, index 

Tillgång till rätt kompetens är en av de viktigaste 

förutsättningarna för att kommunen ska kunna 

leverera god service och nå goda resultat. 

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun, ex-

klusive pensionsavgångar och uppsägningar pga. personal-

brist, procent 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd perso-

nal, procent 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent 

 

Omsorgsnämnden 
 

 

Inriktning 
I Alvesta kommun ska personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till livskvalitet hela 

livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar. 

Omsorgsnämnden ska erbjuda digital service och välfärdsteknik i första hand och personlig omsorg 

och vård när behov finns. De förebyggande insatserna ska öka och med ett särskilt fokus på mötes-

platser. 

Det är svårt att förutsäga den framtida utvecklingen av covid-19 och dess effekter för den enskilde 

och verksamheten. Behovet av åtgärder kan komma att stanna kvar länge i någon form, beroende 

på hur den nuvarande pandemin utvecklar sig och hur risken för nya utbrott längre fram kommer 

att se ut. Detta behöver kommunen planera för att kunna hantera.  
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Utvecklingsmål 
 

❖ Den enskildes nöjdhet och inflytande över sin vardag utifrån de beviljade insat-

serna ska öka 

Motivering 
Omsorgsnämndens inriktning är att personer med behov av omsorg och vård ska ges möjlighet till 

livskvalitet hela livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och 

förutsättningar. Förvaltningen har en tid uppmärksammat att brukarnöjdheten för delaktighet och 

inflytande är ett område som behöver utvecklas för att stärka möjligheten till den enskildes livskva-

litet. En grundläggande betydelse i detta sammanhang är att den enskilde och dess närstående så 

långt det är möjligt ges inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs och hur och när de ska utfö-

ras. Den enskilde ska efter sin förmåga kunna påverka och vara delaktig i sitt vardagsliv. Ytterst 

handlar det om att stödet till den enskilde ska vara av rätt omfattning och av god kvalitet. 

Målindikatorer 
o Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL, LSS 

o Hänsyn till åsikter och önskemål, SoL 

o Möjlighet att påverka tider, SoL 

o Bestämma om saker som är viktiga hemma, LSS 

o Trivs alltid på sin dagliga verksamhet, LSS 

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 

Ekonomisk tilldelning  
 

 
 

För omsorgsnämnden görs ett tillskott till budgetramen med 0,2 mnkr år 2022 och ytterligare 0,2 

mnkr under 2023 för att utveckla och stärka daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter inom funkt-

ionsstöd. Till exempel kan en förstärkning av den dagliga ersättningen ske.   

För åren 2022-2025 tillförs medel för volymökningar och strukturförändringar.  

Omsorgsnämndens budget kommer genom separat beslut att tillföras medel för flytt av LSS-verk-

samhet från nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden. Implementeringen av den 

nya LSS-organisationen ska ske utifrån tidigare fattade beslut och där omsorgsnämnden särskilt ska 

beakta det utvecklingsuppdrag som finns i LSS-utredningen, däribland fritidsaktiviteter inom funkt-

ionsstöd.  
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Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Omsorgen och vården ska vara av god kvalitet 

och utgå ifrån den enskildes behov, möjligheter 

och förutsättningar 

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt 

särskilda boende, % 

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin 

hemtjänst, %. 

Personalkontinuitet. Antal personal som en hemtjänsttagare 

möter under 14 dagar, medelvärde 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-

insats (alla nya insatser), medelvärde 

Anm. LSS; helhetssyn (finns inte ännu i den nationella mätningen). 

 

 

Utbildningsnämnden 
 

 

Inriktning 
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en 

gynnsam personlig utveckling och ekonomisk samhällsutveckling. I Alvesta kommun ska alla barn 

och elever ges förutsättningar att utvecklas och nå målen för utbildningen. Utbildning och omsorg 

för barn och unga ska vara jämställd, likvärdig och kompensatorisk vilket innebär att oavsett indivi-

duella förutsättningar och behov ska barn och elever ges möjligheter att främjas i sitt lärande och i 

sin utveckling. Barnen och eleverna ska mötas av kompetent och behörig personal. 

Barn och elever ska känna sig trygga och det ska finnas en nolltolerans mot kränkningar, trakasse-

rier och diskriminering. Inom utbildningsförvaltningen är måltiderna ett pedagogiskt verktyg för att 

lära barn och elever om hälsa, kulturer och ekologisk hållbarhet. Barn och elever i Alvesta kommun 

utbildas för att vara med och utveckla en hållbar framtid.  

Alvesta kommun arbetar utifrån Barnens bästa –i Kronoberg och i Alvesta. Genom samverkan mel-

lan olika parter både inom kommunen, regionen och Polisen ska tidiga insatser prioriteras för att 

utveckla arbetet med om barn och ungdomar. 

Utvecklingsmål 
 

❖ Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 



 

29 

 

 

Motivering 
Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på nation-

ellt program på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står idag utanför denna möjlighet. En stor 

del av dessa elever saknar endast ett eller två ämnen för att nå behörighet till gymnasieskolan. Sär-

skilt fokus ska därför läggas på åtgärder för dessa elever. 

Målindikatorer  
o Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, procent 

(N15436) 

o Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, an-

del (%) (N15419) 

 

❖ I Alvesta utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare 

i barn- och elevgrupper som i storlek närmar sig snittet för riket 

Motivering 
För att möta de behov som finns hos barn och elever och kunna erbjuda en god utbildning och om-

sorg är kompetensförsörjningen viktig. Lärare och förskollärare är bristyrken vilket gör att huvud-

man och kommun behöver vara behjälpliga och stöttande i enheternas arbete med att vara en at-

traktiv arbetsgivare – både för att behålla och för att rekrytera personal. Alvesta kommun behöver 

säkerställa att personaltätheten är i nivå med övriga riket på några års sikt.  

Målindikatorer  
o Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel 

(%) (N11810), 

o Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal (N11010), 

o Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9 (N15034), 

o Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N3014).  

Särskilda uppdrag 
Särskilda uppdrag utbildningsnämnden Finansiering  Ansvar 

Införande av mobilförbud på samtliga kommunala skolor. Inom ram  UN 

Ekonomisk tilldelning  
 

 

 
 

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025

Utbildningsnämnden

Uppräkning löneökningar och struktur ej prislappsverksamhet 2 970 3 770 4 990 6 080

Volymökningar och förstärkning skola och förskola 15 200 16 270 15 020 9 580

Förstärkning elevhälsa 1 200

Utbildningsnämnden ram 484 520 503 890 523 930 543 940 559 600
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Utbildningsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. För volymökningar och för att öka 

undervisningens kvalitet för barn och elever ökas utbildningsnämndens budget med 15 mnkr 2022 

samt ytterligare medel de kommande åren 2023-2025. Framförallt ska tillskottet användas för att 

skapa goda förutsättningar och tillräckliga resurser för förskolan, tidiga och förebyggande insatser i 

förskola och grundskola samt att förstärka fritidsverksamhetens kvalitet. 

Vidare tillförs utbildningsnämndens budget ytterligare 1,2 mnkr till elevhälsan för att öka det före-

byggande arbetet och barn och elevers välmående och trygghet.   

Utbildningsnämndens budget kommer genom separat beslut att minskas för överflytt av LSS-verk-

samheten till omsorgsnämnden.  

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Utbildningsnämndens verksamheter har en god 

personaltäthet och personalen har en god utbild-

ningsnivå 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 

(N11102) 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, 

kommunal regi, andel (%) (N11810) 

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem (N13014) 

Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högsko-

leexamen fritidshem, kommunal regi, procent (Skolver-

ket) 

Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola 

åk 1–9, antal (N15034) 

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behö-

righet i minst ett ämne i grundskola åk 1 – 9, kommunala 

skolor, andel (%) (N15814) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal 

grundskola åk 1 – 9, andel (%) (N15031) 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grund-

särskola, lägeskommun, andel (%) (N18710) 

I utbildningsnämndens verksamheter uppmärk-

sammas tidigt de barn och elever som riskerar 

att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska 

som andraspråk eller matematik och sätter in åt-

gärder för att dessa elever ska ges förutsätt-

ningar att nå målen 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala sko-

lor, andel (%) (N15454) 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 

andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommu-

nala skolor, andel (%) (N15485) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala 

skolor, andel (% (N15514) 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andra-

språk, kommunala skolor, andel (%) (N15516) 
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Andel pojkar i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla 

ämnen 

Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla 

ämnen 

Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 

program på gymnasiet 

Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 

program på gymnasiet 

 

 

Nämnden för arbete och lärande 
 

 

Inriktning 
Nämnden för arbete och lärande ska arbeta för att kommunens invånare ska få möjlighet till kom-

petensutveckling efter individens behov och förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap och 

lärande och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som 

möjligt. Ett fokusområde är att socialt utsatta unga ska genom stöd till dem och deras familjer ges 

bättre förutsättningar att utvecklas och lyckas i skolan och utanför. Verksamheten ska arbetas före-

byggande och att tidigt upptäcka samt samordna insatser för barn och familjer, personer med miss-

bruksproblematik, våld i nära relationer, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Verksamheten ska 

utveckla och arbeta med digitalisering och för invånarnas möjlighet till utökad delaktighet. I en allt-

mer utvecklande arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bi-

behålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög kompetens. 

Utvecklingsmål 
 

❖ Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.  

Motivering 
Det har uppmärksammats en uppåtgående trend av individer som ansöker om försörjningsstöd 

med anledning av arbetslöshet. En av orsakerna till detta är de effekterna av Covid-19 som har in-

neburit minskat arbetsutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens reformering och lokala re-

surser har påverkat möjligheter till samverkan kring de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. 

Individer som lämnas utan tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen ökar, konsekvensen blir att ti-

den för dessa individer inom ekonomiskt bistånd blir längre. Behovet av ekonomiskt bistånd påver-

kas av strukturella och individuella faktorer, ofta i samverkan. Enligt Socialstyrelsen är arbetslöshet 

det vanligaste försörjningshindret, därför ska det ytterligare fokuseras på att andelen som uppbär 

ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.  
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Målindikatorer  
o Antal vuxna biståndsmottagare, arbetslös/saknar etableringsersättning (Social-

styrelsen)  

o Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen) 

 

❖ Andelen gymnasielever som klarar gymnasieskolan ska öka.  

Motivering 
Andelen gymnasielever med en gymnasieexamen inom tre år har under de senaste åren haft en 

nedåtgående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar, det är både negativt för eleverna, 

vägen och möjligheterna till arbetsmarknaden och till självförsörjning blir längre alltmer svårare att 

nå. För förvaltningen innebär det ökade kostnader och minskad möjlighet till att hålla en budget i 

balans. För att trenden ska vända ska särskilt fokus läggas på att arbeta för att andelen elever som 

klarar gymnasiet ska öka.  

Målindikatorer 
o Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, 

N17445) 

o Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, 

N17461) 

 

❖ Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 

Motivering 
Vi behöver tidigarelägga och förbättra arbetet för personer med samsjuklighet (personer med kom-

binerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik). Det krävs ett proaktivt ar-

bete med fokus på hemmaplanslösningar för målgruppen i samverkan med interna och externa ak-

törer. Det ska arbetas för att personer med samsjuklighet ska få hjälp som ökar deras möjlighet att 

uppnå ett liv utan missbruk och det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa sig ett liv som 

innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället.  

Målindikatorer 
o Antal placeringsdygn, barn 

o Antal placeringsdygn, vuxna  

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 
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Ekonomisk tilldelning  
 

 
 

Nämnden för arbete och lärandes ram justeras för årlig uppräkning av löner. 

För volymökningar och förstärkning av gymnasieskolan ökas nämndes budget med 9,7 mnkr 2022 

samt ytterligare medel de kommande åren 2023-2025. 

Nämnden för arbete och lärandes budget ökas under 2022 med 0,5 mnkr för att förebygga och 

motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer samt ytterligare 0,5 mnkr från 2023. Insatser 

kan handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men 

också utökade personella resurser och säkra akutboenden. Arbetet behöver ske i nära samverkan 

inom hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.  

Nämnden för arbete och lärandes budget kommer genom separat beslut att minskas för överflytt 

av LSS-verksamheten till omsorgsnämnden. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Insatser och stöd till socialt utsatta ska vara av 

god kvalitet och utgå från individens behov och 

förutsättningar 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer, 

(U30400) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - hel-

hetssyn, andel (%), (U30452)  

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få 

kontakt, andel (%), (U30447) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig 

information, andel (%), (U30448) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - visar 

förståelse, andel (%), (U30449) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - på-

verka hjälp, andel (%), (U30451) 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - för-

bättrad situation, andel (%), (U30453) 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 

bistånd, andel (%), (U31803) 

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv, (U33001) 
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Kompetensutveckling efter individens behov och 

förutsättning med utbildning som leder till själv-

försörjning 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd 

ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%), (U31462) 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksam-

het, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%), (U40406) 

Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av be-

folkningen, (N03920) 

Elever i SFI-utbildning, antal, (N18801) 

Elever i vuxenutbildning i kombination med SFI, egen 

undersökning. 

Gymnasieelever klarar målen och fullföljer sin ut-

bildning inom undervisningstiden för det aktuella 

programmet 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, an-

del (%), (N17445) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%), (N17447) 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförbere-

dande program, hemkommun, andel (%), (N17446) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, an-

del (%), (N17461) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%), (N17463) 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförbere-

dande program, hemkommun, andel (%), (N17462) 

Finnas tillgängliga och uppmärksamma ett tidigt 

behov av insatser och stöd för personer som le-

ver med våld i nära relationer och hedersrelate-

rat våld och förtryck.  

 

Följa beslutande mål enligt handlingsplanen för våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 

Inriktning 
Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att stärka kommunens infrastruktur och hållbara strategiska 

utveckling för att locka fler invånare till Alvesta kommun. Tillhandahålla service i planeringsproces-
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ser och säkerställa utrymme i tid för dialog och rådgivning. Nämnden verkar för bra och trygga bo-

ende- och naturmiljöer och service inom vattenförsörjning och avloppshantering. Nämndens mål-

grupper är framförallt näringsliv och företag, unga och vuxna medborgare. 

Alvesta kommun ska upplevas som trygg och trivsam för alla, dygnet runt. Alvesta kommun ska 

vara en kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv. 

Utvecklingsmål 
 

❖ Bibehålla kommunens planberedskap för verksamhetsmark och öka kommu-

nens bostadsbyggande. 

Motivering 
Alvesta kommun ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur.  

Målindikatorer  
o Antal nya bostäder/år  

o Antal byggrätter bostäder (BTA/år) i förhållande till tidigare år 

o Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha 

o Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha 

 

❖ Medborgare ska ha en stor variation av mötesplatser inom sin bostads-

ort/närmaste tätort och en ökad tillgänglighet/trygghet i det offentliga rummet. 

Motivering 
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alvesta kom-

mun ska verka för att skapa varierande mötesplatser och skapa förutsättningar för god livskvalitet 

för alla.  

Målindikatorer  
o Avstånd till närmaste lekplats (m), andel av befolkningen i tätort som har < 500 

meter 

o Närhet från bostad till grönområde med rekreationsmöjligheter, andel inom 

500 meter  

o Antal bortbyggda enkelt avhjälpta hinder 

o Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal per 100 000 inv. (U20462) 

o Trygghetsmättningar, ökning i upplevd trygghet  

o Invånare 16 – 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). (U01420) 

 

❖ Medborgare ska kunna resa hållbart, barn och ungdomar ska ha trygga skolvä-

gar 

Motivering 
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alla barn och 

unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. 
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Målindikatorer  
o Uppföljning av upplevelsen av trygg och säker skolväg, 

o Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar, 

o Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter. 

Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Finansiering  Ansvar 

Påbörja allmän översyn av VA-planen och komplettera 

med saneringsplan för ledningsnät och VA-verk. 

Inom ram 

 

SBN 

Genomföra belysningsplanen Inom ram 

 

SBN 

Ta fram ett dokument med stadsbyggnadsprinciper och 

ariktekturpolicy med fokus på estetik, människors välbefin-

nande och harmoni med omgivningen. 

Inom ram SBN 

Inventering av obebodda fastigheter på landsbygden i 

syfte att främja en levande landsbygd. 

0,5 mnkr SBN 

 

Ekonomisk tilldelning  
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. 

Attraktiva och inbjudande tätorter är viktigt för Alvesta kommun och skötselprogram behöver tas 

fram och genomföras i våra tätorter. Samhällsbyggnadsnämnden får ett extra tillskott på 0,5 mnkr 

för ökad skötsel av våra tätorter. 

 Samhällsbyggnadsnämndens budget ökas med 0,5 mnkr för att genomföra en inventering av obe-

bodda fastigheter på landsbygden i syfte att främja en levande landsbygd. 
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Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ver-

kar för att stärka kommunens infrastruktur och 

strategiska utveckling 

 

Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent 

mått 

Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl 

fungerande process, mått 

Förnyelsetakten av ytskikt på gator. Antal kvm/säsong 

Detaljplaner med ny bostadsmark Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha bo-

stadsmarks försäljning 

Möjligheter för verksamheter att etablera sig och 

att utvecklas 

Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha 

Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

 

Inriktning 
Bidra till att skapa en attraktiv kommun för kultur, bildning, idrott och turism. Skapa goda förutsätt-

ningar för alla invånare med särskilt fokus på barn och unga att utvecklas utifrån behov och in-

tresse. Detta oavsett var man bor i kommunen. Samverkan sker inom Barnens Bästa gäller i Alvesta 

kommun. Genom dialog och samverkan möta alla invånares behov av kultur, rekreation och rörelse 

för individens välmående. Turism till kommunens alla delar kopplat till upplevelser, mathantverk 

och boende ska lyftas fram. 

Utvecklingsmål 
 

❖ Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  

Motivering 
Det är viktigt att tillvarata invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice och god livs-

miljö och få en ökad jämlikhet. Diversifierat utbud utifrån behov. Öka digital tillgänglighet till kultur 

för alla invånare. 

Målindikatorer  
o Antal kulturskoleaktiviteter utanför Alvesta tätort 

o Antal besök i Kulturbussen. 

o Antal lovaktiviteter utanför Alvesta tätort 

o Antal självutlån på bibliotek 
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❖ Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.  

Motivering 
Ett mer anpassat stödsystem-hållbart över tid med sociala och ekologiska hänsyn. Efter Coro-

napandemin ser vi att andra stöd än endast ekonomiska kommer efterfrågas. Öka möjlighet att di-

gitalisera ansökningar och bokningar utifrån digitaliseringsplanen. Jämlika och jämställa föreningar 

utifrån Barnkonventionen och Agenda 2030. 

Målindikatorer 
o Andel barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter (LOK)  

o Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt 

o Andelen ansökningar om föreningsbidrag som görs digitalt  

o Andelen bokningar av lokaler/hallar som sker digitalt 

Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag kultur- och fritidsnämnden  Finansiering  Ansvar 

Påbörja en utredning av Virdavallen inklusive ny ishall 

som ska slutföras under 2023. Utredningen görs i 

samverka med aktuella externa och interna intres-

senter. 

Inom ram  KFN 

Fortsätta utveckla biblioteken som en modern mötes-

plats för invånare och besökare. 

Inom ram  KFN 

Utreda förutsättningar för en långsiktig lösning och 

samarbete med Alvesta Folkets Husförening. 

Inom ram KFN 

 

Ekonomisk tilldelning  
 

 
 

Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. 

Kultur- och fritidsnämndens budget får också en förstärkning på 0,5 mnkr till utökade föreningsbi-

drag inom ramen för nämndens bidragssystem. 

En satsning görs i budgeten där medel tillförs kultur och fritidsnämnden med 0,4 mnkr från 2023 

för utveckling av ett kultur- och fritidsbibliotek.  
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Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

God tillgång till kultur och fritid i hela kommu-

nen. Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans 

med föreningsliv och civilsamhälle samverka för 

att utveckla ett rikt kultur- och fritidsliv för kom-

munens invånare. Oavsett var i kommunen man 

bor, oavsett fysiska möjligheter, oavsett ålder, 

ekonomisk, kulturell eller social bakgrund ska 

man kunna ta del av kultur och fritidsutbudet i 

Alvesta kommun.  

 

Antal bibliotek i kommunen 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 

bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsan-

läggningar, skala 0-100 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invå-

nare 7-20 år 

Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar 

Nöjd Medborgar-Index – Kultur, skala 0-100 

Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år 

 

 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

 

Inriktning 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg, miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedel 

och smittskydd. Nämndens målgrupper är framförallt näringsliv och företag samt kommunens 

medborgare där vi ska utföra en god service och utföra myndighetsutövning genom rådgivning, till-

syn och kontroll, utifrån lagar som exempelvis plan- och bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken 

och smittskyddslagen. Nämnden arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. 

Utvecklingsmål 
 

❖ Hållbar, effektiv och rättssäker handläggning av tillsyn, kontroll och ärenden 

inom nämndens ansvarsområden   

Motivering 
Alvesta kommun ska ge boende och näringslivet bästa möjliga förutsättningar så att utveckling kan 

uppnås i hela kommunen. 

Målindikatorer  
o Kommunens verksamhetsutövare och medborgares totala upplevelse av hand-

läggning inom nämndens ansvarsområden utifrån miljöbalken, livsmedelslagen 

och Plan- och bygglagen mätt i NKI. 



 

40 

 

 

Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag till myndighetsnämnden  Finansiering  Ansvar 

Utveckla dialogprocesser för att bevara och förbättra mål- 

och nöjdhetsindex.  

Inom ram  

 

MN 

Effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom tillsynsverk-

samheten  

 

Inom ram MN 

 

Ekonomisk tilldelning  
 

 

Myndighetsnämndens ram justeras för årlig kostnadsuppräkning. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Möjligheter att bygga bostäder och förutsätt-

ningar för verksamheter att etableras och ut-

vecklas 

 

Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan 

till bygglovsbeslut är inte mer än 5 veckor. Genom-

snittlig handläggningstid 

Tillsynstid gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn. 

Uppnådd procent av det i behovsutredningen fast-

ställda behovet. 

Tillsynstid gällande livsmedel planerad kontroll. 

Uppnådd procent av det i behovsutredningen fast-

ställda behovet 

 

 

  

Tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2021

Budget 

2022

Plan 

2023

Plan

2024

Plan

 2025
Myndighetsnämnden ram 200 200 210 210 220

Summa 1 257 760 1 313 340 1 347 300 1 377 460 1 416 990
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Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess 
 

Under 2021 pågår arbete för att implementera kommunens styrmodell, vilket har en påverkan på 

kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Denna bilaga beskriver kortfattat planerings- och 

uppföljningsprocessen för budgetåret 2022. Mål och budget 2022 beslutas av kommunfullmäktige i 

oktober 2021, vilket innebär en förskjutning av planeringsprocessen i tid under innevarande år mot 

ett normalår då Mål och budget beslutas i juni.  

 

Som utgångspunkt i planeringsprocessen har planeringsdagar genomförts med kommunstyrelsen, 

presidier i nämnder/bolag, representanter för partier som ej är representerade i kommunstyrelsen 

samt koncernledningen. Planeringsdagar har omfattat omvärldsanalys, nulägesanalyser för respek-

tive förvaltning/bolag, utbildning och nulägesworkshop om Agenda 2030, ekonomiska och demo-

grafiska planeringsförutsättningar samt genomgång av styrmodell och ny resursfördelningsmodell. 

Underlag i budgetarbetet har även bestått av förvaltningarnas förslag till inriktning, utvecklingsmål, 

målindikatorer, eventuella särskilda uppdrag, kvalitetsfaktorer samt prioriteringsunderlag.  

 

Inom ramen för planeringsprocessen ska kommunstyrelsen enligt styrmodellen fastställa specifikt 

ägardirektiv för Alvesta kommunföretag AB som i sin tur fastställer specifikt ägardirektiv för dotter-

bolagen. Ägardirektiv behöver fastställas vid bolagstämma och vid behov kallas därför till en ex-

trastämma efter att kommunstyrelsen/AKAB har fattat beslut. Utöver specifika ägardirektiv för 

varje bolag finns även ett generellt ägardirektiv som uppdateras vid behov och beslutas av kom-

munfullmäktige.  

 

Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål och budget 2022 i oktober ska nämnderna besluta 

om sina verksamhetsplaner och internbudgetar senast december. Bolagen fastställer sina verksam-

hets-/affärsplaner senast december enligt anvisningar av AKAB.  

 

Kommunkoncernen följer upp verksamhet och ekonomi två gånger per år, genom delårsrapporten 

per augusti och årsredovisningen. Varje nämnd följer upp verksamhet och ekonomi vid samma till-

fällen. Därtill tillkommer ekonomiska månadsrapporter med prognoser under året. 
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Bilaga 2 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen 
 

 

 

  

Sammanställning flerårsplan investeringar Alvesta kommunkoncern

mnkr

T.o.m Budget Budget Plan Plan Plan Summa

Invester ingar 2021 2022 2023 2024 2025 2022-2025

BUDGET/PLAN

Rönnedal 100,0 65,0 30,0 95,0

Banergatan 19,0 20,0 20,0

Kommunalalokaler 95,0 100,3 139,0 34,5 12,6 286,4
Allbohus Fastighets AB - övriga bostäder 10,0 40,5 27,0 35,0 35,0 137,5

Alvesta Energikoncern 10,7 13,5 9,3 11,2 107,4 141,4

Alvesta Renhållnings AB 3,2 4,8 4,8 32,6 3,8 46,0

Alvesta kommun  - KLF investeringsram 14,5 12,3 12,3 12,3 12,3 49,2

Alvesta kommun - KFN investeringsram 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0

Alvesta kommun - UN investeringsram 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0

Alvesta kommun - ON investeringsram 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0

Alvesta kommun - NAL investeringsram 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4

Alvesta kommun - SBN investeringsram 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 54,0

Alvesta kommun - SBN investeringsram VA** 45,2 39,9 51,5 34,0 122,6 248,0

Alvesta kommun - SBN Exploatering 6,5 11,0 8,5 5,0 7,5 32,0

Alvesta kommun- Övergripande strategisk ram 36,0 35,6 23,4 16,1 16,0 91,1

Summa nettoinvester ingar 362,3 367,0 329,9 204,8 341,3 1243,0

Varav bolagen 2022-2025 726,3

Nyupplåning/amortering 2021 2022 2023 2024 2025 2022-2025

Allbohus Fastighets AB 5) 75,0 180,0 150,0 60,0 60,0 450,0

Alvesta Energikoncern 6) -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 100,0 60,0

Alvesta Renhållnings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alvesta Utveckling AB 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alvesta kommun 7) 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 150,0

Summa upplåning/invester ing 0,0 58,0 160,0 130,0 90,0 260,0 660,0

Total  förändring

Låneskuld 31 dec varje år 201231 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Alvesta kommunföretag 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 0,0

Allbohus Fastighets AB 1 040,0 1 115,0 1 295,0 1 445,0 1 505,0 1 505,0 390,0

Alvesta Energikoncern 158,0 138,0 118,0 98,0 78,0 198,0 60,0

Alvesta Renhållnings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alvesta Utveckling AB 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 0,0

Alvesta kommun 204,0 204,0 204,0 204,0 254,0 304,0 100,0

Summa upplåning/invester ing 1 478,0 1 536,0 1 696,0 1 826,0 1 916,0 2 086,0

Förändring 58,0 160,0 130,0 90,0 260,0 550,0

* Inkl överförda medel från 2020

1) Inkluderar avdrag för egenfinansiering.

2) Ingår grov kalkyl för ny värmepanna Alvesta Energi, behov år 2025-2026 någon gång, med full lånefinansiering.

3) Förutsätter en årlig resultatnivå på minst 27-30 miljoner för planperioden.
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Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad   
     

    

 

 

 

UTDRAG FRÅN KF MÅL OCH BUDGET 2022 med plan 2023-2025 
 

Resultat- och balansbudget för VA 

        

        
Resultatbudget        
(tkr)        

  Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Intäkter  
41 624 41 967 43 367 44 581 45 830 47 113 

kostnader  
-31 206 -31 192 -31 368 -31 795 -32 335 -32 988 

avskrivningar  
-7 249 -7 903 -8 557 -8 938 -9 225 -9 649 

Nettoresultat  
 3 169 2 872 3 442 3 848 4 270 4 476 

Finansiella intäkter  
0 0 0 0 0 0 

Finansiella kostnader   -2 801 -2 872 -3 442 -3 848 -4 270 -4 476 

Årets resultat  
368 0 0 0 0 0 

      
 

 

      
 

 

Balansbudget      
 

 

(tkr)      
 

 

  Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan 

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Immateriella tillgångar  
25 729 24 479 23 229 21 979 20 729 19 479 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar  

178 982 214 580 248 580 282 400 325 480 352 480 

Pågående investeringar  
49 557 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Maskiner, inventarier, bilar  
3 302 2 899 3552 3 472 3 382 3 292 

Summa anläggningstillgångar  
257 570 271 957 305 361 337 851 379 591 405 251 

Fordringar (VA debiterad mot ARAB**)  
10 322 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Summa omsättningstillgångar   10 322 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Summa tillgångar  
267 892 274 957 308 361 340 851 382 591 408 251 

      
 

 

      
 

 

Eget kapital  
129 129 129 129 129 129 

Avsättningar  
0 0 0 0 0 0 

Långfristiga skulder  
267 763 274 828 308 232 340 722 382 462 408 122 

Kortfristiga skulder   0 0 0 0 0 0 

Summa eget kapital och skulder  
267 892 274 957 308 361 340 851 382 591 408 251 

 

 

*Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning med 2,8 %+ indexjusterad med KPI. 

**ARAB=Alvesta Renhållning AB, som hanterar debiteringen av VA-fakturorna. 
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Mål och budget 2022 med plan 2023-2025 
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beredning.     

Sammanfattning 

Handlingarna i ärendet är vid tidpunkten för sammanträdet utskickade innan 
sammanträdet. Dem kommer att presenteras på kommunstyrelsens möte.     
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Integrerar lokalt boende med globala möjligheter
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En verklighetsförankrad alliansbudget för 2022

Ett nytt budgetår och en ny budgetmodell från SKR är en ny utmaning att arbeta med.
Det är både modigt och klokt av Alvesta kommun att övergå till en helt ny modell. Det
gäller här att både politiken att tjänstemännen är samspelta i budgetarbetet. En av
fördelarna med denna modell är att politiken får en helt ny och klar bild av vilka ramar,
som de olika nämnderna verkligen behöver. Sen är det upp till oss i politiken att göra
rätt prioriteringar beroende på gamla och nya förutsättningar. Ett stort tack till våra
tjänstemän på kommunledningsförvaltningen och ekonomikontoret, som har varit
mycket behjälpliga och tillmötesgående med budgetarbetet. Utan er hade inte
budgeten varit möjlig överhuvudtaget.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna presenterar här en gemensam
budget för verksamhetsåret 2022 i Alvesta kommun. Det är en ytterst
verklighetsförankrad budget, som visar att alliansen tar det politiska uppdraget på stort
allvar. Eftersom alliansens budget vann vid förra budgetomröstningen är budget 2022
en fortsättning på detta vinnande koncept. Här tar vi ansvar för ekonomin, klimatet och
tryggheten i kommunen. Vi gör skarpa prioriteringar med fokus på kärnverksamheten.
Det är en utmaning som vi tar oss an med ansvarsfull, långsiktig och hållbar borglig
politik. Vi prioriterar arbetslinjen istället för bidragslinjen.

Med denna budget som utgångspunkt styrs Alvesta kommun enligt den styrnings- och
ledningsmodell som kommunfullmäktige tidigare beslutat om.

Ekonomisk bakgrund och budgetförutsättningar

Alvesta kommun styrs i år med en borglig budget. Kommunens ekonomi har under
innevarande år förbättrats betydligt.  Prognosen för årets resultat är ett överskott på 30
mkr. (76 mkr inkl. finansiella intäkter.). De flesta nämnderna klarar att hålla sina
budgetramar, vilket är mycket tillfredsställande. Årets överskottsmål på 2% har slagits
med råge! Det är dock viktigt att ha en fortsatt hög prioritet på att få ekonomin i balans
även de kommande åren. I årets budget får Utbildningsnämnden, Nämnden för arbete
och lärande samt Kultur och fritidsnämnden, höjda budgetramar. Omsorgen och
Samhällsbyggnadsnämnden får behålla sina ramar. Ingen nämnd får neddragen ram.
Utbildningen får mer pengar till fler lärare i för- och grundskola och till tidiga och
förebyggande insatser för barn och elever. Viktigt att belysa är att vi öronmärker pengar
till trygghetsskapande åtgärder för barn i mellanstadieåldern i både i Utbildnings- och
Kultur och fritidsnämnden. I vår budget prioriterar vi arbetet med ”Mäns våld mot
kvinnor” samt insatser mot hedersrelaterat våld. Dessa uppdrag ligger främst hos NAL
men ska genomsyra samtliga kommunens förvaltningar och bolag. NSB får i uppdrag att
ta fram en plan mot bostadssegregation i hela kommunen. Föreningsbidraget utökas.
Kommunstyrelsen får medel och uppdraget att säkerställa Alvesta kommuns ägande i
Folkets Hus fastighet. Trots att några av ramarna har ökats har vi inte dragit ner på
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fullmäktiges överskottsmål. Alliansens budget följer återigen målet om 2% överskott av
skatteintäkterna. Vi sparar för framtiden!

Trygghetsskapande åtgärder är nödvändiga i framtiden

Sverige och Alvesta har förändrats under de senaste åren. Därför ser vi att
trygghetsskapande åtgärder i kommunen är nödvändiga. Trygga, välmående och
växande företag skapar fler arbetstillfällen. Fler i arbete och fler som har möjlighet att
följa sina drömmar är en förutsättning för att vi ska kunna bryta det utanförskap som
bidrar till misstro, kriminalitet och ökad otrygghet. Alliansen har öronmärkt 1,6 mkr
kronor i nästa års budget för det kommunala trygghets- och säkerhetsarbetet. Det
möjliggör för ökade trygghetsdialoger med invånare och företagare. Tillsammans kan vi
identifiera specifika insatsbehov för både tätorter och landsbygd. En trygg och stark
kommun byggs från grunden och börjar med de barn och ungdomar som föds, växer
upp, klarar skolan och utvecklas i vår kommun. Det är under livets tidiga år som vi har
som störst chans att göra skillnad. Därför behöver vi ett konsekvent arbete med tidiga
insatser i skolan i samverkan med socialtjänst och familjecentral för att ge barn bästa
möjliga förutsättning till ett självständigt, tryggt liv som vuxen. En möjlighet att genom
hårt arbete förverkliga sina drömmar. Vi har helheten i blickfånget och fokus på både
kort- och långsiktiga insatser.

Alvesta kommuns framtid

En fortsatt tydligt stram och konsekvent ekonomisk politik är helt nödvändig och
avgörande för kommunens framtid. Vi måste också fortsätta att arbeta för att vara en
attraktiv kommun och samtidigt ha en expansiv inställning i bostadsbyggandet och en
positiv inställning till företagande. Satsningen på nybyggnation av olika typer av
bostäder måste fortsätta och ske i hela kommunen. Det är viktigt att vi fördelar
kommunens kommande investeringar mellan de större orterna. Moheda ska växa med
nya bostadsområden, tillsammans med Vislanda och Grimslöv. Att växa mot Växjö är
den självklara riktningen för utbyggnaden av Alvesta tätort. Vi vill i dessa svåra tider
hjälpa kommunens företag att utvecklas och vi måste arbeta intensivt för att få fler nya
företag till vår kommun. Det är viktigt att vi prioriterar arbetslinjen, så att vi får fler
människor i arbete och därmed ökar våra skatteintäkter. Detta möjliggör planerna på
en framtida skattesänkning, vilket skulle ge medborgarna mer pengar i plånboken!

Agenda 2030 i Alvesta kommun
Agenda 2030, som grundar sig på FN:s 17 miljömål, är en prioriterad fråga såväl
nationellt som globalt. En kommunkoncern som arbetar med ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet blir attraktiv att leva, bo och arbeta i. Det är därför viktigt att vi
börjar ser över hur vi i framtiden ska klimatsäkra vår kommun samt att vi också säkrar
vattentillgången vid torra somrar. Vi måste även beräkna och ta höjd för
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översvämningsrisken och uppgradera reningsverken så att de klarar kommande
klimatförändringar.

Sammanfattning

Den borgerliga alliansens budget för 2022 tar vi ansvar för verksamheterna, ekonomin,
och tryggheten i kommunen. Samtidigt som vi försöker möjliggöra för en framtida
skattesänkning. Vårt uppdrag som kommunpolitiker är att få maximal utdelning ur varje
skattekrona och ändå inte belasta medborgarna med för höga skatter. Vi prioriterar att
hushålla med ekonomin samtidigt som vi strävar efter att utveckla välfärden. Det är en
utmaning som vi tar oss an med Hållbar, ansvarsfull och långsiktig allianspolitik.

Slutligen vill vi tacka samtliga medarbetare i Alvesta kommun för ett mycket bra arbete
under detta märkliga pandemiår. Vi ser gemensamt fram emot 2022.

Med hopp om ännu en borgerlig budget i kommunen!

Alvesta den 4 oktober 2021.

Thomas Johnsson, M Jessica Johansson, KD Ulf Larsson, L
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Så styrs Alvesta kommun
Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter
genom kommunalt självstyrelse. Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige,
som kan liknas vid ”kommunens riksdag”. Vart fjärde år väljer invånarna i Alvesta kommun vilka
som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunstyrelsen, som brukar
liknas vid ”kommunens regering”, leder, samordnar och har uppsikt över kommunens nämnder
och bolag.

För att styra Alvesta kommuns verksamheter och beslutar kommunfullmäktige genom Mål och
budget om politiska prioriteringar och grundförutsättningar för nämnder och bolag. Budgeten ska
vara transparent och tydligt visa på i vilken riktning kommunens verksamhet ska utvecklas i och
vilka särskilda satsningar man önskar under planperioden. Nämnder och bolag ansvarar därefter
för att leda och genomföra en effektiv verksamhet inom sina grunduppdrag.

Tillitsbaserad styrmodell
Detta är den första budgeten som grundar sig på kommunens tillitsbaserade styrmodell som
beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020.  Att styra med tillit innebär att ta tillvara på
invånares och medarbetarnas förmågor och engagemang, men också att utgå från invånarens,
företagets, organisationens eller besökarens behov, för att skapa de bästa lösningarna utifrån
uppdraget. Utmaningar och problem löses genom att prioritera och sätta tydliga mål. Utmaningen
består i att stå upp för prioriteringarna, men i en allt mer föränderlig värld också vara redo att
ändra och prioritera om. För att möta behoven och upplevelserna hos de vi finns till för har vi en
helhetssyn i vår styrning där vi stimulerar samverkan inom och mellan kommunens verksamheter
samt med andra aktörer. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sammanhang där vi sätter
invånaren, företaget eller besökaren i centrum.

Styrmodellen består av fyra delar (A-D): Grunduppdrag, kvalitetssäkring av grunduppdrag,
utveckling av verksamheten och ekonomistyrning.
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Styrmodell för Alvesta kommunkoncern

Verksamhetens grunduppdrag och kvalitetsfaktorer
Styrmodellen tar sin utgångspunkt i det som kallas för verksamhetens grunduppdrag. Varje bolag,
nämnd och verksamhet i Alvesta kommun har ett grunduppdrag som beskriver syftet med
verksamheten. Detta innebär att nämnder och bolag har ett uppdrag som baseras på kommunens
vision, den koncerngemensamma värdegrunden, ett hållbarhetsperspektiv genom Agenda 2030,
men också kommunal och statlig styrning.

För att säkerställa att nämndernas grunduppdrag håller en bra kvalitet beslutar
kommunfullmäktige i Mål och budget om de kvalitetsfaktorer som är extra viktiga för att kunna
följa verksamhetens kvalitet och utveckling. Kvalitetsfaktorerna är det som är avgörande för att
lyckas med verksamhetens grunduppdrag. Till varje kvalitetsfaktor knyts en eller flera indikatorer
som regelbundet ska mätas och följas upp. Respektive nämnd kan i sin internbudget med
verksamhetsplan även besluta om ytterligare kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna används sedan i
uppföljning i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Även de kommunala bolagen ska
ta fram sina kritiska kvalitetsfaktorer, vilket görs i samband med verksamhets- och affärsplaner.

Vision och Agenda 2030 är utgångspunkt för kommunövergripande
inriktningar
Under 2017 beslutade kommunfullmäktige om Vision 2027 för Alvesta kommun. Vision 2027 och
dess fyra övergripande områden anger riktningen för kommunens utvecklingsarbete för att möta
framtiden på bästa sätt. I Mål och budget 2022 framgår politiska prioriteringar och viljeinriktningar
kopplat till respektive område av visionen. Dessa utgör kommunövergripande inriktningar.

Visionen och de kommunövergripande inriktningar har sin grund i och utgår från de mål och
perspektiv som finns i Agenda 2030 som på så sätt bryts ner till lokala förutsättningarna i Alvesta
kommun och skapar förutsättningar för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för
kommunens invånare och företagare. Kommunens hållbarhetsarbete är en del av att förverkliga
vår vision och skapa förutsättningar för nytänkande, ansvarstagande och uthållighet. Alvesta
kommun har en avgörande roll och ansvar för att hantera och möta våra samhällsutmaningar.
Ansvaret är gemensamt inte bara för kommunen utan alla samhällets aktörer och invånare
tillsammans. För att nå framgång behöver hållbarhetaspekter integreras i redan pågående arbete i
kärnverksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar
för hållbarhet. Lokala förutsättningar och utmaningar behöver identifieras och kopplas till
nämndernas och bolagens grunduppdrag.

Alla nämnder och bolag är mottagare av de kommunövergripande inriktningarna och ansvarar för
att inom ramen för sitt grunduppdrag arbeta utifrån dessa. Kommunstyrelsen har ett övergripande
ansvar för att hålla ihop arbetet genom kommunchefen.

Nämnder och bolags inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag
För att utveckla verksamheten tas inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag fram under
planeringsprocessen. Nämndernas inriktning och utvecklingsmål finns med i kommunfullmäktiges
budget medan bolagens inriktningar och utvecklingsmål beslutas av kommunstyrelsen i specifika
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ägardirektiv. Inriktning och utvecklingsmål uttrycker politiska prioriteringar inom nämnden och
bolagets grunduppdrag. Inriktning och utvecklingsmål fokuserar på invånare och företag och ska
leda till resultat och effekter som skapar ett mervärde för dem. Inriktningar och utvecklingsmål
grundas på kunskap om utmaningar och behov av prioriteringar för respektive nämnd som bland
annat fås genom nuläges- och omvärldsanalys. Antalet utvecklingsmål begränsas till totalt tre
stycken för respektive nämnd och bolag och ska vara på kort (ett år) eller lång sikt (2-4 år).
Utvecklingsmålen ska kunna påverkas av verksamheten och till varje utvecklingsmål kopplas en
eller flera målindikatorer och en motivering till varför utvecklingsmålet prioriteras. Nämnder och
styrelser i bolagen ansvarar för att styra verksamheten i förhållande till inriktning och
utvecklingsmål.

Styrmodellen medger en möjlighet för kommunfullmäktige och/eller nämnden att lämna
”särskilda uppdrag” till underliggande organisatorisk nivå.

Vision 2027 för Alvesta kommun

”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt” -
 Integrerar lokalt boende med globala möjligheter.

Visionens fyra kommunövergripande inriktningar

Hållbar tillväxt

Alvesta kommun ska verka för både tillväxt
och minskad klimatpåverkan. Den hållbara
tillväxten är central för att klara kommunens
utmaningar idag och imorgon. Alvesta ska
vara en kommun med mångsidigt och
livskraftigt näringsliv där företag ska kunna
etablera sig, växa och utvecklas i hela
kommunen. Alvesta kommun tar tillvara på
invånarnas bakgrund och kompetens och ett
jämställt synsätt genomsyrar all verksamhet.
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Människors vardag

I Alvesta kommun kan man bo och verka med
stolthet. Här skapas möjligheter för ett
attraktivt boende i olika miljöer, med
möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i
världen. De goda kommunikationerna är en
förutsättning för en fungerande vardag. Här
finns goda förutsättningar för ett aktivt,
tryggt och modernt liv i hela kommunen.
Alvesta kommun är en plats för alla typer av
möten mellan människor.

Barns och ungas behov

I Alvesta kommun får alla en bra barndom
och en trygg och utvecklande skolgång.
Genom tidiga och samordnade insatser från
olika samhällsaktörer, arbeta förebyggande
med att förhindra fysisk, psykisk och social
ohälsa. Och därmed får fler barn och unga
bättre uppväxtvillkor.

Trygg välfärd

I Alvesta kommun skapas förutsättningar för
god livskvalitet för alla invånare. Det skapar
också kvalitet för samhället som helhet – då
stärks hela Alvesta kommun. Alvesta ska
vara en kommun där människor vill växa
upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg
välfärd så att människors upplevda trygghet
ökar.

9



Förtydligande av kommunövergripande
inriktningar

Hållbar tillväxt

Vi behöver ta ett samlat helhetsgrepp för Alvesta kommuns utveckling och agera
strategiskt och kraftfullt för att kommunen skall fortsätta vara en expansiv och attraktiv
bostadsort som lockar nya kommuninvånare som i sin tur skapar fler arbetstillfällen och får
vår kommun att bli en ännu mer trivsam och attraktiv plats att leva, bo och verka i.

För att säkerställa en hållbar tillväxt i kommunen krävs samverkan med flera aktörer.
Lokala, regionala och nationella nätverk för omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning
är av stor vikt för att säkra Alvesta kommuns utveckling i ett globalt perspektiv. Fem
strategiska utvecklingsområden har lyfts fram i näringslivsstrategin som viktiga för att
bidra till Alvestas vision 2027:

● Differentierat näringsliv
● Tillgång till verksamhetsmark och lokaler
● Kompetensförsörjning och nyföretagande
● Samverkan och gott näringslivsklimat
● Utveckla platsvarumärke och attraktivitet

Samhällsinvesteringar stödjer initiativ från kommunens föreningar och andra aktörer för
att förverkliga nya former av etableringar som gynnar tillväxten och utvecklingen av
Alvesta kommun.

En förutsättning för en välmående kommun är att det finns många arbetstillfällen. Flera företag
som verkar i kommunen går bra. Kommunen intensifierar arbetet med att behålla och utveckla
ett gott samarbetsklimat för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt och utveckling av
hela kommunen. Strävan efter att invånare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina
förutsättningar stärks. Samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, företag och
civilsamhället är väsentligt och fler metoder och arbetssätt utvecklas. Till exempel behöver
ekonomiskt utsatta familjers situation förbättras ytterligare samt trångboddheten minskas.
Kommunens sommarjobb för ungdomar är en viktig språngbräda för att träda in i arbetslivet. Det
är också viktigt att vi som offentlig arbetsgivare är ett föredöme för att erbjuda praktikplatser. Att
erbjuda sommarlovskort till unga är också ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för
fritidsaktiviteter och för sommarjobb.

De politiska beslut som fattas nu kommer påverka vår kommun i mer än en generation framöver.
Varje beslut som tas måste tas med ett långsiktigt hållbart fokus. Vi tar ett helhetsgrepp med
Generation Alvesta för att säkerställa trygghet och långsiktighet i hela kommunen.

Vi ger uppdrag till Folkhälsa, integration, jämställdhet och demokratifrågor vävs samma till en
helhet i hur kommunkoncernen tar sig an alla de sammantagna utmaningarna vi står inför. Ett
hållbart samhälle kännetecknas av invånare som är medskapare i samhällets demokratiska
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utveckling vilket ger mervärde för såväl invånaren som för kommunens verksamhet.
Hållbarhetsarbetet innebär att utveckla fler metoder för medborgardialoger där man involverar
invånare och företagare i utvecklingen av kommunens verksamheter.

Service och bemötande är en viktig faktor för hur bilden av Alvesta kommun sprids. Den
koncerngemensamma värdegrunden bildar bas för det interna förhållningssättet och bemötandet
gentemot våra invånare, företagare och besökare. Platsvarumärket som visar på Alvesta kommuns
alla värden har utvecklats i bred dialog. Införandet av ”en väg in” i koncernen via ett väletablerat
kontaktcenter förstärker ytterligare bilden av en modern och serviceinriktad kommun.

För att möjliggöra tillväxt samt en hög service och tillgänglighet för våra invånare säkerställer
kommunkoncernen användandet av ny teknik och nya arbetsmetoder genom ökad digitalisering.
Arbetet och utvecklingen har påskyndats med anledning av Coronapandemin som gjort
verksamheten mer digital än tidigare. Nu stärks ytterligare utvecklingsarbetet kring den digitala
kompetensen och infrastrukturen i kommunen genom en satsning på digitaliseringssamordning,
där bredbandsutbyggnad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och
uppbyggnaden av kontaktcenter är viktiga delar. För att driva utvecklingen framåt kring utbyggnad
av bredband på landsbygden kommer överskottet från BIWA (Wexnet) användas för att
delfinansiera föreningsdrivna fiberprojekt.

Inköp och hanteringen av livsmedel i koncernen är en särskilt viktig fråga ur flera aspekter. Både ur
miljö- och klimatsynpunkt och utveckling av näringslivet i länet som har en relativt hög andel
företag inom den gröna näringen till den kvalitativa upplevelsen inom verksamheten.
Kommunkoncernens inköp och upphandling behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara
upphandlingsmetoder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera på
lika villkor enligt upphandlingspolicyn. Beträffande den ekologiska hållbarheten kommer
kommunkoncernen fortsätta arbeta utifrån nationella och verksamhetsspecifika miljömål. Arbetet
fortsätter med oberoende energi- och klimatrådgivning.

Människors vardag

Med denna budget har vi identifierat några av de viktigaste åtgärderna som måste vidtas
för att Alvesta kommun skall vara en attraktiv kommun framgent med trygghet och goda
förutsättningar. Dagens unga är nästa generations föräldrar och samhällsmedborgare. De
värderingar barnen får som unga blir grundbulten i deras vuxna liv. Vi vill satsa mer på det
förebyggande arbetet med ungdomar och riktar extra medel till att förstärka våra tidiga
insatser.

Alvesta kommun ska fortsätta utvecklas och växa. Ur bostadsförsörjningsprogrammet framgår att
det behöver tillskapas ca 100 bostäder årligen samt planlägga för ca 500 bostäder fram till 2027
för att möta det beräknade behovet. Kommunens ansvar för bostadsförsörjning gäller för hela
kommunen.

Detta ställer stora krav på samhällsbyggnadsnämnden som får i uppdrag att ta fram en långsiktig
bostadsförsörjningsplan för att undvika boendesegregering där samhället blir uppdelat beroende
på boendetyp.
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Social hållbarhet skapas genom en variation i upplåtelseformer inom bostadsområden i syfte att
motverka segregation. En effektiv byggprocess sänker byggkostnaderna så att även ekonomiskt
resurssvaga grupper ges möjlighet till bostad. Allbohus används som ett bostadspolitiskt
instrument i bostadsförsörjningen. Energieffektiva lösningar eftersträvas för att bidra till ett
hållbart samhälle.

Nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen ökar genom samordnad marknadsföring av
lokaler, mark och anläggningar samt en översyn av behoven på lång och kort sikt. En flexibel
detaljplanering utvecklas som skapar möjligheter för samlokalisering av verksamhetslokaler för
hela koncernens behov.

En väl fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och förutsättning för tillväxt. God
tillgänglighet till väg 25, Södra stambanan och Kust-till-kustbanan samt cykelinfrastruktur är
centralt för att utveckla hållbara orter och samhällen. En fungerande och utbyggd kollektivtrafik
stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar människors vardag. Dubbelspår mellan Alvesta och
Växjö skulle stärka regionkärnan och en aktiv dialog förs regionalt och nationellt i frågan.
Resecentrum, kombiterminal och omlastningscentral utgör viktiga noder i
transportinfrastrukturen. Läget ger också goda förutsättningar för verksamhetsetableringar där
kommunen har en plan- och markberedskap för att ge näringslivet möjlighet att utvecklas. Ett
tillåtande klimat som lotsar och vägleder verksamhetsutövarna gör att de känner sig bekväma i
myndighetsfrågor som rör kommunen.

Tillgång och närhet till gröna rekreationsmiljöer och mötesplatser skapar attraktiva boende- och
livsmiljöer. Särskilt viktigt är det för barn och ungas utveckling, inlärning, sociala samspel och
fysiska aktivitet. Att införliva barnperspektivet i den fysiska planeringen utgör en viktig faktor i
byggandet av det hållbara samhället och ger förutsättningar för integration, tillit och tillhörighet.
Även äldre personers hälsa och vardag berikas i dessa miljöer. Attraktiva och inbjudande tätorter
är viktigt för Alvesta kommun och tätortsskötselprogram behöver tas fram och genomföras. Ett
fortsatt genomförande av grönstrukturprogrammen säkrar, bevarar och utvecklar kommunens
tätorters goda tillgång till grönområden. För att göra hela kommunen attraktiv behöver en plan för
ett gestaltningsprogram också tas fram.

Kommunkoncernen ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett lokalt kultur- och
fritidsutbud som bidrar till god folkhälsa och välmående. Tillgången till kommunala och
föreningsdrivna anläggningarna är betydelsefulla. Civilsamhället med engagerade föreningar ska
ges förutsättningar att erbjuda en hälsofrämjande fritid som skapar inkludering och aktiv
integration, särskilt 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.

Demokratins skattkammare det vill säga våra kommunala bibliotek skall enligt bibliotekslagen
främja den demokratiska utvecklingen. Alla är välkomna till biblioteket som har en viktig roll i
samhället, biblioteken skall vara en plats för bildning, inspiration och möten mellan invånare. Våra
bibliotek ska fortsätta att utvecklas, särskilt fokus skall riktas till elever på de skolor som idag
saknar full tillgång till skolbibliotek under dagen.
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Barns och ungas behov

Det är otvetydigt. En gymnasieutbildning är det bästa vaccinet mot arbetslöshet och
utanförskap. För den som är frisk och klarat gymnasiet är existerar knappt arbetslöshet
idag, om vi ser på tiden före pandemin vilken vi såklart tror och hoppas kommer komma
tillbaka. Därför behöver arbetet inledas redan i förskolan och grundskolan.

Dagens ungdomar är morgondagens vuxna. Med lärare som har befogenheter, utbildning och stöd
i sin roll, kombinerat med rätt resurser som utnyttjas på rätt sätt vill vi sätta igång ett långsiktigt
arbete över såväl förvaltningsgränser som politiska partier.

Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en
gynnsam ekonomisk samhällsutveckling. Verksamheten ska bemöta varje barn och elev med
respekt, uppskatta olikheter, bejaka utveckling samt berika med erfarenheter och kunskaper. På så
sätt ges varje barn och elev goda livschanser och möjligheter att bidra i arbetet med att utveckla
ett framtida och hållbart samhälle.

Alvesta kommun ska tillhandahålla en undervisning av hög kvalitet som är jämställd, likvärdig och
kompensatorisk. Kunskapsresultaten ska höjas så att en högre andel av eleverna når behörighet till
gymnasiet och därmed ges möjlighet att göra medvetna val inför framtiden. En god och väl
utvecklad elevhälsa är en förutsättning för att ge alla barn och elever möjlighet att nå
kunskapsmålen men också för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Att barn och unga
trivs, känner trygghet och stöttas när så behövs är viktigt för att kunna ta till sig undervisningen.
Elevhälsan är även en viktig del i arbetet med en ökad jämställdhet och trygghet för våra barn och
unga. Att känna trygghet i att via elevhälsan få hjälp med hygienartiklar för att klara vardagen i
skolan är viktigt. Inget barn eller ungdom ska begränsas i sin utbildning eller fråntas rätten att
delta i skolans aktiviteter.  För att möta detta behov vill vi förstärka elevhälsans arbete.

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna
fortsätta att utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdomar och arbetssätt från skolverksprojektet
”Samverkan för bästa skola” används. Fokus läggs på utveckling av undervisningens kvalitet för alla
barn och elever från förskolan och hela vägen till gymnasiet. En samsyn kring framgångsfaktorer
och metoder för att öka undervisningens kvalitet bidrar till en högre måluppfyllelse.

Genom samarbete mellan olika parter ska tidiga insatser prioriteras. Detta sker genom arbetet
med ”Barnens bästa gäller! – i Alvesta kommun”. Styrgruppen har representanter från fyra
förvaltningar och även från polisen och kommunens vårdcentraler. Målet är att åstadkomma
bättre samverkan för att utveckla arbetet med att ta hand om barn och ungdomar. Kommunen
ingår också i den regionala satsningen för ”Barnens Bästa Gäller! – i Kronoberg” för samsyn om
metoder och arbetssätt i hela länet.

En god inlärningsmiljö skapas genom att genomföra de förslag som kommit fram i
lokalförsörjningsstrategin. Det skapar ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl
barn, elever som medarbetare från förskola till gymnasiet.

Skolan skall vara en trygg, stimulerande, väl fungerande och utvecklande arbetsplats för såväl
elever som personal. Alla elever skall mötas på sin nivå och elever med särskilda behov skall få det
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stöd de behöver likväl som att studiemotiverade elever skall utmanas, uppmuntras och bibehålla
lusten att lära. Tidiga och förebyggande insatser måste prioriteras. Målmedvetet arbete krävs i alla
årskurser för att resultaten och gymnasiebehörigheten skall öka.

Kommunen ska utveckla och fördjupa sitt arbete med att implementera barnkonventionen som
lag. Det innebär att i alla frågor eller beslut säkerställa att en barnkonsekvensanalys görs och
hänsyn tas till de olika perspektiven i lagen. Det skapar ännu bättre förutsättningar för att unga
familjer ska vilja växa, jobba och bo i kommunen.

Trygg välfärd
Alvesta kommun ska leva upp till medborgarnas förväntningar om ett tryggt samhälle för invånare
i alla åldrar. Välfärd skapas av individen, familjen och samhället.  Att skapa en trygg och hållbar
välfärd ställer höga krav på kommunens verksamheter vilket innebär att ytterligare samverkan sker
mellan olika kommunala förvaltningar men även med näringsliv och civilsamhället.
Brottsförebyggande rådet är en viktig nod för samarbetet med polisen för att gemensamt
identifiera och utveckla arbetsmetoder för en ökad trygghet i samhället. För att förebygga och
motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer behöver ytterligare insatser göras från
kommunens sida. Det kan handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av
kommunens verksamhet, men också utökade personella resurser och säkra akutboenden.
Kommunen samverkar också med regionen genom Barnahuset och Familjefrid som har insatser
för barn som har utsatts för eller bevittnat våld. Utvecklingsarbete sker för att insatser mot
hedersrelaterat våld ska nå barnen bland annat genom Resurscentrum.

Kommunens roll är i grunden att vara understödjande där resurser inte räcker till. Förebyggande
och tidiga insatser är effektiva och ska prioriteras. Då används resurserna bäst samtidigt som
individen får stöttning för att skapa goda förutsättningar för ett självständigt liv. Kommunen
kommer fortsatt arbeta kring ”Barnets bästa gäller - i Alvesta kommun!” som syftar till att sätta
fokus på individen. Projektet kräver samhandling av de kommunala resurserna över nämnds- och
förvaltningsgränser och i samverkan med andra aktörer såsom regionen och polisen.

Fritidsgårdarna är i 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.  Här
ser vi även möjlighet att tillgängliggöra extra stöd för läxhjälp och kunskapshöjande insatser. Kultur
och fritidsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden skall i samverkan införa ett större fokus
på läxhjälp, studiestöd och kulturella upplevelser  för de barn och unga man möter. FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) slår fast alla barns rätt till kultur. I
praktiken är den rätten avhängig hur väl vi vuxna axlar vårt ansvar att säkra denna rättighet. Det
handlar om att ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer
genom att ge dem tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget
skapande. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för barn i grundskolans yngre år att mötas och
få en meningsfull och trygg fritid.

För att möta 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
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mötesplatser, förbättra tillgången på lämpliga boendeformer och en ny struktur vad gäller utbudet
av omsorgsverksamheten som kan anpassas till den enskildes behov.

Befolkningen blir allt äldre och förväntningarna på välfärden växer. Samtidigt försvåras situationen
med en växande psykisk ohälsa inte minst bland unga samt äldre över 80 år. Ett behov av fördjupat
stöd ökar och satsningar på ytterligare fritidsaktiviteter för dessa målgrupper är viktiga. Inom
funktionsstöd kommer behoven av daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och olika boendeformer
att öka under överskådlig tid.

SKR och staten har under 2020 träffat en överenskommelse om att vidareutveckla den nära
vården. Målet för omställningen är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som
främjar jämlik hälsa. Det innebär ett närmare samarbete mellan regionens och kommunens
verksamhet.

Hållbar och attraktiv arbetsgivare
En viktig förutsättning för att kunna leverera en kvalitativ och effektiv verksamhet för Alvesta
kommunkoncern är att kunna behålla och attrahera personal med efterfrågad kompetens. Det är
lika angeläget att skapa en organisation där chefer och medarbetare stimuleras till engagemang
och där goda idéer tas tillvara. Arbetet med olika insatser för att skapa en helhetssyn, ett
gemensamt förhållningssätt och jämlika förutsättningar i koncernen fortsätter.

Gemensam värdegrund
Under 2019 togs en koncerngemensam värdegrund fram som beskriver vårt grundläggande
förhållningssätt i hur vi möter varandra och utför vårt uppdrag:  ”Tillsammans skapar vi en bättre
vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog.
Vi uppnår detta genom våra värdeord: delaktighet, engagemang och tillit”. Den gemensamma
värdegrunden leder till tydligare och mer attraktiv arbetsgivare för att säkra tillgången till
kompetent och engagerad personal som ger en god kommunal service för Alvesta kommuns
invånare. Arbete med fortsatt implementering och bevarande av värdegrundens ledord i vardagen,
på respektive arbetsplats, fortsätter under 2022.

Kompetensförsörjning och kompetensbaserad rekrytering
Kommunen har en relativt personalintensiv verksamhet som kräver allt högre kompetens. Att
stärka personalens kompetens och skapa en god arbetsmiljö är väsentligt för att få personalen att
stanna och utvecklas i kommunens verksamhet. Konkurrensen mellan olika aktörer hårdnar kring
den personal som finns tillgänglig att anställa. Att ständigt arbeta med att vara en attraktiv
arbetsgivare är i fokus. Koncernen arbetar därför med en tydlig och konkret
kompetensförsörjningsstrategi som stödjer verksamheten i sin strävan att ha rätt personal, med
rätt kompetens, på rätt plats i verksamheten. Som en del i detta arbete införs ett
kompetensbaserat rekryteringsverktyg, i syfte att säkerställa att all rekrytering sker
kompetensbaserat.

En gemensam introduktion för alla nyanställda i koncernen är grunden för att göra ett bra arbete
utifrån kunskap om kommunens uppdrag, värdegrund och styrdokument. Utveckling av konceptet

15



för den koncerngemensamma introduktionen för nyanställda fortgår för att stärka
koncernsammanhållning och kunskap om kommunens verksamheter.

Ledarskap och ökad delaktighet
Ledarskapet är avgörande för att leda och utveckla kommunens verksamhet. Tillitsbaserad
styrning och ledning som ger utrymme för medarbetarnas delaktighet implementeras och
utvecklas. För att stärka ledarskapet finns koncernövergripande ledarskapsutbildningar med
tillitsbaserat ledarskap som grund framtagna.

Ett kommunkoncernövergripande samverkansavtal som integrerar medbestämmande och
systematiskt arbetsmiljöarbete för samtliga förvaltningar och bolag tas fram tillsammans med de
fackliga organisationerna, med ambitionen att det ska implementeras under 2022.
Samverkansavtalet förväntas bidra till ökat engagemang, stärkt känsla av sammanhang och ökad
delaktighet från all personal.

Jämlika villkor och förmåner
Kommunen är välkomnande och speglar samhällets mångfald genom att ta till vara människors
multikulturella erfarenheter och kompetenser. Det råder nolltolerans mot diskriminering i Alvesta
kommun och detta regleras även i svensk lagstiftning. Jämlikhet mellan könen eftersträvas i alla
avseenden. Alvesta kommunkoncern är en arbetsplats som är tillgänglig och inkluderande för alla.

Som ett led i arbetet med att skapa liknande förutsättningar och villkor inom kommunkoncernen,
avseende exempelvis principer i löneavtalen, traktamente och omställning, implementeras nya
branschavtal för Alvesta Energi, ARAB, Allbohus samt Huseby Bruk AB.

Ett led i fortsatta jämlika villkor är till exempel införandet av en gemensam nivå för
friskvårdsbidrag, friskvårdportal och gratis kaffe och frukt inom hela kommunkoncernen. Alla nya
förmåner ska även fortsättningsvis gälla hela koncernen. Nya förmåner som exempelvis
bruttolöneavdrag för el-cykel utreds.

Hälsa och friskvård
För att behålla och utveckla personalen arbetar vi med kända och erkända HR-processer.
Arbetsmiljöarbetet är systematiskt och utgår från ”friskfaktorer” som grund för att utveckla
attraktiva arbetsplatser och sänka sjukfrånvaron. Kommunkoncernen intensifierar nu arbetet med
att skapa hållbara scheman och minska delade turer och antalet timanställda inom vård, skola och
omsorg i samverkan med de fackliga organisationerna. Uppföljningar och analyser sker både
avseende användning av friskvårdsbidrag, långtidssjukfrånvaro samt kvarvarande effekter av
Corona.
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Ekonomiska förutsättningar

Befolkningsutveckling
Att bedöma befolkningsutvecklingen är en viktig planeringsförutsättning för kommunen. Den
utgör grunden för hur kommunen behöver forma sina verksamheter. Alvesta kommun har under
2021 tagit fram en befolkningsprognos för åren 2021-2030 som är kopplad till bostadsbyggande.
Befolkningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning och befolkningsökning till
följd av att det byggs bostäder i kommunen. Befolkningsprognosen beräknar att kommunen
kommer att öka med ca 1500 nya invånare till år 2030 (se tabell nedan).

I takt med att det byggs bostäder i kommunen ökar således befolkningen. Andelen barn och
ungdomar 0-19 år ökar. Även den arbetsföra befolkningen 20-64 år ökar också i takt med att
bostadsbyggandet ökar. Utvecklingen för den äldre befolkningen i Alvesta kommun kommer inte
att påverkas nämnvärt eftersom 65+ är en åldersgrupp som är relativt flyttobenägen. Därför kan vi
anta att de bor kvar på samma plats (kommun) över tid. Det som kan skönjas är emellertid att
andelen 65-79 år kommer att minska över tid och andelen 80+ kommer att öka. Detta för att den
stora kullen som är födda på 40-talet nu övergår till denna åldersgrupp. Koncentrationen av 80+
kommer att finnas i Alvesta och i de större tätorterna.

Ålder/ År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0-19 5 277 5 336 5 372 5 426 5 436 5 504 5 555 5 604 5 645 5 689 5 732

20-64 10 441 10 460 10 531 10 586 10 651 10 757 10 857 10 947 11 036 11 094 11 174

65-79 3 261 3 294 3 313 3 284 3 278 3 262 3 233 3 210 3 178 3 177 3 167

80- 1 245 1 261 1 271 1 320 1 359 1 396 1 448 1 489 1 540 1 589 1 626

Summa 20 224 20 351 20 487 20 616 20 724 20 919 21 093 21 250 21 399 21 549 21 699

Resultatutveckling
Kommunens bokslut för 2020 gav ett resultat om 39,2 mnkr mot det budgeterade om 12.
Nämnderna uppvisade en negativ budgetavvikelse på minus 7,1 mnkr som den gemensamma
finansieringen vägde upp.  Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade
pensionsmedel var 27,2, vilket gav ett balanskravsresultat justerat för verkligt värde på 12 mnkr.
Återställningskravet från 2019 på 13,3 mnkr blev därmed återställt med 12 mnkr och för
2021-2022 återstår 1,3 mnkr att återställa.

Det budgeterade resultatet för 2021 är 18,6 mnkr, vilket är högre än budgeterad resultatnivå 2020
(12 mnkr). Preliminär prognos för helår 2021 per augusti innebär fortsatt negativa
budgetavvikelser för nämnderna (preliminärt -9,1 mnkr). Dock vägs det upp av gemensam
finansiering med framförallt högre skatteintäkter samt realiserade och orealiserade vinster på
placerade medel högre än budgeterat. Den preliminära prognosen visar på att resultatet landar en
bra bit över det budgeterade resultatet (+59 mnkr), varav orealiserade vinster står för 30 mnkr och
realiserade vinster 15 mnkr. Däremot behövs ytterligare åtgärder under året för att nämnderna ska
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klara sina budgetar. Fortsatta åtgärder och prioriteringar kommer vara lika nödvändiga framöver
för att ekonomin långsiktigt ska vara i balans.

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. Det prognostiserade resultatet för 2021 innebär att kommunen
kan återställa återstoden av återställningskravet från 2019 (-1,3 mnkr) vid årets slut.

Kommunalskatt
År 2021 är Alvesta kommuns skattesats 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de sju
senaste åren. För att bli en attraktivare kommun bör skatten dock sänkas för att närma sig våra två
närmaste kommuner under planperioden, om utrymme finns. Den totala skattesatsen (både
kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta är oförändrad jämfört med 2021 och uppgår
därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i Alvesta kommun.

Beräkningsgrunder 2022
I budgetarbetet för budget 2022 används en ny modell för framtagande av budget som är
framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Modellen bygger på en jämförelse av den
egna kommunens kostnadsnivåer inom olika verksamheter med referenskostnaden i Sverige. Vid
framtagande av budgetramar jämförs Alvesta kommuns kostnadsnivåer med övriga kommuner för
att skapa en uppfattning om hur kommunens kostnadsläge är jämfört med övriga Sverige, men
med hänsyn tagen till Alvesta kommuns specifika förutsättningar. Modellens principer är att
intäkterna och finansiella mål är styrande, för de verksamheter där det är tillämpligt används
prislappar och de politiska prioriteringarna ska bli väl synliga.

SKR:s prognosunderlag från augusti 2021 samt en egen framtagen befolkningsprognos med
hänsyn tagen till bostadsbyggande för åren 2021-2030 ligger till grund för Mål och budget 2022
och plan 2023-2025.

Ekonomiskt utrymme för drift
Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden
2022-2025 baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos från augusti 2021. Antagande om1

skatteintäkter i framtiden grundas bland annat på befolkningsprognosen. 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 sett ränta på lån. Totalt sett innebär intäktsförutsättningarna en
ökning av gemensam finansiering med knappt 56 mnkr år 2022 jämfört med budget 2021. Under
2023 ökar den gemensamma finansieringen med ytterligare knappt 42 mnkr, 2024 knappt 31 mnkr
och drygt 47 mnkr för år 2025. Totalt under denna fyraårsperiod ökar gemensam finansiering med
knappt 176 mnkr.

1 Se SKR cirkulär nr 30:2021, 2021-08-26.

18



Tabell: Gemensam finansiering och gemensamma nettokostnader

Personalkostnader, volymökningar och inflation
Kompensation för ökade personalkostnader till följd av nya löneavtal fördelas delvis i den nya
budgetmodellen ut direkt enligt SKR:s antaganden. Ytterligare anslag till nämnderna för
löneökningar skjuts endast till enligt särskilt beslut för prioriterade grupper där så förekommer.
Respektive nämnd ska vid upprättande av internbudget därför ta höjd för löneökningar under
2022. Volymökningar inom förskola, grundskola, förskoleklass och gymnasieskola är medräknat i
ram med utgångspunkt i befolkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen. Inga extra
medel finns avsatta för volymökningar centralt. Det sker ingen uppräkning av budgetramar med
anledning av inflation. Respektive nämnd ska vid upprättande av internbudget ta hänsyn till den
allmänna kostnadsutvecklingen för varor och tjänster.

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.

För år 2020 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 87,1 mnkr. Prognosen för år 2021 är 91,4
mnkr medan budgeten är 124,4 mnkr varav 5,7 mnkr överförts från 2020 då dessa ej genomförts.
Samtliga överförda rör VA. Ambitionen bör vara att budget motsvarar möjligt genomförande.
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Ekonomisk tilldelning

Ramar

Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och kommunstyrelsen för år 2022
med plan åren 2023-2025, samt förutsättningarna de närmast föregående åren.

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2022 med plan 2023-2025

Sammanfattningsvis innebär driftbudgeten för 2022 att kommunen i förhållande till 2021 års
budget totalt har en ökning med knappt 56 mnkr på driftbudgetramar till kommunstyrelsen och
nämnder.

20



Tabell: Ramförändring nämnder år 2022-2025

Resultat för budget 2022 landar med ovan ramar på 27,4 mnkr, vilket är två procent av
kommunens intäkter, i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. För åren
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2023-2025 ligger resultatet på 35,3 mnkr, 36 mnkr respektive 43,6 mnkr, vilket är cirka 3 procent
av kommunens intäkter.

Tabell: Resultatbudget Alvesta kommun år 2022-2025

Investeringar
Den föreslagna investeringsbudgeten för år 2022 uppgår till 122,9 mnkr, inklusive exploatering och
fördelning på nämnderna. Nivån på kommunens investeringar för planåren 2023-2025 skiljer sig
från 2022 på grund av att VA-kollektivet, exploatering och övergripande strategisk ram har olika
budget per år.

Preliminär investeringsbudget för år 2022 med plan 2023-2025 utgår från att det är
kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas investeringsramar och även beslutar om
enskilda projekt om 10 miljoner kronor och därutöver. Kommunstyrelsen kommer bestämma om
fördelning och omfördelning inom det strategiska investeringskontot som är föreslaget för 2022.
Nämnderna själva bestämmer vilka projekt de kommer göra inom tilldelad investeringsram.

Genom att, i större utsträckning än idag, aktivera egen tid på investeringsprojekt uppnås en bättre
redovisning, och därmed flyttas en del av driftskostnaderna till investeringar. Det nya
ekonomisystemet blir ett bra IT-stöd genom modulen "tid och projekt".
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Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2022 med plan 2023-2025

Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2022 och
planperioden år 2023-2025 uppgår till 1 243 mnkr, se diagram nedan och även bilaga 2.

De strategiska investeringarna för 2022-2025 uppgår till sammanlagt 91,1 mkr. Kommunstyrelsen
beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska
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investeringarna för 2022 finns bland annat satsningar på utveckling de nationella programmen,
friluftssatsning, belysning Hjortsberga strandpromenad, laddstolpar, ventilation, fordon Allbo
lärcenter, markköp, Vislanda badplats Oby, hjälpmedelstvätt, Sjöparken, Hagaparken,
kontaktcenter, belysning och övriga strategiska medel.

 
Cirka 42% av investeringsvolymen avser Alvesta kommuns preliminära investeringar. Cirka 20
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.

En preliminär investeringsvolym på ca 517 miljoner kronor för åren 2022-2025 i Alvesta kommun
tillsammans med övriga ekonomiska förutsättningar, bland annat en hög likviditet, innebär att
kommunen inte behöver låna under de närmaste åren i planperioden. De ekonomiska
förutsättningarna utgår då från att kommunens planerade resultatnivåer kan hållas och att
nämnderna håller sina budgetar.

Bolagen tillsammans, främst Allbohus, kalkylerar med ett investeringsbehov på ca 726 mnkr under
åren 2022-2025, se bilaga 2. Ett utökat lånebehov finns främst för Allbohus och bedöms till ca 450
mnkr fram till 2025.

Behovet av prioriteringar av investeringar inom kommunkoncernen kommer öka.
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Finansiella mål och god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort
och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en
verksamhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska
bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektivet för god
ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt. En ekonomi i
balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är
nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk
hushållning. Det är viktigt att kommunkoncernens verksamheter kontinuerligt följer upp sin
ekonomi mot tilldelad ram, utvecklingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad
budget. 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.

För att en effektiv resursanvändning arbetar kommunkoncernen för en ökad samordning mellan
kommundelen och de kommunala bolagen Målet är främst att skapa en modern och effektiv
kommunkoncern som ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare
oavsett förvaltning eller bolag.

Idag använder Alvesta kommun ”blandmodellen” gällande pensionsförpliktelser. Flera kommuner
har istället infört den s.k. fullfonderingsmodellen och under 2022 utreds vilka påverkan ett
införande av fullfonderingsmodellen i kommunen. Fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande
bild av kommunens ekonomiska ställning och är att föredra utifrån en ökad transparens.

I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns långsiktiga mål avseende resultat,
investeringsnivå, låneskuld och avkastning från pensionsmedelsförvaltningen. Fullmäktige
fastställer i samband med budgetbeslutet specifika finansiella mål avseende resultat,
investeringsnivå och låneskuld (se avsnitt om investeringar) för kommande budgetår inom ramen
för de långsiktiga målen i dessa riktlinjer.

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål för nämnderna utgör verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning och är tillsammans med beslutade finansiella mål grund för bedömningen av god
ekonomisk hushållning.
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Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

❖ Kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av kommunens intäkter,
i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över en
fyraårsperiod. För budgetåret 2022 innebär det ett resultat på 27,4 mnkr.

Motivering
Kommunens resultat behöver långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, ekonomisk
utjämning och generella statsbidrag för att förhindra en ökad skuldsättning och minskat finansiellt
handlingsutrymme.  Ett resultat på den nivån skapar utrymme och förutsättningar för att klara
bland annat marginal för oförutsedda händelser, värdesäkring av egna tillgångar, egenfinansiering
av investeringar samt amortering lån. För att nå ett uthålligt överskott krävs såväl långsiktighet i
planering som förändrade arbetssätt. Enskilda år kan avsteg uppåt och neråt göras.

❖ Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad
verksamhet exklusive exploatering ska uppgå till ett genomsnitt av minst 100
procent under planperioden 2022-2025.

Motivering
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av kommunens
nettoinvesteringar som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. Kommunens riktlinjer
för god ekonomisk hushållning anger att investeringsnivå inom den skattefinansierade
verksamheten långsiktigt ska vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av
investeringar långsiktigt ska vara 100 procent. Kortsiktigt kan självfinansieringsgraden enstaka år
vara lägre men inte lägre än 50 procent. För den avgiftsfinansierade vatten- och
avloppsverksamheten kan undantag göras efter en bedömning av hur taxenivåerna påverkas.

Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2022 uppgå till
knappt 92 procent. Under planperioden 2022-2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till
knappt 119 procent.
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Nämnder

Kommunstyrelsen

Inriktning
Alvesta kommun ska vara en hållbar och trygg plats att leva, bo och verka i. Kommunen ska stå för
tillgänglighet, gott bemötande och vara ledande i samhällsutvecklingen genom att involvera
invånare och samhällets aktörer i kommunens utveckling. Samarbetet mellan kommun och
näringsliv behöver intensifieras för att säkerställa tillväxt näringslivsetableringar och arbetstillfällen
i hela kommunen.

För att ha en långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för framtida generationer,
arbetar kommunkoncernen strategiskt genom att integrera redan pågående arbete i
kärnverksamheten och utgå från de resurser som redan finns, ställa om och skapa förutsättningar
för hållbarhet.

En viktig del i kommunens miljöarbete blir att påbörja arbetet med en återbruksby för
sopsortering samt återbruk av gamla husgeråd och möbler som föreslås hamna norr om Alvesta.

Utvecklingsmål

❖ Tillväxten ska öka inom olika branscher i kommunen

Motivering
Alvesta ska ha en starkare tillväxt. Nyetableringar och utveckling av befintliga företag genererar
fler jobb och fler människor i arbete. För att möta näringslivets och kommunens behov ska
kommunen säkerställa att det över tid finns tillräckligt med exploaterbar mark för att möjliggöra
för företag som vill utvecklas eller fortsatt etablera sig i kommunen. Större marktillgångar ger
Alvesta bättre förutsättningar än storstadskommunerna att locka till sig större industrietableringar.
Tillväxten behöver också ske i befintliga branscher som till exempel skog och trä,
livsmedelsproduktion och besöksnäring.

Alvesta har mycket goda förutsättningar med tillgång till grön energi, närhet till smarta transporter
för gods och människor och en smidig bygglovsprocess.  Platsmarknadsföring och profilering som
en cirkulär kommun är ett sätt att locka företag och nya invånare till oss.

Målindikatorer
o Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)
o Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB).
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❖ Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet
från 18 till 12 procent.

Motivering
Alvesta kommun ska arbeta strategiskt med ungdomsarbetslöshet med fokus på de som varken
arbetar eller studerar. Att som vuxen komma i arbete och självförsörjning är viktigt såväl för den
enskilde som samhället. Arbetsförmedlingen beskriver tre målgrupper med högre risk för
arbetslöshet: utrikes födda, personer utan gymnasieutbildning samt personer med
funktionsnedsättning. Alvesta kommun har ett stort ansvar över utfallet och tillsammans skapar vi
innovativa lösningar som säkerställer goda livsvillkor och hälsa för våra barn och unga.

Målindikatorer
o Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%), (N02906)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag kommunstyrelsen Finansiering Ansvar
● Ta fram en strategi för den samlade

laddinfrastrukturen i kommunen.
Inom ram KS i samverkan med SBN

och Alvesta Energi AB
● Påbörja arbetet med ett inrättandet av en

återbruksby norr om Alvesta
Inom ram KS

● säkra Folkets Hus för kommunens räkning 1 000 tkr KS

● Inköp och livsmedelshantering ses över inom
ramen för utredning av kostorganisation.

inom ram KS

● Kommunkoncernens inköp och upphandling
fortsätter  utvecklingsarbetet med  hållbara
upphandlingsmetoder och  säkerställer att det
lokala näringslivet kan upphandla och
leverera på lika villkor.

Inom ram KS
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Ekonomisk tilldelning

Kommunstyrelsens ram justeras med medel som tidigare legat som strategiska åtgärder. Dessa
hanteras av kommunstyrelsen och flyttas därför dit för enklare hantering. Det innefattar hantering
av Huseby bruk, upplösning avsättning infrastruktur, Växjö Smaland Airport, sommarjobb, fler
unga i arbete, försäkrings- och betaltjänster samt Värends räddningstjänst.

Vidare tillförs medel för årlig uppräkning av löner.

Att erbjuda sommarlovskort till unga är ett sätt att ge alla samma möjligheter till att resa för
fritidsaktiviteter och sommarjobb. Därför stärks kommunstyrelsens budget med 0,3 mnkr.

En förstärkning av kommunstyrelsens budget görs även med 1,2 mnkr för att öka innovation,
kunskap och kompetens kring digitaliseringens möjligheter samt stärka den digitala infrastrukturen
i kommunen. Tillskottet ska användas för en ökad digitaliseringssamordning, där
bredbandsutbyggnad och utveckling av kommunens arbetssätt genom fler e-tjänster och
uppbyggnaden av kontaktcenter är viktiga delar.Till 2022 ska LSS-verksamheten samordnas till
omsorgsnämnden och ramjusteringar kommer att göras enligt separat beslut som fattas under
hösten 2021. Utöver denna ramjustering reserveras 3,5 mnkr på kommunstyrelsen, motsvarande
det befintliga underskottet som utbildningsnämnden har för sin LSS-verksamhet. Dessa medel
reserveras för att kunna föras över till omsorgsnämnden tillsammans med övrig ramjustering av
LSS-verksamhet.
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Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Kommunen arbetar för att stärka och

uppmuntra arbets- och näringsliv för fler
arbetstillfällen och hållbart företagande,
innovationer och infrastruktur.

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
(N07900)

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (U07451)
Förvärvsarbetande invånare, 20 - 64 år, andel (%) (N00914)
Invånare 16 – 64 år som är arbetslösa eller i

konjunkturberoende program, procent
Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)
Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB)

Kommunens invånare, företagare och besökare
upplever en god tillgänglighet, gott
bemötande och enkelhet i kontakten med
kommunen. Kommunen har en god
lösningsgrad och likvärdiga svar i första
kontakten oavsett val av kanal och typ av
ärende.

Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters svarstider
Upplevd grad av nöjdhet med kontaktcenters bemötande
Upplevd enkelhet i kontakten och nyttjandet av

kontaktcenters service och tjänster
Upplevd lösningsgrad i första kontakten.
Upplevd ökad förståelse
Upplevd hantering av kontakten/ärendet i sin helhet

Kommunens verksamheter ska bidra till en
hållbar konsumtion och produktion samt
ett minskat klimatavtryck.

Ekologiska livsmedel i kommunens/regionens verksamhet,
andel (%) (U07514)

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437)
Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,

inklusive biologisk behandling, procent
Insamlat återvinningsmaterial, förpackningar, tidningar och

övrigt material, kg/invånare

Alvesta kommun ska vara tryggt att leva, verka
och vistas i.

Invånare 16 - 84 år med avsaknad av tillit till andra, andel
(%) (U01413)

Invånare 16 - 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel
(%) (U01420)

Polisen trygghetsmätning, index

Tillgång till rätt kompetens är en av de
viktigaste förutsättningarna för att
kommunen ska kunna leverera god service
och nå goda resultat.

Tillsvidareanställd personal som slutar i Alvesta kommun,
exklusive pensionsavgångar och uppsägningar pga.
personalbrist, procent

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställd
personal, procent

Sjukfrånvaro kommunalt anställda, procent
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Omsorgsnämnden

Inriktning
I Alvesta kommun ska personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till livskvalitet hela
livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar.
Omsorgsnämnden ska erbjuda digital service och välfärdsteknik i första hand och personlig omsorg
och vård när behov finns. De förebyggande insatserna ska öka och med ett särskilt fokus på
mötesplatser.

Det är svårt att förutsäga den framtida utvecklingen av pandemin och dess effekter för den
enskilde och verksamheten. Behovet av åtgärder kan komma att stanna kvar länge i någon form,
beroende på hur den nuvarande situationen  utvecklar sig och hur risken för nya utbrott längre
fram kommer att se ut. Detta behöver kommunen planera för att kunna hantera.

Utvecklingsmål

❖ Den enskildes nöjdhet och inflytande över sin vardag utifrån de beviljade
insatserna ska öka

Motivering
Omsorgsnämndens inriktning är att personer med behov av omsorg och vård ska ges möjlighet till
livskvalitet hela livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och
förutsättningar. Förvaltningen har en tid uppmärksammat att brukarnöjdheten för delaktighet och
inflytande är ett område som behöver utvecklas för att stärka möjligheten till den enskildes
livskvalitet. En grundläggande betydelse i detta sammanhang är att den enskilde och dess
närstående så långt det är möjligt ges inflytande över vilka hjälpinsatser som behövs och hur och
när de ska utföras. Den enskilde ska efter sin förmåga kunna påverka och vara delaktig i sitt
vardagsliv. Ytterst handlar det om att stödet till den enskilde ska vara av rätt omfattning och av god
kvalitet.

Målindikatorer
o Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL, LSS
o Hänsyn till åsikter och önskemål, SoL
o Möjlighet att påverka tider, SoL
o Bestämma om saker som är viktiga hemma, LSS
o Trivs alltid på sin dagliga verksamhet, LSS
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Särskilda uppdrag
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige.

Ekonomisk tilldelning

För omsorgsnämnden gäller tilldelad budgetram utan extra satsningar. För åren 2023-2025 tillförs
medel för volymökningar och strukturförändringar.

Implementeringen av den nya LSS-organisationen ska ske utifrån tidigare fattade beslut.

Omsorgsnämndens budget kommer genom separat beslut att tillföras medel för flytt av
LSS-verksamhet från nämnden för arbete och lärande samt utbildningsnämnden, när beslutet är
genomfört.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Omsorgen och vården ska vara av god kvalitet

och utgå ifrån den enskildes behov,
möjligheter och förutsättningar

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt
särskilda boende, %

Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin
hemtjänst, %.

Personalkontinuitet. Antal personal som en
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om
LSS-insats (alla nya insatser), medelvärde

Anm. LSS; helhetssyn (finns inte ännu i den nationella mätningen).
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Utbildningsnämnden

Inriktning
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en
gynnsam personlig utveckling och ekonomisk samhällsutveckling. I Alvesta kommun ska alla barn
och elever ges förutsättningar att utvecklas och nå målen för utbildningen. Utbildning och omsorg
för barn och unga ska vara jämställd, likvärdig och kompensatorisk vilket innebär att oavsett
individuella förutsättningar och behov ska barn och elever ges möjligheter att främjas i sitt lärande
och i sin utveckling. Barnen och eleverna ska mötas av kompetent och behörig personal.

Barn och elever ska känna sig trygga och det ska finnas en nolltolerans mot kränkningar,
trakasserier och diskriminering. Inom utbildningsförvaltningen är måltiderna ett pedagogiskt
verktyg för att lära barn och elever om hälsa, kulturer och ekologisk hållbarhet. Barn och elever i
Alvesta kommun utbildas för att vara med och utveckla en hållbar framtid.

Alvesta kommun arbetar utifrån Barnens bästa –i Kronoberg och i Alvesta. Genom samverkan
mellan olika parter både inom kommunen, regionen och Polisen ska tidiga insatser prioriteras för
att utveckla arbetet med om barn och ungdomar.

Utvecklingsmål
❖ Andelen elever med gymnasiebehörighet ska öka

Motivering
Alla elever i grundskolan ska ha möjlighet att nå målen och gå vidare till fortsatta studier på
nationellt program på gymnasieskolan. En alltför stor elevgrupp står idag utanför denna möjlighet.
En stor del av dessa elever saknar endast ett eller två ämnen för att nå behörighet till
gymnasieskolan. Särskilt fokus ska därför läggas på flera olika åtgärder för dessa elever. Ett
gemensamt arbete tillsammans med nämnden för arbete och lärande behövs, för att kartlägga
och ge nödvändiga insatser åt de elever som riskerar att inte bli gymnasiebehöriga .
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Målindikatorer
o Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, procent

(N15436)
o Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor,

andel (%) (N15419)

❖ I Alvesta utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade
medarbetare

Motivering
För att möta de behov som finns hos barn och elever och kunna erbjuda en god utbildning och
omsorg är kompetensförsörjningen viktig. Lärare och förskollärare är bristyrken vilket gör att
huvudman och kommun behöver vara behjälpliga och stöttande i enheternas arbete med att vara
en attraktiv arbetsgivare – både för att behålla och för att rekrytera personal. Alvesta kommun
behöver säkerställa att personaltätheten är i nivå med övriga riket på några års sikt.

Målindikatorer
o Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel

(%) (N11810),
o Personaltäthet, inskrivna barn/årsarbetare, kommunal regi, antal (N11010),
o Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1–9 (N15034),
o Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N3014).

Särskilda uppdrag

Inga särskilda uppdrag ges till Utbildningsnämnden

Ekonomisk tilldelning

Utbildningsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner. För volymökningar och för att öka
undervisningens kvalitet för barn och elever ökas utbildningsnämndens budget med 15 mnkr 2022
samt ytterligare medel de kommande åren 2023-2025. Tillskottet ska användas till att öka kvalitén
och likvärdigheten i våra verksamhetsformer.
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Vidare tillförs utbildningsnämndens budget ytterligare 2,0 mnkr till tidiga insatser och uppsökande
verksamhet för barn och elever. Det kan vara både förebyggande, främjande och åtgärdande
insatser utifrån enheternas behov. Utbildningsnämndens budget kommer genom separat beslut
att minskas för överflytt av LSS-verksamheten till omsorgsnämnden.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Utbildningsnämndens verksamheter har en god

personaltäthet och personalen har en god
utbildningsnivå

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal
(N11102)

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation,
kommunal regi, andel (%) (N11810)

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem (N13014)
Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk

högskoleexamen fritidshem, kommunal regi,
procent (Skolverket)

Elever per lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola
åk 1–9, antal (N15034)

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och
behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1 – 9,
kommunala skolor, andel (%) (N15814)

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal
grundskola åk 1 – 9, andel (%) (N15031)

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i
grundsärskola, lägeskommun, andel (%) (N18710)

I utbildningsnämndens verksamheter
uppmärksammas tidigt de barn och elever
som riskerar att inte nå kunskapskraven i
svenska, svenska som andraspråk eller
matematik och sätter in åtgärder för att
dessa elever ska ges förutsättningar att nå
målen

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala
skolor, andel (%) (N15454)

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska
som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)
(N15452)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel (%) (N15485)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala
skolor, andel (% (N15514)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som
andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15516)

Andel pojkar i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla
ämnen

Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla
ämnen

Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt
program på gymnasiet

Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt
program på gymnasiet
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Nämnden för arbete och lärande

Inriktning
Nämnden för arbete och lärande ska arbeta för att kommunens invånare ska få möjlighet till
kompetensutveckling efter individens behov och förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap
och lärande och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort
som möjligt. Ett fokusområde är att socialt utsatta unga ska genom stöd till dem och deras familjer
ges bättre förutsättningar att utvecklas och lyckas i skolan och utanför. Verksamheten ska arbeta
förebyggande, genom tidigt upptäcka samt samordna insatser för barn och familjer, personer med
missbruksproblematik, våld i nära relationer, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd.
Verksamheten ska utveckla och arbeta med digitalisering och för invånarnas möjlighet till utökad
delaktighet. I en alltmer utvecklade arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsätta vara en attraktiv
arbetsgivare och bibehålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög kompetens.

Utvecklingsmål

❖ Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska
minska.

Motivering
Det har uppmärksammats en uppåtgående trend av individer som ansöker om försörjningsstöd
med anledning av arbetslöshet. En av orsakerna till detta är de effekterna av Covid-19 som har
inneburit minskat arbetsutbud på arbetsmarknaden. När nu restriktionerna är borttagna kommer
möjligheterna till arbete att öka. Arbetsförmedlingens reformering och lokala resurser har
påverkat möjligheter till samverkan kring de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Individer
som lämnas utan tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen ökar, konsekvensen blir att tiden för
dessa individer inom ekonomiskt bistånd blir längre. Behovet av ekonomiskt bistånd påverkas av
strukturella och individuella faktorer, ofta i samverkan. Enligt Socialstyrelsen är arbetslöshet det
vanligaste försörjningshindret, därför ska det ytterligare fokuseras på att andelen som uppbär
ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.

Målindikatorer
o Antal vuxna biståndsmottagare, arbetslös/saknar etableringsersättning

(Socialstyrelsen)
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o Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen)

❖ Andelen gymnasielever som klarar gymnasieskolan efter tre år ska öka.

Motivering
Andelen gymnasielever med en gymnasieexamen inom tre år har under de senaste åren haft en
nedåtgående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar. Det är både negativt för eleverna
och för samhället. För förvaltningen innebär det ökade kostnader och minskad möjlighet till att
hålla en budget i balans. För att trenden ska vända ska särskilt fokus läggas på att arbeta för att
andelen elever som klarar gymnasiet ska öka. Ett gemensamt arbete tillsammans med
grundskolans senare år behövs, för att kartlägga och ge nödvändiga insatser.

Målindikatorer
o Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada,

N17445)
o Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada,

N17461)

❖ Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska.

Motivering
Vi behöver tidigarelägga och förbättra arbetet för personer med samsjuklighet (personer med
kombinerad psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk- och beroendeproblematik). Det krävs ett
proaktivt arbete med fokus på hemmaplanslösningar för målgruppen i samverkan med interna och
externa aktörer. Det ska arbetas för att personer med samsjuklighet ska få hjälp som ökar deras
möjlighet att uppnå ett liv utan missbruk och det stöd som krävs för att de själva ska kunna skapa
sig ett liv som innebär delaktighet och känsla av sammanhang i samhället.

Målindikatorer
o Antal placeringsdygn, barn
o Antal placeringsdygn, vuxna

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag nämnden arbete och lärande Finansiering Ansvar
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● antalet individer som uppbär försörjningsstöd
i mer än tre månader ska minska

inom ram

● Insatser för att motverka mäns våld mot
kvinnor

500 tkr NAL

● Insatser för att bekämpa hedersrealterat våld 500 tkr NAL

Ekonomisk tilldelning

Nämnden för arbete och lärandes ram justeras för årlig uppräkning av löner.

Till budgetposten köp av utbildning ökas nämndens budget med 12 mnkr 2022.

Nämnden för arbete och lärandes budget ökas under 2022 med 0,5 mnkr för att förebygga och
motverka mäns våld och 0,5 mkr för att arbeta mot hedersvåld och förtryck.

Insatser kan handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens
verksamhet, men också utökade personella resurser och säkra akutboenden. Arbetet behöver ske i
nära samverkan inom hela kommunkoncernen med stöd från kommunstyrelsen.

Nämnden för arbete och lärandes budget kommer genom separat beslut att minskas för överflytt
av LSS-verksamheten till omsorgsnämnden.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Insatser och stöd till socialt utsatta ska vara av

god kvalitet och utgå från individens behov
och förutsättningar

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer,
(U30400)

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt -
helhetssyn, andel (%), (U30452)

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - få
kontakt, andel (%), (U30447)

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt -
tydlig information, andel (%), (U30448)

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - visar
förståelse, andel (%), (U30449)

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt -
påverka hjälp, andel (%), (U30451)

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt -
förbättrad situation, andel (%), (U30453)

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt
bistånd, andel (%), (U31803)
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Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv, (U33001)

Kompetensutveckling efter individens behov
och förutsättning med utbildning som
leder till självförsörjning

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%),
(U31462)

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat
arbeta, andel (%), (U40406)

Arbetslöshet 18–64 år, årsmedelvärde, andel (%) av
befolkningen, (N03920)

Elever i SFI-utbildning, antal, (N18801)
Elever i vuxenutbildning i kombination med SFI, egen

undersökning.

Gymnasieelever klarar målen och fullföljer sin
utbildning inom undervisningstiden för det
aktuella programmet

Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun,
andel (%), (N17445)

Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram,
hemkommun, andel (%), (N17447)

Gymnasieelever med examen inom 3 år,
högskoleförberedande program, hemkommun, andel
(%), (N17446)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun,
andel (%), (N17461)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram,
hemkommun, andel (%), (N17463)

Gymnasieelever med examen inom 4 år,
högskoleförberedande program, hemkommun, andel
(%), (N17462)

Finnas tillgängliga och uppmärksamma ett
tidigt behov av insatser och stöd för
personer som lever med våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och
förtryck.

Följa beslutande mål enligt handlingsplanen för våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Inriktning
Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att stärka kommunens infrastruktur och hållbara strategiska
utveckling för att locka fler invånare till Alvesta kommun. Tillhandahålla service i
planeringsprocesser och säkerställa utrymme i tid för dialog och rådgivning. Nämnden verkar för
bra och trygga boende- och naturmiljöer och service inom vattenförsörjning och avloppshantering.
Nämndens målgrupper är framförallt näringsliv och företag, unga och vuxna medborgare.

Alvesta kommun ska upplevas som trygg och trivsam för alla, dygnet runt. Alvesta kommun ska
vara en kommun som både attraherar nyföretagande och stärker befintligt näringsliv.

Utvecklingsmål

❖ Bibehålla kommunens planberedskap för verksamhetsmark och öka
bostadsbyggandet i hela kommunen

Motivering
Alvesta kommun ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur.

Målindikatorer
o Antal nya bostäder/år
o Antal byggrätter bostäder (BTA/år) i förhållande till tidigare år
o Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha
o Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha

❖ Medborgare ska ha en stor variation av mötesplatser inom sin
bostadsort/närmaste tätort och en ökad tillgänglighet/trygghet i det
offentliga rummet.
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Motivering
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alvesta
kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser och skapa förutsättningar för god
livskvalitet för alla.

Målindikatorer
o Avstånd till närmaste lekplats (m), andel av befolkningen i tätort som har < 500

meter
o Närhet från bostad till grönområde med rekreationsmöjligheter, andel inom

500 meter
o Antal bortbyggda enkelt avhjälpta hinder
o Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal per 100 000 inv. (U20462)
o Trygghetsmättningar, ökning i upplevd trygghet
o Invånare 16 – 84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%). (U01420)

❖ Medborgare ska kunna resa hållbart, barn och ungdomar ska ha trygga
skolvägar

Motivering
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alla barn och
unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång.

Målindikatorer
o Uppföljning av upplevelsen av trygg och säker skolväg,
o Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar,
o Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter.

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Finansiering Ansvar
Påbörja allmän översyn av VA-planen och komplettera
med saneringsplan för ledningsnät och VA-verk.

Inom ram SBN

Genomföra belysningsplanen Inom ram SBN

Fortsätta planeringen och genomförandet av reningen
sjön Salen

500tkr SBN

Ta fram ett program för att motverka
bostadssegregation 500 tkr

SBN i samråd med
övriga nämnder
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Ekonomisk tilldelning

Samhällsbyggnadsnämndens ram justeras inte för årlig uppräkning av löner.

Attraktiva och inbjudande tätorter är viktigt för Alvesta kommun och ett skötsel och -
gestaltningsprogram behöver tas fram för tätorterna.

I 2021 års budget fanns medel för att påbörja ett arbete för att rena Salen. Nu tillskjuts medel
med 500 tkr för att fortsätta det arbetet.

Det är ingen hemlighet att bostadssegregationen är avgörande för integrationen i samhället. Det
spiller över på flera delar av välfärden. Nämnden får ansvar för att i samråd med övriga nämnder
ta fram ett program mot bostadssegregation som blir vägledande för framtida bosytadsbyggande.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter

verkar för att stärka kommunens infrastruktur

och strategiska utveckling

Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent
mått

Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl
fungerande process, mått

Förnyelsetakten av ytskikt på gator. Antal kvm/säsong

Detaljplaner med ny bostadsmark Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha
bostadsmarks försäljning

Möjligheter för verksamheter att etablera sig

och att utvecklas

Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha
Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha
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Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning
Bidra till att skapa en attraktiv kommun för kultur, bildning, idrott och turism. Skapa goda
förutsättningar för alla invånare med särskilt fokus på barn och unga att utvecklas utifrån behov
och intresse. Detta oavsett var man bor i kommunen. Samverkan sker inom Barnens Bästa gäller i
Alvesta kommun. Genom dialog och samverkan möta alla invånares behov av kultur, rekreation
och rörelse för individens välmående. Turism till kommunens alla delar kopplat till upplevelser,
mathantverk och boende ska lyftas fram.

Utvecklingsmål

❖ Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.

Motivering
Det är viktigt att tillvarata invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice och god
livsmiljö och få en ökad jämlikhet. Diversifierat utbud utifrån behov. Öka digital tillgänglighet till
kultur för alla invånare.

Målindikatorer
o Antal kulturskoleaktiviteter och besökare utanför Alvesta tätort
o Antal besök i Kulturbussen och nyregistreringar via bussen.
o Antal lovaktiviteter och besökare utanför Alvesta tätort
o Antal självutlån på bibliotek

❖ Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.

Motivering
Ett anpassat stödsystem-hållbart över tid med ekonomisk, social och ekologisk hänsyn. Öka
möjlighet att digitalisera ansökningar och bokningar utifrån digitaliseringsplanen. Jämlika och
jämställa föreningar utifrån Barnkonventionen och Agenda 2030.

Målindikatorer
o Andel barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter (LOK)
o Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt
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o Andelen ansökningar om föreningsbidrag som görs digitalt
o Andelen bokningar av lokaler/hallar som sker digitalt

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag kultur- och fritidsnämnden Finansiering Ansvar
Påbörja en utredning av Virdavallen inklusive ny

ishall. Utredningen görs i samverka med
aktuella externa och interna intressenter.

Inom ram KFN

Fortsätta utveckla biblioteken särskilt fokus skall riktas
till elever på de skolor som idag saknar full
tillgång till skolbibliotek under dagen.

Inom ram KFN i samarbete med
UN

styra resurser i förebyggande arbete till
fritidsgårdsaktiviteter för barn i
mellanstadieåldern

600 tkr KFN

Ekonomisk tilldelning

Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner.

En extra satsning görs i budgeten för att stärka fritidsgårdarnas arbete med barn i
mellanstadieåldern. Vi ser det som en trygghetsskapande och tidig insats för denna målgrupp.
Målgruppen  står mittemellan omsorgen på fritidshem och självständigheten att välja fritid.

Kultur- och fritidsnämndens budget får också en förstärkning på 800 tkr till att utöka
föreningsbidraget.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
God tillgång till kultur och fritid i hela

kommunen. Kultur- och fritidsnämnden
ska tillsammans med föreningsliv och
civilsamhälle samverka för att utveckla ett
rikt kultur- och fritidsliv för kommunens
invånare. Oavsett var i kommunen man
bor, oavsett fysiska möjligheter, oavsett
ålder, ekonomisk, kulturell eller social

Antal bibliotek i kommunen
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala

bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och

motionsanläggningar, skala 0-100
Deltagartillfällen i idrottsföreningar,

antal/invånare 7-20 år
Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar
Nöjd Medborgar-Index – Kultur, skala 0-100
Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år
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bakgrund ska man kunna ta del av kultur
och fritidsutbudet i Alvesta kommun.

Nämnden för myndighetsutövning

Inriktning
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg, miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedel
och smittskydd. Nämndens målgrupper är framförallt näringsliv och företag samt kommunens
medborgare där vi ska utföra en god service och utföra myndighetsutövning genom rådgivning,
tillsyn och kontroll, utifrån lagar som exempelvis plan- och bygglagen, livsmedelslagen, miljöbalken
och smittskyddslagen. Nämnden arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

Utvecklingsmål

❖ Hållbar, effektiv och rättssäker handläggning av tillsyn, kontroll och ärenden
inom nämndens ansvarsområden

Motivering
Alvesta kommun ska ge boende och näringslivet bästa möjliga förutsättningar så att utveckling kan
uppnås i hela kommunen.

Målindikatorer
o Kommunens verksamhetsutövare och medborgares totala upplevelse av

handläggning inom nämndens ansvarsområden utifrån miljöbalken,
livsmedelslagen och Plan- och bygglagen mätt i NKI.
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Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till myndighetsnämnden Finansiering Ansvar
Utveckla dialogprocesser för att bevara och förbättra mål-

och nöjdhetsindex.
Inom ram MN

Effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom
tillsynsverksamheten

Inom ram MN

Ekonomisk tilldelning

Myndighetsnämndens ram justeras för årlig kostnadsuppräkning.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Möjligheter att bygga bostäder och

förutsättningar för verksamheter att etableras

och utvecklas

Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan
till bygglovsbeslut är inte mer än 5 veckor.
Genomsnittlig handläggningstid

Tillsynstid gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn.
Uppnådd procent av det i
behovsutredningen fastställda behovet.

Tillsynstid gällande livsmedel planerad kontroll.
Uppnådd procent av det i
behovsutredningen fastställda behovet
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Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess

Under 2021 pågår arbete för att implementera kommunens styrmodell, vilket har en påverkan på
kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Denna bilaga beskriver kortfattat planerings-
och uppföljningsprocessen för budgetåret 2022. Mål och budget 2022 beslutas av
kommunfullmäktige i oktober 2021, vilket innebär en förskjutning av planeringsprocessen i tid
under innevarande år mot ett normalår då Mål och budget beslutas i juni.

Som utgångspunkt i planeringsprocessen har planeringsdagar genomförts med kommunstyrelsen,
presidier i nämnder/bolag, representanter för partier som ej är representerade i kommunstyrelsen
samt koncernledningen. Planeringsdagar har omfattat omvärldsanalys, nulägesanalyser för
respektive förvaltning/bolag, utbildning och nulägesworkshop om Agenda 2030, ekonomiska och
demografiska planeringsförutsättningar samt genomgång av styrmodell och ny
resursfördelningsmodell. Underlag i budgetarbetet har även bestått av förvaltningarnas förslag till
inriktning, utvecklingsmål, målindikatorer, eventuella särskilda uppdrag, kvalitetsfaktorer samt
prioriteringsunderlag.

Inom ramen för planeringsprocessen ska kommunstyrelsen enligt styrmodellen fastställa specifikt
ägardirektiv för Alvesta kommunföretag AB som i sin tur fastställer specifikt ägardirektiv för
dotterbolagen. Ägardirektiv behöver fastställas vid bolagstämma och vid behov kallas därför till en
extrastämma efter att kommunstyrelsen/AKAB har fattat beslut. Utöver specifika ägardirektiv för
varje bolag finns även ett generellt ägardirektiv som uppdateras vid behov och beslutas av
kommunfullmäktige.

Efter att kommunfullmäktige beslutat om Mål och budget 2022 i oktober ska nämnderna besluta
om sina verksamhetsplaner och internbudgetar senast december. Bolagen fastställer sina
verksamhets-/affärsplaner senast december enligt anvisningar av AKAB.

Kommunkoncernen följer upp verksamhet och ekonomi två gånger per år, genom delårsrapporten
per augusti och årsredovisningen. Varje nämnd följer upp verksamhet och ekonomi vid samma
tillfällen. Därtill tillkommer ekonomiska månadsrapporter med prognoser under året.
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Bilaga 2 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen
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Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad
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Alvesta Alternativets budgetförslag är 
lagt med tanke på en hållbar utveck-
ling för kommunen, en inriktning för 
att stödja kommuninvånarna i deras 
boendemiljö och deras livskvalité i Al-
vesta kommun. 
 
Detta innebär att vi ökar resuserna för 
vård, skola och omsorg men också för 
en mer aktiv fritid. Det senare innebär 
att vi anslår medel för att göra våra fri-
tidsområden ännu mer tillgängliga och 
än mer lockande för besökarna. Vi vill 
också i fortsättningen hålla våran po-
sition som en av de främsta frilufts-
kommunerna i landet.  
 
I första hand bryter vi plomberingen 
på alla de lägenheter som plomberats 
på Torsgården och Furuliden. Vi skall 
naturligtvis utnyttja alla de resurser 
som står till buds inom äldreomsor-
gen. Vår inställning är att de som kän-
ner otrygghet och ensamhet i sitt 
boende skall kunna erbjudas plats på 
särskilt boende och absolut inte be-
höva gå till domstol för sin lagstad-

gade rättighet.    
Vi har vidare gjort vissa omfördel-
ningar av investeringama i vårt bud-
getförslag för att få rum med ny skola 
på öster i Alvesta.  
Behovet av ny skola på östra Alvesta 
är i takt med bostadsbyggnationen på 
Spåningslanda och Aringsås otvetyd-
ligt. Objektet finns med i vår budget 
men genom byggnation i egen regi för 
att krympa kostnaderna när det gäller 
kapitalet. 
 
Omklädningsrummen för flickor vid 
Virdahallen är fortfarande olöst och 
detta vill vi lösa genom en tillbyggnad 
öster om hallen enligt det förslag som 
Alvesta SK lagt fram. Helst hade vi 
önskat att kunna göra detta på södra 
sidan, men då krävs att Alvesta Energi 
avveckla sin reservpanna i anslutning 
till hallen vilket borde vara fullt möjligt. 
Medel för tillbyggnaden anslås i vår 
budget för genomförande till sä-
songen 2022-2023. 
 
Vi vill också se ett mer flexibelt hand-

lingssätt av kommunen när det gäller 
de kommunala badplatsema. Pande-
min har fått till följd att de flesta svens-
kar fått ändrade semestervanor. 
Hemmasemestrarna har ökat rejält 
och vi tror att den tendensen kommer 
att hålla i sig även framgent. Sommrar 
med många möjligheter för bad måste 
också kunna förändra den kommunala 
planeringen. Upprustningen av Spå-
nens badplats och tillkomsten av 
grusgropsbadet vid Kojtet är positiva 
händelser i denna riktning, men det 
återstår många andra kommunala 
badplatser som med enkla medel 
skulle få en behövlig upprustning.  
 
De ingrepp i de kommunala bolagens 
ekonomiska verksamhet tvärs med 
gällande ägardirektiv måste beivras. 
För bolagens överlevnad och utveck-
lingsmöjligheter kan inte dessa dräne-
ras på sina vinster. Om vi inte med 
kraft beivra sådant handlande riskerar 
kunderna taxehöjningar, som inte är 
motiverade ur bolagens verksamhet. 
Utan de 78 % som ägartillskott av vins-
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ten, som ägardirektiven fastställt, blir 
bolagens framtida utveckling svår.  
       
Vi är också väldigt tveksamma till att 
det Kontaktcenter som är under upp-
byggnad kan ge de fördelar för med-
borgarna som utmålas. Framförallt 
tror vi att det inte kommer att bli eko-
nomiskt försvarbart även om det ska-
par nya arbetstillfällen. 
 
Detta är ett litet axplock ur vår budget 
som vi hoppas skall kunna vara väg-
ledande för kommunens arbete den 
kommande budgetperioden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvesta Kommunföretag  AB 
De avtal om ekonomiska och finansiella 
tjänster som tecknats mellan kommunen 
och bolaget ger bolaget extremt stor 
andel av lönekostnanderna för kommun-
chef, ekonomichef och HR-chef. Efter-
som dessa kostnader starkt överskrider 
de inkomster bolaget har enligt ägar-
direktiven så måste detta avtal omarbe-
tas och också behandlas av den 
kommunala instansen. 
 
Bostadsområden 
Under tidigare mandatperioder har flera 
nya bostadsområden tagits i framförallt i 
och runt Alvesta. Nu måste också andra 
delar av kommunen läggas krut på så att 
epiteten hela kommunen skall leva. Det 
är också viktigt att servicen till kom-
muninvånarna bevakas så att inte delar 
av kommunen blir ointressanta på grund 
av bristande service i olika former.  
 
Industriområde 
Orrakullens industriområde har visat sig 
svårsålt och att påbörja en etapp 2 öster 
om befintligt område är förmodligen inte 
det optimala i detta läge. Behovet av yt-
terligare industrimark måste få en annan 
placering om vi skall kunna möta fram-
tida behov. Vårt geografiska läge som 
knutpunkt mellan Södra stambanan och 
Kust till kustbanan ger ypperliga möjlig-

heter till konkurrenskraft mot intilliggande 
kommuner när det gäller etablering av fö-
retag i behov av framtida järnvägstrans-
porter. Att påbörja planprocessen mot ett 
framtida logistikcentra i anslutning till en 
utflyttad bangård i linje med studien 
“Bangård Sydost Logistikcentra Alvesta” 
bör vara att föredra före en utvidgning av 
Orrakullen.    
 
Byggnation av kommunala 
verksamhetslokaler. 
Av främst ekonomiska skäl skall all bygg-
nation av verksamhetslokaler i framtiden 
ske i direkt kommunal regi. Detta innebär 
att framförallt kapitalkostnaderna kan 
hållas nere och erbjuda i slutänden billi-
gare lokalkostnader. 
 
Laddstolpar 
Vi anser inte en utbyggnad av laddstol-
par för el-bilar kan göras förrän en lös-
ning på betalningsmetoden är löst. Det 
kan inte vara försvarbart att våra invå-
nare skall betala elen för de än så länge 
fåtalet som har råd att investera i en elbil.   
 
Ny F-6 skola på öster. 
En ny F-6 skola lokaliseras till gamla Le-
kevallen ett område som bör kunna tas i 
anspråk för en sådan verksamhet. Plat-
sen är vald med omsorg för att kunna er-
bjuda en friluftsinspirerad miljö för 
skolans verksamheter med närhet till 
både skogs- och kulturhistoriska områ-
den. Lokaliseringen är vald för att betjäna 
förutom de nya områderna i Spånings-
landa också ett utökat behov i Lekaryd. 
 
Ny förskola vid Långagård i Mo-
heda. 
Behovet av fler avdelningar för barn-
omsorgen i Moheda har varit påtaglig i 
flera år. Nu ärbeslutet fattat att uppföra 
en ny förskola på Vegbyskolans gamla 
område norr om Långagård. Här kan er-
bjudas rejäla utemiljöer för dagisverk-
samheten. Samtidigt med att 
byggnationen blir färdigställd avvecklas 
de paviljonger som idag används för 
verksamheten liksom Långagård och 
den avdelning som finns på Fårakullen. 
Vegby Sporthall, som i och med tillkoms-
ten av den nya sporthallen vid Mohedas-
kolan, bör ge förskolan tillgång till en 
lokal under dagtid. En möjlighet som ger 
förskolan helt andra förutsättningar för 
barnens lek och rörelse.   
 
 
Stenlyckeskolan görs åter till 
lokaler för skolverksamhet. 
Behovet av utökade lokaler som finns för 
grundskolan 7-9 finns i stor utsträcking 

redan i Stenlyckeskolan. Dessa lokaler 
används idag som förvaltningslokaler för 
omsorgsförvalningen. 
Utan större svårigheter kan flertalet av de 
10 klassrum som skolan innehåller åtes-
tällas för undervisning. Stenlyckeskolan 
är redan idag ihopbyggd med Hagas-
kolan och gör att den lätt kan fungera 
som en kompletterande enhet. En sådan 
åtgärd är mycket kostnadseffektivi jäm-
förelse med nybyggnation och dessutom 
samlokaliseringens alla fördelar.  
 
Prästängsskolans lokalbehov. 
I väntan på att den nya F-6 skolan på Le-
kevallen avlastar lokalbehovet vid Präs-
tängen så prövas möjligheten till för och 
eftermiddagsverksamhet i både fritids 
och skolan. Flera barn skulle kunna ha 
sin skolverksamhet förlagd till eftermid-
dagen och på så vis minska trycket på lo-
kalerna. En kostsam tillbyggnad i detta 
blir en kapitalförlust i stor skala i ett 
skede då en ny skola på öster är både 
påtalad och behovskrävd. Dessutom är 
utemiljön vid Prästängsskolan redan nu 
undermålig och blir inte bättre av att yt-
terligare mark tas i anspråk.  
 
Skolornas utemiljöer. 
Skolornas utemiljöer är en mycket blan-
dad konfekt på Alvestas grundskolor. 
Medan Vislanda har grunderna för den 
näst perfekta utemiljön med Vislanda 
skolskog, utomhusbad, utegym och 
andra stora utrymmen för aktiviteter är 
Grönkullaskolans utemiljö raka motsat-
sen. 
Det krävs stora insatser den närmsta 
tiden för att skolornas utemiljöer lyfts till 
en värdig nivå. Medel avsätts för detta på 
kontot för strategiska åtgärder. 
 
Volymförändringar i skolan. 
Resursfördelning till utbildningsnämnden 
utifrån volymförändringar finns i vårt bud-
getförslag för nämnden. 
 
Ökat stöd till skolverksamhe-
ten. 
3 miljoner kronor ha avsatts till perso-
nalfrämjande åtgärder finns i vårt budget-
förslag för nämnden. Dessa medel avser 
både löner och ökad personaltäthet. 
 
Utbyggnad av gymnasieskolan 
pausas 
Den utbyggnad av gymnasieskolan som 
påbörjades hösten 2021 fick ett dåligt 
gensvar bland sökande elever. Av de tre 
tilltänkta programmen kunde bara två 
startas upp med 5 respektive 7 elever. 
Förutsättningarna för en fortsatt satsning 
är mycket tveksam men det sittande sty-
ret vill utöka antalet program med ytterli-




