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Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. 
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Ledamöter 
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Jan-Erik Svensson (AA) 
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Anders Sandgren (AA) 
Per Ribacke (S) 
Frida Christensen (S) 
Sebastian Olsson (S) 
Lavinia Strömberg (S) 
Lars-Olof Petersson (S) 
Linda Gustavsson (S), 1:e vice ordförande 
Otto Berglund (S) 
Sofie Årdh (S) 
Jonny Almlöf (S) 
Martina Holmkvist Lundström (S) 
Tobias Johansson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Torbjörn Svensson (S) 
Jennie Nilsson (S) 
Thomas Haraldsson (C) 
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Golnoush Lundén Faez (C) 
Nina Rydström (C) 
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Heléne Andersson (C) 
Jessica Johansson (KD) 
Josefine Ljungqvist (KD) 
Åke Johansson (KD) 
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Tomas Öhling (M) 
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Lena Nikolausson (SD) 
Robin Berg (SD) 
Jens Arnebert Nieminen (SD) 
Yvonne Erlandsson (SD) 
Mats Jonsson (SD) 
Oskar Andersson (SD) 
Lars Eriksson (SD) 
Linnea Naess (V) 
Björn Nilsson (V) 

Ersättare 
Jan Franzén (AA) 
Jan Johansson (AA) 
Britt Karlsson (AA) 
Jörgen Skantz (S) 
Christina Franzén (S) 
Robert Olesen (S) 
Emma Känno (S) 
Peter Johansson (S) 
Lisbeth Holmqvist (S) 
Tomas Hedevik (S) 
Sven Sunesson (C) 
Monica Pihl (C) 
Jonas Lindstens (C) 
Bengt Karlsson (KD) 
Erik Haraldsson (KD) 
Katarina Tuneskog (M) 
Andreas Ejderland (M) 
Andreas Bergsman (M) 
Rikard Gustafsson (M) 
Fatlind Zullufi (M) 
Oscar Hildingsson (SD) 
Anders Håkansson (SD) 
Nellie Nieminen Arnebert (SD) 
David Kristiansson (SD) 
Hans Svensson (V) 
Emelie Berg (V) 

Om du inte kan närvara på mötet meddela detta i god tid till nämndsekreteraren eller genom att ringa 0472-150 00 så att 
ersättare kan kallas i ditt ställe.  
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§ 157 Dnr 2022-00194 041 

 

Beslut om mål och budget 2023 med plan 2024-2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C, KD och V) till Mål och budget för 
2023 med plan 2024-2026.  

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 budget- och planperioden 2023-2026 fastställa resultatmålet till att utgöra 
minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.  

5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 2023 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. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2023 års 
driftbudget¬ramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär. 

7. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och särskilda 
uppdrag. 

 

8. Investeringsbudget år 2023 med plan 2024-2026 beslutas enligt förslaget i Mål 
och Budget, som uppgår totalt till 216,3 miljoner kronor för år 2023. 

Nämnd/styrelse Driftbudget 2023 (tkr)

Kommunstyrelsen 95 720

Kultur och fritidsnämnden 69 590

Utbildningsnämnden 511 490

Nämnden för arbete och lärande 257 000

Omsorgsnämnden 408 730

Samhällsbyggnadsnämnden 60 650

Nämnden för myndighetsutövning 370

Summa nettokostnader nämnder 1 403 550

Gemensam finansiering 1 423 780

Årets resultat 20 230
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Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt om 10 miljoner kronor och 
därutöver, medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt 
understigande 10 miljoner kronor, eller om investeringsprojektet finns avsatt som 
en central strategisk investering i Mål och budget 2023.  

Självfinansieringsgraden uppgår till 48 % i investeringsbudgeten för år 2023. Om 
planerade investeringar för 2022 blir senarelagda kan finansieringsgraden tillfälligt 
bli ytterligare lägre.  

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan nämnder under år 
2023. 

9. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 2022 
besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2023 för information till 
kommunfullmäktige på sammanträdet i början av 2023. 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 2023 som ska informeras om till kommunfullmäktiges 
sammanträde i början av 2023. 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2023 omsätta befintliga lån samt ta 
upp nya lån till ett totalt belopp på högst 135 miljoner kronor.  

11. Kommunfullmäktige beslutar att anta borgensram och internkredit i 
koncernkonto för de kommunägda bolagen för år 2023 enligt nedan. Ramarna 
innebär att kommunen, såsom för egen skuld, ingår borgen för respektive bolag 
enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

 

  

 

 

Bolag,  mnkr

Borgensram 

 2022

Behov av 

utökning 

borgensram 

2023

Borgensramar 

 behov 2023

Limit 

koncern

-konto 

2023

Allbohus 1300 60 1 360 31,0

Alvesta Energi 100 100 10,0

Alvesta Elnät 58 58 5,0

Alvesta Renhållnig 0 0 0,25

Alvesta Utveckling* 101 101 3,0

Alvesta Kommunföretag 66 66 6,0

Huseby 3 3 1,0

Summa 1 688 56,3

* inkl BIVA
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12. Kommunfullmäktige beslutar om en 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 

Ledamöter från Alvesta Alternativet och Moderaterna deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Budgeten fastslår god ekonomisk hushållning genom de ekonomiska ramarna och 
kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Självfinansieringsgraden av 
investeringarna 2023 understiger riktvärdet om 50 procent, men uppgår under 
planperioden till 144 procent. 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 två år. Budgeten 
ska fastställas före november månads utgång. Dessutom ska kommunfullmäktiges 
presidium, enligt kommunallagen, upprätta förslag till budget för kommunens 
revisorer. 

Yrkanden 

Thomas Haraldsson (C), Frida Christensen (S), Lars-Olof Petersson (S), Mikael 
Lindberg (C), Hans Svensson (V) och Jessica Johansson (KD) yrkar bifall till förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse budget 2023 (november) 

Politiska ledningens novemberförslag till mål och budget 2023 med plan 24-26 

Arbetsutskottets beslut § 114, 2022-10-25 
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Centralplan 1 
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342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
 

 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-11-15 
Referens 

KS 2022-00194  

 

 

 

 
 Till Kommunfullmäktige 22 november 2022 

 
 

Förslag Mål och budget år 2023 med plan 2024-2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C, KD och V) till Mål och budget för 
2023 med plan 2024-2026.  
 

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 budget- och planperioden 2023-2026 fastställa resultatmålet till att 

utgöra minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.  
 

5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 
2023 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. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2023 års 
driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär. 
 

Nämnd/styrelse Driftbudget 2023 (tkr)

Kommunstyrelsen 95 720

Kultur och fritidsnämnden 69 590

Utbildningsnämnden 511 490

Nämnden för arbete och lärande 257 000

Omsorgsnämnden 408 730

Samhällsbyggnadsnämnden 60 650

Nämnden för myndighetsutövning 370

Summa nettokostnader nämnder 1 403 550

Gemensam finansiering 1 423 780

Årets resultat 20 230
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7. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och särskilda 
uppdrag. 

 
8. Investeringsbudget år 2023 med plan 2024-2026 beslutas enligt förslaget i 

Mål och Budget, som uppgår totalt till 216,3 miljoner kronor för år 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt om 10 miljoner 
kronor och därutöver, medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda 
investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om 
investeringsprojektet finns avsatt som en central strategisk investering i Mål 
och budget 2023.  
 
Självfinansieringsgraden uppgår till 48 % i investeringsbudgeten för år 2023. 
Om planerade investeringar för 2022 blir senarelagda kan 
finansieringsgraden tillfälligt bli ytterligare lägre.  
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan nämnder 
under år 2023. 

 
9. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 2022 

besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2023 för information 
till kommunfullmäktige på sammanträdet i början av 2023. 
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 2023 som ska informeras om till kommunfull-
mäktiges sammanträde i början av 2023. 
 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2023 omsätta befintliga lån samt ta 
upp nya lån till ett totalt belopp på högst 135 miljoner kronor.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att anta borgensram och internkredit i 
koncernkonto för de kommunägda bolagen för år 2023 enligt nedan. 
Ramarna innebär att kommunen, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
respektive bolag enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett högsta 
lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

 

Bolag,  mnkr

Borgensram 

 2022

Behov av 

utökning 

borgensram 

2023

Borgensramar 

 behov 2023

Limit 

koncern

-konto 

2023

Allbohus 1300 60 1 360 31,0

Alvesta Energi 100 100 10,0

Alvesta Elnät 58 58 5,0

Alvesta Renhållnig 0 0 0,25

Alvesta Utveckling* 101 101 3,0

Alvesta Kommunföretag 66 66 6,0

Huseby 3 3 1,0

Summa 1 688 56,3

* inkl BIVA



 
Datum 

2022-11-15 
Referens 

«Databas» «Diarienr» 
«Grpnr»  

Sida 

3(3) 

 

 

 
 

12. Kommunfullmäktige beslutar om en 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 god ekonomisk hushållning genom de ekonomiska ramarna och 
kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Självfinansieringsgraden av 
investeringarna 2023 understiger riktvärdet om 50 procent, men uppgår under 
planperioden till 144 procent. 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 två 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 2023 med plan 2024-2026 
 

 
 
 
 
 
 
Per Ribacke (S)                Thomas Haraldsson (C)                  
 
 
 
 
Jessica Johansson (KD) Linnéa Naess  (V) 
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§ 114 Dnr 2022-00194 041 

 

Mål och budget 2023 med plan 2024-2026 

Beslut 

Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan beredning då underlaget inte är klart till 
dagens sammanträde. 

 



 

Mål och Budget 
År 2023 med plan 2024 – 2026 

 

 

 

 

 

Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt - 

Integrerar lokalt boende med globala möjligheter 

 

S, C, KD och V:s förslag  

2022-11-08-xx, KS § xx 
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Fortsatt framåt för Alvesta - Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet 

Vi kan nu konstatera att kommuninvånarna har 

sagt sitt;  vi hade val i september och valresultatet 

har hanterats i de olika partierna. Jag har med tre 

andra partier hittat ett samarbete för att fortsätta 

utveckla och förbättra Alvesta kommun. Denna 

budget är en revidering av den budget som beslu-

tades i juni, mycket är sig likt men det finns några 

saker som är anpassade utifrån den nya konstel-

lationen och de nya förutsättningarna. Det nya 

samarbetet kommer med all säkerhet att bli tydli-

gare i kommande budgetar. 

Jag har varit med och gjort kommunala budgetar 

många gånger, men aldrig har jag varit med om en 

större osäkerhet. Vi står inför en framtid som kan 

ta vilken riktning som helst, vi har att försöka styra 

rätt utifrån vad vi vet idag. Vi har att hantera krig i 

vårt närområde, el- och bränslepriser som är på 

historiskt höga nivåer, en antågande lågkonjunk-

tur och en inflation som är skenande som vi inte 

sett sedan 90-talet. Detta gör att vi får göra en 

budget utifrån försiktighetsprincipen, och inte 

göra för stora utsvävningar innan vi har en större 

säkerhet i vad som händer i vår omgivning. 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokra-

terna och Vänsterpartiet har enats på ett bra sätt 

som ger goda förutsättningar för en hållbar ut-

veckling framåt. 

Vi har ordning och reda i ekonomin, vilket är en 

grundförutsättning för att vi ska kunna utveckla 

den kommunala verksamheten. För 2021 har vi 

ett positivt ekonomiskt resultat som jag inte varit 

med om tidigare och prognosen för 2022 ser 

också bra ut. Det har samtidigt gjorts stora sats-

ningar på utveckling av vår välfärd inom områ-

dena förskola, skola och omsorg. Vi har även ge-

nomfört reformer för våra unga, exempelvis som-

marlovskort och gratis aktiviteter för barn och 

unga under loven. 

De kommande åren kommer vi framför allt att 

satsa på våra skollokaler, då det behövs stora in-

vesteringar för att skapa så bra lärmiljöer som 

möjligt. Vi kommer även i fortsättningen att satsa 

på vår närmiljö som våra rekreationsområden och 

friluftsanläggningar. Vårt arbete och kommunens 

utveckling kommer fortsatt att präglas av Agenda 

2030 som innehåller viktiga mål som påverkar oss 

och verksamheten på många olika plan.  

Min förhoppning är att vi tillsammans även fort-

sättningsvis ska arbeta för ett öppet och fritt de-

mokratiskt samhälle och för alla folks frihet. Vi har 

väldigt goda förutsättningar för att lyckas skapa en 

fantastisk kommun att leva och verka i. Om vi till-

sammans arbetar med trygghet, sammanhållning 

och demokrati så kan vi också stärka välfärden och 

bygga ett starkt samhälle. 

Alvesta kommun kan alltid bli bättre och med 

denna budget tar vi ytterligare några steg framåt. 

Kommunal verksamhet är komplex och kräver 

flera lösningar för att hantera de utmaningar vi 

står inför. Det är fantastiskt roligt att det händer 

så mycket i kommunen och mycket av detta är re-

sultatet av ett gott samarbete mellan politik, verk-

samhet, civilsamhälle och näringsliv.  

 

 

 

 

 

 

 

Per Ribacke (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 



Så styrs Alvesta kommun  
Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter ge-

nom kommunalt självstyre. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Vart 

fjärde år väljer invånarna i Alvesta kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att 

rösta i kommunvalet. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens nämn-

der och bolag. 

För att styra Alvesta kommuns verksamheter 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 sär-

skilda satsningar fullmäktige önskar under planperioden. Nämnder och bolag ansvarar därefter för 

att leda och genomföra en effektiv verksamhet inom sina grunduppdrag.  

Tillitsbaserad styrmodell 
Kommunens tillitsbaserade styrmodell beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020. Att styra med 

tillit innebär att ta tillvara 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 tyd-

liga mål. Utmaningen består i att stå upp för prioriteringarna, men i en alltmer 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 kom-

mens verksamheter samt med andra aktörer. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sam-

manhang 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 
Vision 2027 och dess fyra övergripande områden anger riktningen för kommunens utvecklingsar-

bete 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. 

Under planperioden 2023-2026 bör arbetet med en ny vision påbörjas som pekar ut riktningen 

framåt för Alvesta kommun. 

Nämnder och bolags inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 
För att utveckla verksamheten tas inriktning och utvecklingsmål fram under planeringsprocessen. 
Nämndernas inriktning och utvecklingsmål finns med i kommunfullmäktiges budget medan bola-
gens inriktningar och utvecklingsmål beslutas av kommunstyrelsen i specifika ägardirektiv. Inrikt-
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ning och utvecklingsmål uttrycker politiska prioriteringar inom nämnden och bolagets grundupp-
drag. 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 moti-
vering 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. 

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 föreningar och andra aktörer för att förverkliga 

nya former av etableringar som gynnar tillväxten och utvecklingen av kommunen.  

En förutsättning för en välmående kommun är att det finns många och differentierade arbetstill-
fällen. Flera företag som verkar i kommunen går bra, och deras framgång är gynnsam för så väl 
våra invånare som kommunen i stort. Därför intensifieras arbetet med att förbättra företagskli-
matet ännu mer för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt och utveckling av hela kommu-
nen. Vi vill utveckla en miljö som ger drivkraft för företag att starta och växa. För att lyckas behö-
ver vi koordinera samarbetet kommun - region – näringsliv – universitet. Strävan efter att invå-
nare ska etablera sig på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar stärks. Samarbete mellan 
kommunens olika förvaltningar, företag och civilsamhället är väsentligt och fler metoder och ar-
betssätt utvecklas. Samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen måste även stärkas 
för att alla som kan jobba ska få den möjligheten. Till exempel behöver ekonomiskt utsatta famil-
jers situation förbättras ytterligare samt trångboddheten minskas. Kommunens sommarjobb för 
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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. Samma möjligheter ska finnas även för barn och ungdomar med funktionsvariationer 
som har rätt till färdtjänst.  

Arbetet med social hållbarhet och integrationsarbete fördjupas och utvecklas för att minska ojäm-

likheten. 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 utveckling vilket ger mer-

värde för såväl invånaren som för kommunens verksamhet. Arbetet med att öka genomström-

ningen på vår SFI-utbildning ska intensifieras med individen i centrum genom individuella lösningar 

så långt som möjligt. Här behöver även nya metoder prövas så som arbetsplatsförlagd SFI. Vi behö-

ver också öka samarbetet med region och näringsliv genom att bredda utbildningsutbudet på Allbo 

lärcenter. SFI eller SFI i kombination med annan utbildning stärks för att korta tiden till egen för-

sörjning eftersom språket är nyckeln till att vara en del av samhället.  Hållbarhetsarbetet innebär 

att utveckla fler metoder för medborgardialoger där man involverar invånare och företagare i ut-

vecklingen av kommunens verksamheter. 

Införandet av ”en väg in” i koncernen via ett väletablerat kontaktcenter förstärker ytterligare bilden 

av en modern och serviceinriktad kommun, då service och bemötande är en viktig faktor för hur 

bilden av Alvesta kommun sprids. Den koncerngemensamma värdegrunden bildar bas för det in-

terna förhållningssättet och bemötandet gentemot våra invånare, företagare och besökare. Plats-

varumärket som visar på Alvesta kommuns alla värden har utvecklats i bred dialog.  

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. Ut-

vecklingsarbetet kring digital kompetens och infrastruktur i kommunen fortsätter stärkas genom 

satsningen 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 före-

tag inom den gröna näringen till den kvalitativa upplevelsen inom verksamheten. Våra barn och 

äldre ska ha en bra matupplevelse. Vi vill fortsätta arbeta för att bibehålla den goda matkvalitet 

som kännetecknar vår verksamhet genom att maten ska tillagas så nära verksamheterna som möj-

ligt. Kommunkoncernens inköp och upphandling behöver fortsätta utvecklingsarbetet inom håll-

bara upphandlingsmetoder samt säkerställa att det lokala näringslivet kan upphandla och leverera 

på lika villkor enligt upphandlingspolicyn. Beträffande den ekologiska hållbarheten kommer kom-

munkoncernen fortsätta arbeta utifrån nationella och verksamhetsspecifika miljömål. Arbetet fort-

sätter med oberoende energi- och klimatrådgivning. I nybyggnationer av kommunala fastigheter 

och större investeringar ska solpaneler planeras in i projektet och prövas, både ur ett ekonomiskt 

perspektiv och ur ett klimatperspektiv. 
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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 

bryta segregation. En effektiv byggprocess sänker byggkostnaderna så att även ekonomiskt resurs-

svaga grupper ges möjlighet till bostad. Allbohus används som ett bostadspolitiskt instrument i bo-

stadsförsörjningen. 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. Därför görs en satsning 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. Detta är i grunden ingen kommunal angelägenhet, men vi som kommun måste gå före 

och vara en förebild i arbetet. System för betalning behöver samordnas och införas. 

En fråga som under lång tid diskuterats är väg 126 genom Alvesta tätort. För att utveckla Alvesta 

centrum till ett mer attraktivt centrum med en bättre boendemiljö, behöver diskussionerna med 

Trafikverket intensifieras för en omledning av främst tung trafik via Fabriksgatan – Värnamovägen – 

väg 25. 

Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö kommer att stärka regionkärnan och en aktiv dialog förs reg-

ionalt och nationellt i frågan. Resecentrum, kombiterminal och omlastningscentral utgör viktiga no-

der 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 tillgängliga mötesplatser skapar attraktiva bo-

ende- 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 fort-

satt genomförande av grönstrukturprogrammen säkrar, bevarar och utvecklar kommunens tätor-

ters goda tillgång till grönområden. Levande tätorter med attraktiva mötesplatser är viktiga för att 

människor ska vilja bosätta sig och driva företag här.  



 

10 

 

 

Kommunkoncernen ska erbjuda alla människor möjligheter till att ta del av ett lokalt kultur- och fri-

tidsutbud som bidrar till god folkhälsa och välmående, och där är tillgången till kommunala och för-

eningsdrivna anläggningar 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 och kulturbussen ska fort-

sätta att utvecklas som en modern mötesplats för invånare och besökare.  

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. Arbetet för en förbätt-

rad måluppfyllelse så att fler kommer in och klarar gymnasiet på tre år ska intensifieras. För att nå 

dit ska vi ha hög andel utbildade lärare, bra arbetsmiljö, goda lärmiljöer och även pröva nya meto-

der för en effektiv verksamhet som inkluderar alla elever på deras villkor, exempelvis genom digital 

läxhjälp. En god och väl utvecklad elevhälsa är en viktig 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 ett uppdrag för alla skolans pro-

fessioner för att skapa en god inlärningsmiljö. 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 be-

gränsas i sin utbildning eller fråntas rätten att delta i skolans aktiviteter. För att möta detta behov 

vill vi förstärka elevhälsans arbete vilket även inkluderar gymnasieelever på Allbo lärcenter. 

Med utgångspunkt i forskningen och genom det systematiska kvalitetsarbetet ska verksamheterna 

fortsätta att utvecklas i hela kommunen. Metoder, lärdomar och arbetssätt från olika skolverkspro-

jektet med fokus 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 under-

visningens 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” samt genom fortsatta förstärkningar av förskolan. Styr-

gruppen har representanter från fyra förvaltningar och även från polisen och vårdcentraler. Målet 

är att åstadkomma bättre samverkan för att utveckla arbetet med att ta hand om barn och ungdo-

mar. Områdesgrupper med olika professioner har bildats för att samverka nära för barns bästa uti-

från ortsspecifika förutsättningar. Kommunen ingår också i den regionala satsningen för ”Barnens 

Bästa Gäller! – i Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt i hela länet.  
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Fältverksamheten är en viktig del av kommunens verksamhet och måste utvecklas. Även det före-

byggande och främjande ungdomsarbetet behöver utökas. Verksamheten behöver i större ut-

sträckning samordnas med kommunens fritidgårdsverksamhet, skolans elevsociala arbete samt so-

cialtjänstens insatser. Ett utvecklingsarbete ska genomföras med ledning från kommunstyrelsen 

och i samverkan mellan berörda nämnder för att ta fram en effektiv och framgångsrik modell för 

Alvestas ungdomar.  

Alvesta fortsätter att utmärka sig genom att själva eller tillsammans med andra aktörer erbjuda en 

mängd aktiviteter för barn och unga under loven. Detta för att alla barn och unga ska få en me-

ningsfull och utvecklande fritid. Aktiviteterna är avgiftsfria precis som skolans och förskolans verk-

samhet är avgiftsfri enligt skollagen. 

En god inlärningsmiljö och utomhusmiljö skapas genom att aktivt arbeta med utbildningsnämndens 

lokalförsörjningsstrategi. Exempel på större objekt är Skatelövsskolans utbyggnad och ny skola/för-

skola på Aringsås. Det skapar ytterligare goda incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, ele-

ver 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. Kommunled-

ningsförvaltningen ska under kommande period utveckla och intensifiera arbetet med Brottsföre-

byggande rådet. Rådet är en viktig nod i samarbetet med polisen för att utveckla arbetsmetoder för 

en ökad trygghet i samhället. För att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och heders-

kulturer behöver ytterligare insatser göras från kommunens sida. Det kan handla om utbildningsin-

satser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också utökade personella re-

surser och säkra akutboenden. Vi måste öka samarbetet mellan samtliga kommunala förvaltningar 

och bolag för att motverka alla former av våld och hedersförtryck. Det kan handla om allt från möj-

ligheten till bostad till information om hjälp. Kommunen samverkar också med regionen genom 

Barnahus och Familjefrid som har insatser för barn som har utsatts för eller bevittnat våld. Utveckl-

ingsarbete sker för att insatser mot hedersrelaterat våld ska nå barn och ungdomar.  

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 
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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 i anslutning till våra trygghets- och seniorboenden, förbättra tillgången på lämpliga boende-

former 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. En åtgärd 

för att möta detta problem kan vara att införa äldrekuratorer.  Inom funktionsstöd kommer beho-

ven 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. Vi ska arbeta för att bibehålla 

den fleråriga trenden med minskad personalomsättning och sysselsättningsgrad för att bidra till att 

klara kompetensförsörjningen. Ett sätt är att öka grundbemanningen och minska andelen timan-

ställda i kombination med fortsatt arbete med hållbara scheman. Kommunkoncernen ska som ar-

betsgivare aktivt arbeta för att erbjuda en hållbar arbetssituation genom hela arbetslivet. Detta ar-

bete ska genomföras tillsammans med arbetsmarknadens parter. 

Gemensam värdegrund 
Alvesta kommun har en koncerngemensam värdegrund 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 att vi blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare för att säkra tillgången till 

kompetent och engagerad personal som ger en god kommunal service för Alvesta kommuns invå-

nare. Arbetet för att bevara värdegrundens ledord i vardagen, på respektive arbetsplats, fortsätter. 
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Ledorden utgör en viktig grund för bedömning av medarbetarnas prestationer i medarbetar- och 

lönesamtal.  

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 har ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg införts, 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. Under 2022 har ett kon-

cept för koncerngemensam introduktion för nyanställda utvecklats för att stärka koncernsamman-

hållning och kunskap om kommunens verksamheter. Detta arbete fortsätter under 2023. 

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 

framtagna.  

Under 2022 har det kommunkoncernövergripande samverkansavtalet implementerats som förvän-

tas bidra till ökat engagemang, stärkt känsla av sammanhang och ökad delaktighet från all personal. 

Med samverkansavtalet integreras medbestämmande och arbetsmiljöfrågor naturligt i verksam-

heten.  

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, har nya branschavtal 

för Alvesta Energi, ARAB, Allbohus samt Huseby Bruk AB implementerats. 

Ett led i fortsatta jämlika villkor är till exempel införandet av nya koncerngemensamma förmåner, 

likt det sedan tidigare införda friskvårdsbidraget samt fritt kaffe och frukt. Under 2023 införs brut-

tolöneavdrag för inköp av cykel. Utredning ska ske för att se om även elbilar kan ingå i utbudet. 

2023 skapas en möjlighet för anställda att från 62 år byta löneökning mot successiv arbetstidsför-

kortning.   
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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 fortsätter arbetet med att skapa hållbara 

scheman och minska delade turer och antalet timanställda inom vård, skola och omsorg i samver-

kan med de fackliga organisationerna. Uppföljningar och analyser sker löpande avseende använd-

ning av friskvårdsbidrag samt med fokus på långtidssjukfrånvaro. En ökning av friskvårdsbidraget 

kommer att ske under 2023. 

 

Ekonomiska förutsättningar  
 

Befolkningsutveckling 
Befolkningsutvecklingen utgör grunden för hur kommunen behöver forma sina verksamheter och 

bedömningen av denna utgör därför en viktig planeringsförutsättning i budgetarbetet. Alvesta 

kommun har under 2022 tagit fram en befolkningsprognos för åren 2022-2031 som är kopplad till 

bostadsbyggande. Befolkningsprognosen har sin utgångspunkt i naturlig befolkningsökning och be-

folkningsökning till följd av att det byggs bostäder i kommunen. Befolkningsprognosen beräknar att 

kommunen kommer att öka med ca 1350 nya invånare till år 2031 (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 i takt med att bostadsbyggandet 

ökar. Utvecklingen för den äldre befolkningen i Alvesta kommun kommer inte att påverkas nämn-

värt 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 2021 gav ett resultat om 110,8 mnkr mot det budgeterade om 18,6. 

Nämnderna uppvisade en positiv budgetavvikelse på 21 mnkr och den gemensamma finansieringen 

en avvikelse på 71,2 mnkr. Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade pens-

ionsmedel var 58 mnkr, vilket gav ett balanskravsresultat justerat för verkligt värde på 52,8 mnkr. 

Återställningskravet från 2019 på 13,3 mnkr blev därmed helt återställt med resterande 1,3 mnkr 

som var kvar att återställa.  
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Det budgeterade resultatet för 2022 är 27,4 mnkr, vilket är högre än budgeterad resultatnivå 2021 

(18,6 mnkr). Preliminär prognos för helår 2022 per augusti innebär en mindre positiv budgetavvi-

kelse för nämnderna inklusive exploateringsverksamheten (2,1 mnkr). Gemensam finansiering har 

högre skatteintäkter än budgeterat, men också orealiserade förluster på förvaltade medel som till-

sammans ger en negativ avvikelse mot budget på -1,3 mnkr. Tillsammans med utdelning av strate-

giska medel till bland annat omsorgsnämnden och Alvesta Utveckling AB visar prognosen på ett re-

sultat om 19 mkr eller 8 mkr under budget. Det finns osäkerheter för kostnaderna under hösten 

med ökade priser på bränsle, livsmedel med mera som påverkar verksamheten framåt. Fortsatta 

åtgärder och prioriteringar kommer att vara nödvändiga framöver för att ekonomin långsiktigt 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. Resultatet för 2021 innebar att kommunen kunde återställa återsto-

den av återställningskravet från 2019 (-1,3 mnkr) vid 2021 års slut och inga ytterligare återställ-

ningskrav finns. Prognosen för 2022 indikerar ett positivt balanskravsresultat. 

Kommunalskatt 
År 2022 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 2022 och 

uppgår därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i Alvesta kommun. Fortsätter Alvesta kom-

muns goda ekonomi med en resultattillväxt om minst 2 procent bör det finnas möjlighet att framåt 

diskutera kommuninvånarnas totala skattetryck.  

Beräkningsgrunder 2023 
I budgetarbetet för budget 2022 infördes 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 oktober 2022 samt en egen framtagen befolkningsprognos med hän-

syn tagen till bostadsbyggande för åren 2022-2031 ligger till grund för Mål och budget 2023 och 

plan 2024-2026.  

Ekonomiskt utrymme för drift 
Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden 2023-

2026 baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos från oktober 2022.1 Antagande om skatteintäkter i 

framtiden grundas bland annat på befolkningsprognosen. Övriga finansiella intäkter avser uttag av 

                                                           

1 Se SKR cirkulär nr 37:2022, 2022-10-20 
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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 drygt 78 mnkr år 2023 jämfört med budget 2022. Under 2024 ökar den gemensamma finan-

sieringen med ytterligare 62 mnkr, 2025 78 mnkr och knappt 60 mnkr för år 2026. Totalt under 

denna fyraårsperiod ökar gemensam finansiering med knappt 278 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 prognos. Ytterligare anslag till nämnderna för löneökningar skjuts end-

ast till enligt särskilt beslut för prioriterade grupper där så förekommer. Respektive nämnd ska vid 

upprättande av internbudget därför ta höjd för löneökningar under 2023. Volymökningar inom för-

skola, grundskola, förskoleklass, gymnasieskola och äldreomsorg är medräknat i ram med utgångs-

punkt i befolkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen. Inga extra medel finns av-

satta för volymökningar centralt. Det sker ingen uppräkning av budgetramar med anledning av in-

flation. 

Investeringar  
Alvesta kommuns investeringar avser främst fritidsanläggningar, vatten och avlopp, gator och 

vägar, exploatering samt förvaltningarnas inventarier. Inom kommunkoncernen äger och förvaltar 

mnkr Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Skatteintäkter enligt prognos från SKR oktober 2022 938,7 979,6 1 018,8 1 061,1

Fastighetsavgift 49,2 49,2 49,2 49,2

Kommunalekonomisk utjämning 460,5 478,0 484,4 496,1

Generellt statsbidrag mindre kommuner 5,0 5,0 0,0 0,0

Delsumma 1  453,5 1  511,9 1  552,5 1  606,5

Finansiella intäkter 12,0 12,0 12,0 12,0

KP-avgift 95,1 100,0 99,7 100,8

Internränta 13,1 15,2 16,5 17,9

Intäkter 1  573,7 1  639,0 1  680,7 1  737,2

Finansiell kostnad 2,5 2,9 3,0 3,0

Pensionskostnad 111,6 118,4 89,8 87,9

Löneskatt pensionskostnad 27,1 28,7 21,8 21,3

Strategiska åtgärder 8,8 3,0 2,0 1,1

Kostnader 149,9 153,0 116,5 113,4

Summa 1 423,8 1  486,1 1  564,2 1  623,8
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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 2021 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 72,8 mnkr. Budgeten för år 2022 är 143,7 

mnkr varav 20,9 mnkr överförts från 2021 då dessa ej genomförts. Överförda från 2021 består av 

VA med 11 mnkr och strategiska investeringar med 9,9 mnkr. Ambitionen bör vara att budget mot-

svarar möjligt genomförande. 

Ekonomisk tilldelning 

Ramar 
Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och kommunstyrelsen för år 2023 med 

planåren 2024-2026, samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas nettobud-

getar är i 2022 års lönenivå med tillägg för löneökningar 2023 och framåt enligt SKR:s standard. 

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2023 med plan 2024-2026 

 

Sammanfattningsvis innebär driftbudgeten för 2023 att kommunen i förhållande till 2022 års bud-

get totalt har en ökning med drygt 84 mnkr på driftbudgetramar till kommunstyrelsen och nämn-

der. Under planåret 2024 planeras ramökningar på drygt 72 mnkr, för 2025 en minskning med 2 

mnkr och för planåret 2026 planeras det med ytterligare ramökning på drygt 16 mnkr. 

  

tkr Utfal l  

2021

Prognos 

2022*

Budget 

2022

Budget 

2023

Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Kommunstyrelsen 75 903 91 810 91 790 95 720 101 660 102 250 103 630

Kultur och fritidsnämnden 62 399 64 050 64 070 69 590 76 150 76 910 77 430

Utbildningsnämnden 37 806 479 910 478 160 511 490 541 370 536 790 542 280

Nämnden för arbete och lärande 251 931 248 540 238 650 257 000 265 050 269 930 273 520

Omsorgsnämnden 487 099 391 270 391 270 408 730 428 640 424 640 429 250

Samhällsbyggnadsnämnden 355 649 41 330 55 060 60 650 62 660 63 110 63 840

Nämnden för myndighetsutövning 181 200 200 370 360 370 370

Summa nämnder 1  270 968 1 317 110 1 319 200 1 403 550 1 475 890 1 474 000 1 490 320

Gemensam finansiering 1 381 758 1 336 370 1 346 550 1 423 780 1 486 080 1 564 240 1 623 850

Årets resultat 110 790 19 260 27 350 20 230 10 190 90 240 133 530

*     Avser prognos per augusti 2022

**   Utfall 2021 före justering av LSS från Utbildningsnämnden och Nämnden för Arbete och Lärande till Omsorgsnämnden
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Tabell: Ramförändring nämnder år 2023-2026 

 

mnkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Kommunful lmäktige 70 40 10 10

Revision* 30 20 10 10

Valnämnd -400 400 -400 400

Uppräkning ram 4 450 3 230 970 960

Generell besparing -400

Lokaltrafiksatsning 250 2 250

Kommunstyrelsen 4 300 5 480 970 960

Uppräkning ram 2 620 2 560 760 520

Kultur- och fritidsbibliotek 400

Ökad driftskostnad ny sporthall 4 000

Förvaltningsavtalet 1 830

Förstärkning kostnadsökningar 1 000

Kultur och fritidsnämnden 5 850 6 560 760 520

Uppräkning ram 31 620 29 880 -4 580 5 490

Ramjustering LSS städ -110

Förstärkning kostnadsökningar 2 000

Utbi ldningsnämnden 33 510 29 880 -4  580 5 490

Uppräkning ram 18 660 15 910 -8 000 4 610

Nytt LSS-boende 4 000 4 000

Utökning fritidsverksamhet LSS 200

Ramjustering LSS städ 110

Förvaltningsavtalet sänkt hyra -3 350

Förstärkning kostnadsökningar 2 000

O msorgsnämnden 17 620 19 910 -4  000 4 610

Uppräkning ram 12 920 8 050 4 880 3 590

Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 500

Förstärkning kostnadsökningar 5 000

Nämnden för arbete och lärande 18 420 8 050 4 880 3 590

Uppräkning ram 4 310 3 330 450 730

Förvaltningsavtalet 1 320 -1 320

Samhällsbyggnadsnämnden 5 630 2 010 450 730

Uppräkning ram 5

Utbildning 10

Höjda arvoden 150

Nämnden för myndighetsutövning 165 0 0 0

Summa 85 195 72 350 -1  900 16 320

* 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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Resultat för budget 2023 landar med ovan ramar på 20,2 mnkr, vilket är 1,4 procent av kommu-

nens intäkter, i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. För åren 2024-2026 lig-

ger resultatet på totalt 234 mkr eller 5 procent av kommunens intäkter. 

 

 

Tabell: Resultatbudget Alvesta kommun år 2023-2026 

 

Med ovan resultat förstärks det egna kapitalet under planperioden med 254 mnkr och därmed för-

bättras soliditeten ytterligare.  

Investeringar 
Den föreslagna investeringsbudgeten för år 2023 uppgår till 216,3 mnkr, inklusive exploatering och 

VA. Nivån på kommunens investeringar för planåren 2024-2026 skiljer sig från 2023 på grund av att 

VA-kollektivet, exploatering och övergripande strategisk ram har olika budget per år. 

Preliminär investeringsbudget för år 2023 med plan 2024-2026 utgår från att det är kommunfull-

mäktige som beslutar om nämndernas investeringsramar och även beslutar om enskilda projekt 

om 10 mnkr och därutöver. Kommunstyrelsen kommer besluta om fördelning och omfördelning 

inom det strategiska investeringskontot som är föreslaget för 2023. Nämnderna bestämmer vilka 

projekt som ska genomföras inom tilldelad investeringsram.  

  

mnkr Utfal l  

2021

Prognos 

2022

Budget 

2022

Budget 

2023

Plan 

2024

Plan 

2025

Plan 

2026

Verksamhetens intäkter 316,8 354,4 342,0 342,0 342,0 342,0 342,0

Verksamhetens kostnader -1 583,8 -1 679,4 -1 645,6 -1 736,6 -1 798,0 -1 754,7 -1 760,1

Avskrivningar -38,4 -40,2 -42,0 -48,2 -54,8 -58,5 -63,9

Verksamhetens nettokostnader -1  305,4 -1  365,1 -1  345,6 -1  442,8 -1  510,8 -1  471,3 -1  482,0

Skatteintäkter 893,3 927,9 891,9 938,7 979,6 1 018,8 1 061,1

Generella statsbidrag och utjämning 454,1 498,9 475,5 514,8 532,3 533,7 545,4

Verksamhetens resultat 42,0 61,7 21,7 10,7 1,1 81,3 124,5

Finansiella intäkter 72,4 20,5 15,6 12,0 12,0 12,0 12,0

Finansiella kostnader -3,6 -63,0 -10,0 -2,5 -2,9 -3,0 -3,0

Årets resultat 110,8 19,3 27,4 20,2 10,2 90,3 133,5
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Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2023 med plan 2024-2026 

 

Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2023 och planperi-

oden år 2024-2026 uppgår till 1 290,5 mnkr, se diagram nedan och även bilaga 2. 

De strategiska investeringarna för 2023-2026 uppgår till sammanlagt 226,4 mkr. Kommunstyrelsen 

beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska investe-

ringarna för 2023 finns bland annat satsningar på utveckling de nationella programmen, belysning 

Hjortsberga strandpromenad, laddstolpar, fordon Allbo lärcenter, markköp, hjälpmedelstvätt, fort-

satt utveckling Sjöparken, Hagaparken, belysning, lekplats Östra torget Vislanda, upprustning järn-

vägsparken, attraktiva mötesplatser som gynnar den biologiska mångfalden, sporthall Alvesta och 

övriga strategiska medel.  

INVESTERINGSRAMAR 2023-2026
Belopp tkr

Nämnd/styrelse investeringsramar FÖRSLAG investeringsramar 

budget 2022 2023 2024 2025 2026

Skattefinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen 12 250 12 250 12 250 12 250 12 250

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Utbildningsnämnden (UN) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Omsorgsnämnden (ON) 3 000 4 000 4 000 4 500 4 500

Nämnden för arbete och lärande (NAL) 600 600 600 600 600

Strategiska investeringar ej fördelade (KS)

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN): 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500

Avgiftsfinansierad verksamhet

Nämnden för samhällsplanering:

Vatten/avloppsverksamhet (VA)* 50 910 60 100 42 200 47 100 61 200

Summa ramar nettoinvesteringar 87 260 97 450 79 550 84 950 99 050

* inkl överföring från 2021

STRATEGISKA INVESTERINGAR 2023-2026
Belopp tkr

Strategiskt investeringskonto Ansvarig nämnd

2023 2024 2025 2026

Skattefinansierad verksamhet

Övriga strategisk KS 106 350 40 000 40 000 40 000

Summa nettoinvesteringar 106 350 40 000 40 000 40 000

Självfinansieringsgrad skattefinansierat inkl  strategiska 47,6% 84,0% 191,1% 253,6%

Exploateringsinvesteringar Ansvarig nämnd

2023 2024 2025 2026

Exploateringsinvesteirngar

Nya bostäder Aringås SBN 5 500

Spåningslanda småhus SBN 3 000

Tingsbacken nya bostäder SBN 500

Genomförande DP Dalvägen Vislanda SBN 500

Lekaryd södra bostäder SBN 3 000

Plan Exploatering 14 000 7 500 12 000

Summa nettoinvesteringar 12 500 14 000 7 500 12 000

Summa nettoinvesteringar 216 300 133 550 132 450 151 050
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Cirka 49 procent av investeringsvolymen avser Alvesta kommuns preliminära investeringar och 

cirka 28 procent avser Allbohus investeringar. 

En preliminär investeringsvolym på 633 miljoner kronor för åren 2023-2026 i Alvesta kommun till-

sammans med övriga ekonomiska förutsättningar, bland annat en hög likviditet, innebär att kom-

munen inte behöver låna under de närmaste åren i planperioden. De ekonomiska förutsättning-

arna utgår då från att kommunens planerade resultatnivåer kan hållas tillsammans med bedömt ut-

rymme för avskrivningar och att nämnderna håller sina budgetar. 

Bolagen tillsammans, främst Allbohus, kalkylerar med ett investeringsbehov på ca 657 mnkr under 

åren 2023-2026, se bilaga 2.  

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.  

För en effektiv resursanvändning arbetar kommunkoncernen för en ökad samordning mellan kom-

mundelen och de kommunala bolagen. Målet är främst att skapa en modern och effektiv kommun-

koncern som ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett förvalt-

ning eller bolag.  
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Idag använder Alvesta kommun ”blandmodellen” gällande pensionsförpliktelser. Flera kommuner 

har istället infört den s.k. fullfonderingsmodellen och under 2023 fortsätter Alvesta kommun följa 

vilken påverkan ett införande av fullfonderingsmodellen i kommunen skulle ha. Fullfonderingsmo-

dellen 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 rullande 

femårsperiod. För budgetåret 2023 innebär det ett resultat på 29,1 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. Detta gäller för 

2023. En skattehöjning ses som den sista åtgärden för att balansera ekonomin.  

 

 Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad verk-
samhet exklusive exploatering ska uppgå till 100 procent över en rullande femårs-
period.  

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.  
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Självfinansieringsgraden i den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2023 uppgå till 48 

procent, vilket understiger målet för det enskilda året och den lägst godtagbara nivån för självfi-

nansieringsgraden. Under planperioden 2023-2026 beräknas däremot självfinansieringsgraden 

uppgå till 144 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. 
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Målindikatorer  
o Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv. (N03700)   

o Antal arbetstillfällen (statistik för dagbefolkning, SCB).  

 

 Minska antalet unga 18 - 24 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet. 

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 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 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 

Implementera strategin för den samlade laddinfrastruk-

turen i kommunen. 

Inom ram  KS i samverkan med SBN 

och Alvesta Energi AB 

Fortsätta arbetet med hbtqi-certifiering eller motsva-

rande. 

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 

Utredning av möjlighet till bruttolöneavdrag för elbil för 

koncernens medarbetare. 

Inom ram KS 

Utreda en samlad skolbiblioteksverksamhet, med minst 

samma kvalitet på verksamheten som folkbiblioteken har. 

Målsättningen är att samordningen är klar innan  termins-

start HT -23. 

Inom ram KS i samverkan med KFN, 

NAL och UN. 
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Ekonomisk tilldelning  
 

 

Kommunstyrelsens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.  

En satsning på lokaltrafik i Alvesta tätort görs i kommunstyrelsens budget med start 2023 (0,25 

mnkr). 2024 faller helårseffekten av satsningen ut om totalt 2,5 mnkr. En fungerande och utbyggd 

kollektivtrafik stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar människors vardag. Även en generell 

besparing om 0,4 mnkr läggs på kommunstyrelsen. 

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 

Kommunens verksamheter ska bidra till en hållbar 

konsumtion och produktion samt ett minskat kli-

matavtryck. 

Ekologiska livsmedel i kommunens/regionens verksamhet, 

andel (%) (U07514) 

Närproducerat/lokalproducerad mat, procent 

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (U00437) 

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2022

Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Kommunfullmäktige ram 1 220 1 290 1 330 1 340 1 350

Revision ram* 1 120 1 150 1 170 1 180 1 190

Valnämnd ram 400 0 400 0 400

Kommunstyrelsen

Uppräkning ram 4 450 3 230 970 960

Generell besparing -400

Lokaltrafiksatsning 250 2 250

Kommunstyrelsen ram 88 980 93 280 98 760 99 730 100 690

* 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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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. Inriktningen utgår från Strategin för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare 

som fullmäktige antog 2018. 

Utvecklingsmål 
 

 En god och nära omsorg och vård 

Motivering 
Kvaliteten inom omsorgen och vården ska alltid stå i fokus och utgå ifrån och respektera den enskil-

des behov, möjligheter och förutsättningar. Insatserna ska vara i rätt omfattning och av god kvalitet 

vilket är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar. 
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Den enskildes delaktighet ska stärkas i utredning, planering och genomförande av insats samt i 

uppföljning av beslutad insats. Särskilt prioriterat är att den enskilde ska känna sig delaktig och 

trygg i hela omsorg/vårdkedjan oavsett boendeform och insats. 

Målindikatorer 
o Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL, LSS 

o Upplevd trygghet, SoL, LSS 

 

 Aktivt och självständigt liv 

Motivering 
Omsorgsnämnden ska tillsammans med övriga kommunala och externa aktörer möjliggöra för 

kommunens äldre personer att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Därigenom 

kan också behovet av mer omfattande omsorgsinsatser minska. Förebyggande och tidiga insatser 

behöver i högre grad nå målgruppen. Genom detta kan både effekterna i form av ökad livskvalitet 

och förbättrad folkhälsa, samt en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen maximeras. 

Målindikatorer 
o Brukarbedömning besväras av ensamhet, SoL  

o Handlingsplan för förebyggande insatser 

 

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 

Ekonomisk tilldelning 
 

 
 

Omsorgsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.  

För omsorgsnämnden görs ytterligare tillskott till budgetramen med 0,2 mnkr år 2023 för att ut-

veckla och stärka daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter inom funktionsstöd. Till exempel kan en 

förstärkning av den dagliga ersättningen ske, men även fritidsresor för personer med färdtjänst.  En 

korrigerande ramjustering från utbildningsnämnden för städkostnader tillhörande LSS görs. Även 

tillskott för ett nytt LSS-boende tillkommer med 4 mnkr 2024 och ytterligare 4 mnkr 2025. Vid flytt 

av förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen kommer hyreskostna-

der för Högåsen att minskas med 3,35 mnkr. Omsorgsnämndens ram minskas med samma belopp. 

Utöver det tillförs nämnden 2 mnkr för allmänna kostnadsökningar. 

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2022

Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Omsorgsnämnden

Uppräkning ram 18 660 15 910 -8 000 4 610

Nytt LSS-boende 4 000 4 000

Utökning fritidsverksamhet LSS 200

Ramjustering LSS städ 110

Förvaltningsavtalet sänkt hyra -3 350

Förstärkning kostnadsökningar 2 000

Omsorgsnämnden ram 391 110 408 730 428 640 424 640 429 250
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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, %. 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-

insats (alla nya insatser), medelvärde 

Säkra en tillräcklig bemanning med rätt kompe-

tens 

Adekvat/relevant kunskap och kompetens (yrkesgrupper) 

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. 
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Utvecklingsmål 
 

 Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 

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. 

Personaltätheten ska motsvara minst nivån i riket för förskola, fritidshem respek-

tive grundskola. 

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 Elever/lärare (heltidstjänst) i grundsärskola, lägeskommun, antal (N18711) 

o Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel 

(%) (N18710) 

o Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 

grundskola åk 1-9, kommunala skolor (N15418) 

o Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N3014).  

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige. 
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Ekonomisk tilldelning 
 

 
 

Utbildningsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.  

Tillskottet ska även användas för att skapa goda förutsättningar och tillräckliga resurser för försko-

lan, tidiga och förebyggande insatser i förskola och grundskola samt att förstärka fritidsverksamhet-

ens kvalitet. En korrigerande ramjustering till omsorgsnämnden görs för städkostnader tillhörande 

LSS. Utöver det tillförs nämnden 2 mnkr för allmänna kostnadsökningar. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Utbildningsnämndens verksamheter har en god 

personaltäthet och personalen har en god utbild-

ningsnivå 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal 

regi, antal (N11010) 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, 

kommunal regi, andel (%) (N11810) 

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, antal 

(N13014) 

Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högsko-

leexamen fritidshem, kommunal regi (%) (Skolverket) 

Elever per lärare (heltidstjänst) 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 matematik, kommunala sko-

lor, andel (%) (N15454) 

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2022

Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Utbildningsnämnden

Uppräkning ram 31 620 29 880 -4 580 5 490

Ramjustering LSS städ -110

Förstärkning kostnadsökningar 2 000

Utbildningsnämnden ram 477 980 511 490 541 370 536 790 542 280
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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 (Skolverket) 

Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla 

ämnen (Skolverket) 

Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 

program på gymnasiet (Skolverket) 

Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 

program på gymnasiet (Skolverket) 

Pojkar i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen 

(Skolverket) 

Flickor i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen 

(Skolverket) 

 

 

Nämnden för arbete och lärande 
 

 

 

Inriktning 
Nämnden för arbete och lärande ska arbeta för att kommunens invånare ska få möjlighet till kom-

petensutveckling efter behov och förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap, lärande och ut-

bildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt. Stöd 

till socialt utsatta målgrupper och socialt utsatta unga och deras familjer ska ge bättre förutsätt-

ningar för dem att utvecklas och lyckas i skolan och utanför. Verksamheten ska arbeta förebyg-

gande och tidigt upptäcka samt samordna insatser för barn och familjer, personer med missbruks-

problematik, personer som lever med våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck, socialpsy-

kiatri och ekonomiskt bistånd.  
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I och med den fortsatta utvecklingen inom digitalisering ska verksamheten utveckla och fortsatt fo-

kusera på digitaliseringsarbetet för att utöka invånarnas delaktighet både under pågående insats 

och vid uppföljning.  

I en alltmer utvecklande arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsatt 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 
De senaste åren har andelen individer som, på både nationell nivå och i Alvesta, ansökt om försörj-

ningsstöd på grund av arbetslöshet ökat i allt högre utsträckning. En av orsakerna till detta är effek-

terna av Covid-19, där de som redan stod långt ifrån arbetsmarknaden tenderar att bli långtidsar-

betslösa. Arbetsförmedlingens reformering och lokala resurser har påverkat möjligheter till samver-

kan 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 bi-

stånd blir längre. Behovet av ekonomiskt bistånd påverkas av strukturella och individuella faktorer, 

ofta i samverkan. Enligt Socialstyrelsens är arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret, därför 

ska det ytterligare fokuseras på att andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslös-

het ska minska.  

Målindikatorer  
o Antal vuxna biståndsmottagare, arbetslös/saknar etableringsersättning (Social-

styrelsen)  

o Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen) 

 

 Andelen gymnasielever som klarar gymnasieskolan inom 3 år ska öka.  

Motivering 
Andelen gymnasielever med en gymnasieexamen inom tre år har under en lång tid haft en nedåt-

gående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar, det är både negativt för eleverna, vägen 

och möjligheterna till arbetsmarknaden och till självförsörjning blir längre och alltmer svårare att 

nå. Från 2020 till 2021 ökade andelen elever med gymnasieexamen inom tre år, med 5,1 procent.  

Förvaltningen har under föregående år särskilt fokuserat på uppföljning av elevers frånvaro, det har 

också möjliggjort att tidigt kunna upptäcka elever som avvikit från sina studier i större utsträckning. 

Det har även varit särskilt fokus på den fortsatta utvecklingen av förvaltningens arbete med kom-

munalt aktivitetsansvar som arbetat med olika insatser för elever med svårigheter i skolan av olika 

anledningar.  

Målindikatorer 
o Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, 

N17445) 
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o Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%), (Kolada, 

N17461) 

 

 Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 

Motivering 
Nämnden 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. Förvaltningen ska fort-

satt arbeta med att se hur placeringsdygnen för personer med samsjuklighet utvecklas och hur må-

let uppfylls under en långsiktig period.  

Målindikatorer 
o Antal placeringsdygn, barn 

o Antal placeringsdygn, vuxna  

Särskilda uppdrag 
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige.  

Ekonomisk tilldelning 
 

 
 

Nämnden för arbete och lärandes ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.  

Nämnden för arbete och lärandes budget ökas under 2023 med ytterligare 0,5 mnkr för att före-

bygga och motverka mäns våld mot kvinnor och hederskulturer. Insatser kan handla om utbild-

ningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också utökade perso-

nella resurser och säkra akutboenden. Arbetet behöver ske i nära samverkan inom hela kommun-

koncernen med stöd från kommunstyrelsen. Utöver det tillförs nämnden 5 mnkr för allmänna kost-

nadsökningar. 

 

 

 

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2022

Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Nämnden för arbete och lärande

Uppräkning ram 12 920 8 050 4 880 3 590

Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 500

Förstärkning kostnadsökningar 5 000

Nämnden för arbete och lärande ram 238 580 257 000 265 050 269 930 273 520
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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) 

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) 
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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. Nämnden ska tillhandahålla service i pla-

neringsprocesser och säkerställa utrymme i tid för dialog och rådgivning. Nämnden verkar för bra 

och trygga boende- och naturmiljöer och service inom vattenförsörjning och avloppshantering. All-

mänplatsmark ska upplevas som trygg och trivsam för alla, dygnet runt.  

Nämnden utvecklar mark för att attrahera nyföretagande och samtidigt stärka befintligt näringsliv.  

Utvecklingsmål 
 

 Minska flödet av farliga ämnen till reningsverket samt skapa en hållbar återföring 

av växtnäring.  

Motivering 
För att möta framtida miljökrav och kunna fortsätta sprida slam på åkermark behöver REVAQ certi-

fiering genomföras. 

Målindikatorer  
o Mätning av uppströmsvärden  

 

 Medborgare ska ha tillgång till mötesplatser inom sin bostadsort/närmaste tätort 

och det offentliga rummet ska vara tillgängligt. 

Motivering 
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla en hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alvesta 

kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser och skapa förutsättningar för god livskva-

litet för alla.  
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Målindikatorer  
o Avstånd till lekplats, andel av befolkningen i tätort som har mindre än 500 me-

ter  

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) 

 

 Medborgare ska kunna resa hållbart och barn och ungdomar ska ha trygga skol-

vägar 

Motivering 
Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla en hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alla barn 

och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. 

Målindikatorer  
o Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter. 

Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Finansiering  Ansvar 

Ta fram en cykelplan för att uppnå en gemensam målbild 

och strategi som utvecklar cykelinfrastrukturen och cykel-

trafiken 

Inom ram 

 

SBN 

Ekonomisk tilldelning 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi. Vid 

flytt av förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen minskar hyresin-

täkterna mer än kostnaderna. För att inte belasta verksamheten med hela effekten år ett, görs ett 

tillägg till ram 2023 vilket sedan försvinner 2024. 

 

 

 

 

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2022

Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppräkning ram 4 310 3 330 450 730

Förvaltningsavtalet 1 320 -1 320

Samhällsbyggnadsnämnden ram 55 020 60 650 62 660 63 110 63 840
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Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter verkar 

för att stärka kommunens infrastruktur och stra-

tegiska utveckling 

 

Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent  

Råvattenbrunnar med kapacitet, råvattenmängd i förhål-

lande till förbrukning,  

Förnyelsetakten av ytskikt på gator, antal kvm/säsong 

Detaljplaner med ny bostadsmark Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha    

bostadsmarksförsäljning 

Möjligheter för verksamheter att etablera sig och 

att utvecklas 

Verksamhetsmark i planberedskap, 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 förvaltningsövergripande samt 

med civilsamhället, för att främja invånares tillgång till kultur, rekreation och rörelse. Utveckling av 

Hanaslövs friluftsområde ska fortsätta. Turism kopplat till bland annat kultur- och naturupplevelser, 

mathantverk och boende ska lyftas fram. 

Utvecklingsmål 
 

 Ge goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  

Motivering 
Kultur- och fritidsuppdraget utgår från invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice 

och god livsmiljö. Verksamheterna ska verka för jämlikhet, jämställdhet och inkludering utifrån in-

vånarnas behov och önskemål.  

Målindikatorer 
o Antal kulturskoleaktiviteter totalt samt utifrån geografisk plats  

o Antal lovaktiviteter totalt samt utifrån geografisk plats 
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o Antal fritidsgårdsbesök totalt samt fördelat på kön  

o Antal självutlån på bibliotek 

 

 Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.  

Motivering 
Föreningslivet skapar hållbarhet över tid kopplat till sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Ar-

betet bidrar till att stärka Barnkonventionen och målen i Agenda 2030. 

Målindikatorer 
o Antal barn och ungdomar i föreningsaktiviteter kopplat till kommunalt aktivi-

tetsstöd  

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 

Fortsätta utredning av Virdavallen inklusive ny ishall 

som ska slutföras under 2023. Utredningen görs i sam-

verkan med aktuella externa och interna intressenter. 

Inom ram  KFN 

Fortsätta utveckla biblioteken som en modern mötes-

plats för invånare och besökare. 

Inom ram  KFN 

 

Ekonomisk tilldelning 
 

 
 

Kultur- och fritidsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.  

En satsning görs i budgeten där medel tillförs kultur- och fritidsnämnden med 0,4 mnkr från 2023 

för utveckling av ett kultur- och fritidsbibliotek. Vid flytt av förvaltningsavtalet från samhällsbygg-

nadsnämnden till kommunstyrelsen har kostnaderna setts över och för att kompensera för ökade 

underhållskostnader tillförs nämnden 1,8 mnkr. Utöver det tillförs nämnden 1 mnkr för allmänna 

kostnadsökningar. 2024 tillförs även medel för ökade driftskostnader av ny sporthall. 

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2022

Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Kultur- och fritidsnämnden

Uppräkning ram 2 620 2 560 760 520

Ökad driftskostnad ny sporthall 4 000

Förvaltningsavtalet 1 830

Förstärkning kostnadsökningar 1 000

Kultur- och fritidsbibliotek 400

Kultur- och fritidsnämnden ram 63 740 69 590 76 150 76 910 77 430
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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, 

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: Utbud av friluftsområden 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invå-

nare 7-20 år 

Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar 

Nöjd Medborgar-Index: Kommunens arbete att 

främja det lokala kulturlivet 

Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år 

 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

 

 

Inriktning 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg, miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedel, 

smittskydd, tobak- och alkohollagstiftning samt bostadsanpassning. Nämndens målgrupper är nä-

ringsliv och företag samt kommunens medborgare. Nämnden ska utföra en god service och utföra 

myndighetsutövning genom rådgivning, tillsyn och kontroll, utifrån lagar som exempelvis plan- och 

bygglagen, miljöbalken, livsmedels- och smittskyddslagen, tobak- och alkohollagstiftning och lag om 

bostadsanpassning. Nämnden arbetar för en långsiktig och 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. 
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Målindikatorer  
o Kommunens verksamhetsutövare och medborgares totala upplevelse av hand-

läggning inom nämndens ansvarsområden utifrån miljöbalken, livsmedelslagen 

och Plan- och bygglagen mätt i NKI. 

Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag till myndighetsnämnden  Finansiering  Ansvar 

Fortsatt utveckla dialogprocesser för att bevara och förbättra 

mål- och nöjdhetsindex.  

Inom ram  

 

MN 

Fortsatt effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom till-

synsverksamheten  

 

Inom ram MN 

 

Ekonomisk tilldelning 
 

 

Myndighetsnämndens ram justeras för årlig kostnadsuppräkning. 2023 tillförs även extra medel för 

höjda arvoden samt till att genomföra utbildningsinsatser. 

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 4 veckor. Genom-

snittlig handläggningstid 

Tillsynstid i procent av det i behovsutredningen 

fastställda behovet gällande miljöskyddstillsyn är 

95-100 %. 

Kontrolltid i procent av det i behovsutredningen 

fastställda behovet gällande livsmedelskontroll är 

95-100 % 

 

 

  

tkr, ökad ram (+) minskad ram (-) Budget 

2022

Budget 

2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Uppräkning ram 5

Utbildning 10

Höjda arvoden 150

Nämnden för myndighetsutövning ram 200 370 370 370 370



 

41 

 

 

Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess 
 

Denna bilaga beskriver kortfattat planerings- och uppföljningsprocessen för budgetåret 2023. Mål 

och budget 2023 beslutas av kommunfullmäktige i juni 2022 och fastställs av det nyvalda fullmäk-

tige i november 2022. Detta innebär att nämnder och styrelser ska besluta om sina verksamhets-

planer med internbudget respektive affärsplaner senast december 2022.   

 

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 bland annat omvärldsanalys, nulägesana-

lyser för respektive förvaltning/bolag, utbildning, ekonomiska och demografiska planeringsförut-

sättningar. Underlag i budgetarbetet har även bestått av nämndernas och bolagens förslag till in-

riktning, utvecklingsmål, målindikatorer, eventuella särskilda uppdrag samt framtagna kvalitetsfak-

torer och 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.  

 

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. 

 

  



 

42 

 

 

Bilaga 2 Flerårsplan investeringar kommunkoncernen 

 

  

mnkr

T.o.m Budget Budget Plan Plan Plan Summa

Investeringar 2022 2023 2024 2025 2026 2023-2026

BUDGET/PLAN

Allbohus Fastighets AB 225,3 196,0 69,5 47,6 50,0 363,1

Alvesta Energikoncern 13,5 12,5 13,5 108,0 13,0 147,0

Alvesta Renhållnings AB 0,2 5,0 5,0 32,6 4,5 47,1

Alvesta Uveckling AB 13,6 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Bolag 252,6 313,5 88,0 188,2 67,5 657,2

Alvesta kommun  - KLF investeringsram 12,25 12,3 12,3 12,3 12,3 49,0

Alvesta kommun - KFN investeringsram 4,00 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0

Alvesta kommun - UN investeringsram 3,00 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0

Alvesta kommun - ON investeringsram 3,00 4,0 4,0 4,5 4,5 17,0

Alvesta kommun - NAL investeringsram 0,60 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4

Alvesta kommun - SBN investeringsram 13,50 13,5 13,5 13,5 13,5 54,0

Alvesta kommun - SBN investeringsram VA* 39,3 40,3 26,5 41,1 42,7 150,6

Alvesta kommun - SBN exploatering VA 11,6 19,8 15,7 6,0 18,5 60,0

Alvesta kommun - SBN Exploatering 11,0 12,5 14,0 7,5 12,0 46,0

Alvesta kommun- Övergripande strategisk ram 45,5 106,4 40,0 40,0 40,0 226,4

Kommun 143,7 216,3 133,6 132,5 151,1 633,4

Summa nettoinvesteringar 396,3 529,8 221,6 320,7 218,5 1290,5

Nyupplåning/amortering 2022 2023 2024 2025 2026 2023-2026

Allbohus Fastighets AB 150,0 135,0 10,0 10,0 10,0 165,0

Alvesta Energikoncern -6,0 -10,0 -10,0 -10,0 100,0 70,0

Alvesta Renhållnings AB 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0

Alvesta Utveckling AB 16,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Alvesta kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa upplåning/investering 0,0 160,0 225,0 0,0 30,0 110,0 365,0

Total  förändring

Låneskuld 31 dec varje år 211231 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026

Alvesta kommunföretag 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 0,0

Allbohus Fastighets AB 1 074,0 1 224,0 1 359,0 1 369,0 1 379,0 1 389,0 165,0

Alvesta Energikoncern 158,0 152,0 142,0 132,0 122,0 222,0 70,0

Alvesta Renhållnings AB 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0

Alvesta Utveckling AB 49,0 65,0 165,0 165,0 165,0 165,0 100,0

Alvesta kommun 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 202,0 0,0

Summa upplåning/investering 1 549,0 1 709,0 1 934,0 1 934,0 1 964,0 2 074,0
Förändring 160,0 225,0 0,0 30,0 110,0 365,0

* 2022 inkl överförda medel från 2021
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Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad   
 

 

 

Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning med 2,8 % + indexjusterad med 

KPI. Under planperioden beräknas en taxehöjning med 4 % per år. 

ARAB (Alvesta Renhållning AB) hanterar debiteringen av VA-fakturorna. 
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Den starkaste rösten för ett sammanhållet Alvesta
kommun.

Vi befinner oss i en mycket orolig tid, med skenande priser och krig i vårt närområde.

Alvesta kommuns förutsättningar är föränderliga men Moderaterna är redo att

fortsätta utveckla Alvesta kommun. Vi lovar sunt förnuft, ordning och reda och att alltid

stå på våra invånares sida.

Vi investerar försiktigt och tar tillvara på de resurser som redan finns. Vi sänker skatten

när ekonomin ger ett hållbart underlag för en sådan åtgärd. Det finns en medvetenhet

av att det är oroliga tider med osäkra kostnadsökningar som följd. Vi lägger en stram

budget i svåra tider, i osäkra tider ska din välfärd säkerställas med bra reserver för att

upprätthålla god samhällsservice i hela kommunen. I denna budget återupprättar vi

arbetslinjen, stärker inkluderingen och motverkar utanförskap.

Oavsett vart man bor i vår kommun skall möjlighet och framtidstro prägla vardagen.

Genom att tillåta alla att vara en produktiv del av att gemensamt bygga vårt samhälle

starkt, stärker vi alla delar av samhället. Alvesta kommuns barn behöver fler vuxna som

är med och bidrar.

Att se till att fler jobb skapas är avgörande för att Alvesta kommun ska fungera och

kunna fortsätta växa. Om fler jobb skall kunna växa fram är det nödvändigt att företag

kan starta, växa och vidareutveckla sin verksamhet i vår kommun. Framtidens

arbetskraft och företagare finns i dagens skolor, därför är ett nära samarbete mellan

skola och näringsliv av högsta vikt. Entreprenöriellt lärande ska stimuleras från tidig

ålder för att väcka nyfikenhet, kreativitet och drivkraft.

I Alvesta kommun ska man kunna lita på en kunskapsfokuserad utbildning åt våra

elever, man ska känna sig trygg med att åldras och man ska alltid kunna lita på tillgång

till rätt stöd.

I denna budget gör vi många kloka prioriteringar, vi vill bland annat se att fler tomter på

landsbygden tillgängliggörs, att tryggheten ökar med bland annat ökad krisberedskap,

belysning på landsbygden och säkra skolvägar, vi tar också ett nytt tag om den tunga

trafiken i Alvesta kommun. Ideellt engagemang genom våra föreningar är drivkraften

för hela vår kommunens utveckling och förtjänar större omsorg från politiken.

I Alvesta kommun skall du som kommuninvånare kunna lita på att få rätt hjälp, i rätt

tid av rätt instans. Därför satsar vi bland annat på en anpassad förskoleklass i

Alvesta.
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Vi tar ett helhetsgrepp om lokalbristen för våra skolor som innefattar bland annat en

skolutredning för de södra kommundelarna men även renovering, utbyggnad och

nybyggnation av skolor i hela vår kommun. I Alvesta kommun ska skolan fokusera på

kunskapsförmedling och präglas av ordning, reda, trygghet och icke att förglömma en

god och inspirerande arbetsmiljö.

Nära hälften av Alvesta kommuns ungdomar har inte tagit gymnasieexamen inom tre år

efter påbörjade studier. Det är en negativ trend som behöver brytas genom tidiga

insatser och i samverkan mellan förvaltningar, bland annat genom socialsekreterare på

skolorna.

I denna budget visar Moderaterna återigen att vi menar allvar med att motverka våld i

nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Moderaterna intensifierar arbetet

ytterligare med att upptäcka, förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Vi prioriterar även särskilt arbetet med att upptäcka, förebygga och förhindra

hedersrelaterat våld.

Här gör Moderaterna den största satsningen när det kommer till båda dessa

våldsyttringar.

Vi stärker vårt arbete ytterligare med att bidra till en god och hållbar klimatomställning.

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för

människorna, planeten och välståndet. AGENDA 2030 genomsyrar hela vår budget och

den utveckling vi vill se för Alvesta kommun och dess framtida generationer.

Alla våra kommuninvånare ska känna sig sedda, hörda och respekterade, vi ska lämna

efter oss ett samhälle att vara stolta över till kommande generationer. En framgångsrik

integration ger styrka i samhällsutvecklingen.

Vår budget bygger på ansvarsfull, långsiktig och hållbar politik med en stark, tydlig och

stabil ekonomisk styrning med Alvesta kommuns invånare i fokus.

Detta är vad ekonomisk politik i grunden handlar om, att möjliggöra att ekonomin

växer, att ha förmågan att föra en klok stabiliseringspolitik och sedan ha förmågan att

prioritera och fördela resurser där de behövs som mest.

Med denna budget som belönar flit och ansträngning blir det mer lönsamt att arbeta

för alla.

Moderaterna lämnar ingen utanför, vi glömmer inte någon och vi överger ingen i ett

utanförskap. I vårt samhälle ska alla med, alla ska bidra efter sin förmåga och vi ska

tillsammans bygga Sveriges bästa kommun. Där utveckling, trygghet och frihet präglar

våra invånares vardag.
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Denna budget tar avstamp i verkligheten och är skriven av Alvesta kommuns invånare

för Alvesta kommuns invånare.

Claudi� Crowle� Sörensso�
________________________________

Claudia Crowley Sörensson (M)
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Så styrs Alvesta kommun
Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter

genom kommunal 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 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 fullmäktige önskar under planperioden. Nämnder och bolag ansvarar därefter

för att leda och genomföra en effektiv verksamhet inom sina grunduppdrag.

Tillitsbaserad styrmodell

Kommunens tillitsbaserade styrmodell beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020. Att styra
med tillit innebär att ta tillvara invånares och medarbetarnas förmågor och engagemang, men också
att utgå från invånarnas, 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 alltmer 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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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

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 hållbarhetsaspekter 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.

Under planperioden 2023-2026 bör arbetet med en ny vision påbörjas som pekar ut riktningen
framåt för Alvesta kommun.
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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
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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 samt att Alvesta kommun attraherar nya etableringar. Förutom att Alvesta

kommun ligger i elprisområde 4, så är vi en industritung kommun. Det innebär att många

av företagen här drabbas extra hårt av elpriserna. Jobb, utveckling och tillväxt hotas. Av

den anledningen är samverkan mellan kommun och näringsliv av särskild stor vikt under

kommande tid. Kommunen intensifierar arbetet med att behålla och utveckla ett gott

samarbetsklimat för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt och utveckling av hela

kommunen. Ett växande och starkt näringsliv skapar förutsättningar för en växande och

stark kommun. 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 men ger även träningsmöjligheter i arbetssökande, sommarjobb skall omfattas

av krav på att lämna in CV och personligt brev i syfte att ge våra ungdomar så goda

förberedelser inför arbetslivet som möjligt. 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 riktade till att förstärka den psykiska och fysiska hälsan, stärka våra

invånares frihet och trygghet och detta 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 utveckling vilket

ger mervärde för såväl invånaren som för kommunens verksamhet. Hållbarhetsarbetet
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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 har ytterligare förstärkt 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. Vikten av att fortsätta  utvecklingsarbetet kring den digitala

kompetensen och infrastrukturen fortsätter. 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 i hela vår kommun kommer överskottet från

BIVA (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. I nybyggnationer av kommunala

fastigheter och större investeringar ska solpaneler planeras in i projektet och prövas, både ur ett

ekonomiskt perspektiv och ur ett klimatperspektiv.

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. Med krig i vårt närområde ser vi ett behov av att intensifiera och stärka vår

krisberedskap. 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 till våra barn och ungdomar.

Alvesta kommun ska fortsätta utvecklas och växa. Ur bostadsförsörjningsprogrammet

framgår att det behöver tillskapas ca 100 bostäder årligen samt planlägga för ca 500
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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.

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 fråga som under lång tid diskuterats är

väg 126 genom Alvesta kommun. Villkoren för transportvägar i Alvesta kommun behöver

möjliggöra för ett expansivt näringsliv. För att utveckla Alvesta centrum till ett mer attraktivt

centrum med bättre boendemiljöer och skolvägar behöver diskussionerna med Trafikverket

omgående intensifieras för en omledning av främst tung trafik.

För ett mer klimatvänligt resande och ökad attraktivitet för kommunen som boende, företagande

och besöksmål behöver utvecklingen av laddinfrastruktur för elbilar ske i hela kommunen, .

System för betalning behöver samordnas och införas i samverkan med privata aktörer.

Dubbelspår mellan Alvesta och Växjö skulle stärka regionkärnan och en aktiv dialog förs regionalt

och nationellt i frågan. Järnvägsgruppens arbete bör återupptas i dessa viktiga frågor för vår

kommuns fortsatta utveckling framåt.  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 verksamhetsutövare 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
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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, vi ser behov av fortsatt undersökning och planering för

restaurering av sjön Norra Salen.

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.

Barns och ungas behov

Dagens ungdomar är morgondagens vuxna. Med lärare som har befogenheter, utbildning och stöd

i sin roll, kombinerat med rätt resurser som nyttjas på rätt sätt,  vill vi sätta igång ett långsiktigt

arbete över förvaltningsgränser. 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.

Det är otvetydigt. En gymnasieutbildning är det bästa vaccinet mot arbetslöshet och

utanförskap. För den som är frisk och klarat gymnasiet existerar knappt arbetslöshet idag.

Därför behöver arbetet inledas redan i förskolan och grundskolan. Framtidens arbetskraft

och företagare finns i dagens skolor, därför är ett nära samarbete mellan skola och

näringsliv av högsta vikt. Entreprenöriellt lärande ska stimuleras från tidig ålder för att

väcka nyfikenhet, kreativitet och drivkraft.
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En god och väl utvecklad elevhälsa är  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

tillsammans med vår personal trivs, utvecklas, känner trygghet och stöttas när så behövs är viktigt

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper

och värden. Skolan skall i samverkan med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

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” ska användas. Fokus läggs på utveckling av undervisningens kvalitet

för alla barn och elever från förskolan och hela vägen genom skolsystemet. 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 brygga mellan verksamheter som visat sig framgångsrik i

andra kommuner är att anställa skolsocionomer som arbetar på förskolor och skolor men med

socialtjänsten som uppdragsgivare.

Fältverksamheten har funnits i flera år och är i behov av en översyn, för att förtydliga syfte , mål

och omfattning. Ett utvecklingsarbete ska genomföras med ledning från kommunstyrelsen och i

samverkan mellan berörda nämnder för att ta fram en effektiv och framgångsrik arbetsmodell för

Alvesta kommuns fältverksamhet.

Genom att motverka trångboddhet och säkerställa en god arbetsmiljö skapas ytterligare goda

incitament för en god arbetsmiljö för såväl barn, elever som medarbetare från förskola till

gymnasiet. I Alvesta kommun skall skolan präglas av kunskap och  inte bristfälliga lokaler.

Hagaskolan behöver en ny idrottshall och hemkunskapssalar i direkt anslutning till skolan. I väntan

på byggnation bör gamla Stenlyckeskolans lokaler undersökas som en lösning på lokalbristen.

En ny förskola på Spåningslanda behövs omgående i etapp 3, alternativt 4. Behov av förskola och

grundskola med sporthall på Aringsås måste planeras för att möta behovet som uppstår när

expansionen av bostadsmark fortgår. Sedan Moderaterna med dåvarande samarbetspartier

initierade stadsdelen Spåningslanda har kommunen sett en enorm befolkningstillväxt och det

tycks inte finnas någon avmattning.

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
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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

Vi intensifierar vårt arbete ytterligare med att upptäcka, förebygga och förhindra våld i

nära relation. Vi prioriterar även särskilt arbetet med att upptäcka förebygga och förhindra

hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan handla om utbildningsinsatser av personal inom

alla delar av kommunens verksamhet, men också utökade personella resurser och säkra

akutboenden. I arbetet med de som utsätts eller riskerar att utsättas för dessa två

våldsyttringar måste den enskilda personens situation alltid vara i fokus, liksom

utgångspunkten att de mänskliga rättigheterna och svensk lagstiftning gäller för alla.

Kommunen samverkar också med regionen genom Barnahuset och Familjefrid som

erbjuder insatser för barn som utsatts för eller bevittnat våld.

Alvesta kommun skall gå före och vara en förebild i detta arbete ur ett nationellt

perspektiv, vi ska vara tydliga i vår nolltolerans mot våld i nära relationer samt

hedersrelaterat våld och förtryck. Vi skall säkerställa att alla invånare i Alvesta kommun ska

ha tillgång till att leva ett fritt och tryggt liv där man har makten att själv styra över sina

val.

Samtlig personal inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag som är utsatta för våld i

nära relation eller en hedersutsatt situation medges möjlighet till stödsamtal på betald

arbetstid i de fall det inte går att lösa på fritiden.

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
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skapande. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för barn i grundskolans yngre år att mötas och

få en meningsfull och trygg fritid.

I vår kommun skall fritidsgårdsverksamheten omfatta målgruppen unga upp till 18 års ålder. För

alla våra invånare men med särskilt fokus på unga vuxna bör kommunen tillsammans med

föreningsliv fortsätta arbeta för att möjliggöra en aktiv fritid tillsammans med större upplevd

trygghet och välmående.

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

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.
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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
Alvesta kommun har 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 2023.

Det är en mänsklig rättighet att få vara sig själv. Alvesta kommun ska arbeta strategiskt för att

synliggöra och utmana de föreställningar och normer som kan leda till att människor behandlas

ojämlikt.  På så sätt säkras såväl en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö som ett bättre

bemötande av våra invånare. Alvesta kommun skall sträva efter att vara en verksamhet som

präglas av en öppenhet, trygghet och inkludering, På så sätt säkras en förbättrad arbetsmiljö som

ett bättre bemötande av våra invånare.

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 har ett kompetensbaserat

rekryteringsverktyg införts, 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. Under 2022 har ett

koncept för koncerngemensam introduktion för nyanställda utvecklats för att stärka

koncernsammanhållning och kunskap om kommunens verksamheter. Detta arbete fortsätter

under 2023.

18



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. Under 2022 har det kommunkoncernövergripande

samverkansavtalet implementerats som förväntas bidra till ökat engagemang, stärkt känsla av

sammanhang och ökad delaktighet från all personal. Med samverkansavtalet integreras

medbestämmande och arbetsmiljöfrågor naturligt i verksamheten.

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, har nya branschavtal

för Alvesta Energi, ARAB, Allbohus samt Huseby Bruk AB implementerats.

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 fortsätter

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 löpande avseende användning av friskvårdsbidrag samt med fokus på

långtidssjukfrånvaro.
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Ekonomiska förutsättningar

Befolkningsutveckling
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.

Resultatutveckling
Kommunens bokslut för 2021 gav ett resultat om 110,8 mnkr mot det budgeterade om

18,6. Nämnderna uppvisade en positiv budgetavvikelse på 21 mnkr och den gemensamma

finansieringen en avvikelse på 71,2 mnkr. Justering för verkligt värde med orealiserade

vinster på placerade pensionsmedel var 58 mnkr, vilket gav ett balanskravsresultat justerat

för verkligt värde på 52,8 mnkr. Återställningskravet från 2019 på 13,3 mnkr blev därmed

helt återställt med resterande 1,3 mnkr som var kvar att återställa.

Det budgeterade resultatet för 2022 är 27,4 mnkr, vilket är högre än budgeterad

resultatnivå 2021 (18,6 mnkr). Preliminär prognos för helår 2022 per mars innebär en

mindre negativ budgetavvikelse för nämnderna (-2,1 mnkr). Det vägs upp av gemensam

finansiering med framförallt högre skatteintäkter än budgeterat. Prognosen visar på att

resultatet landar över budget på 57 mnkr. Dock finns osäkerheter för kostnaderna med

ökade priser på bränsle, livsmedel med mera som påverkar verksamheten framåt.

Fortsatta åtgärder och prioriteringar kommer fortsatt vara nödvändiga framöver för att

ekonomin långsiktigt ska vara i balans.
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Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommuner ska besluta om en budget där

intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är

huvudprincipen att underskottet ska återställas med motsvarande överskott inom tre år

och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Resultatet för 2021 innebar

att kommunen kunde återställa återstoden av återställningskravet från 2019 (-1,3 mnkr)

vid 2021 års slut och inga ytterligare återställningskrav finns.

Ekonomi är en moderat paradgren. Krisekonomi har en egen logik. Pandemin har inneburit stora

tillskott från staten till kommunen för att generellt kompensera för minskade intäkter på grund av

nedstängning av verksamhet och sjuklönekostnader med mera. Det ekonomiska resultatet för

kommunen är lysande. Man kan konstatera att kommuner och regioner generellt blivit

överkompenserade.  Det finns en risk att tappa effektiviseringsincitamentet.

Fortsatt god ekonomi bygger på att vi kan effektivisera användningen av gemensamma resurser.

Skatten som du betalar ska användas med förstånd. Vi behöver företagare som vågar nyanställa,

invånare som föredrar jobb framför bidrag, kommunpolitiker som tar modiga beslut, men är rädda

om våra resurser – då blir Alvesta en ännu bättre kommun.

Kommunalskatt
År 2022 är Alvesta kommuns skattesats 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad

de sju senaste åren. Den totala skattesatsen för år 2023 är oförändrad jämfört med 2022

och uppgår därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i Alvesta kommun.

Med prioriteringar och borgerligt ansvarstagande har vi under planperioden som

målsättning att göra en skattesänkning som ger våra invånare mer pengar i plånboken och

därmed mer frihet och trygghet.

Beräkningsgrunder 2023
I budgetarbetet för budget 2022 infördes en ny modell för framtagande av budget som utarbetats

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 februari 2022 samt en egen framtagen befolkningsprognos med

hänsyn tagen till bostadsbyggande för åren 2022-2031 ligger till grund för Mål och budget 2023

och plan 2024-2026.
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Ekonomiskt utrymme för drift
Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden

2023-2026 baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos från oktober 2022.1 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 drygt 78 mnkr år 2023 jämfört med budget 2022. Under

2024 ökar den gemensamma finansieringen med ytterligare 62 mnkr, 2025 78 mnkr och knappt 60

mnkr för år 2026. Totalt under denna fyraårsperiod ökar gemensam finansiering med knappt 278

mnkr.

1 Se SKR cirkulär nr 37:2022, 2022-10-20

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

2023. Volymökningar inom förskola, grundskola, förskoleklass, gymnasieskola och äldreomsorg är

medräknat i ram med utgångspunkt i befolkningsprognos och prislappar från
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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 verksamheslokalerna och hyr ut dessa till

förvaltningarna. Relevanta om-, ny- och tillbyggnader som görs i dessa fastigheter är investeringar

hos bolaget.

För år 2021 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 72,8 mnkr. Budgeten för år 2022 är 143,7

mnkr varav 20,9 mnkr överförts från 2021 då dessa ej genomförts. Överförda från 2021 består av

VA med 11 mnkr och strategiska investeringar med 9,9 mnkr. Ambitionen bör vara att budget

motsvarar möjligt genomförande.

Ekonomisk tilldelning

Ramar
Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och kommunstyrelsen för år 2023 med

plan åren 2024-2026, samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas

nettobudgetar är i 2022 års lönenivå med tillägg för löneökningar 2023 och framåt enligt SKR:s

standard.

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2023 med plan 2024-2026

Sammanfattningsvis innebär driftbudgeten för 2023 att kommunen i förhållande till 2022 års

budget totalt har en ökning med knappt 83 mnkr på driftbudgetramar till kommunstyrelsen och

nämnder. Under planåret 2024 planeras ramökningar på 75 mnkr, för 2025 en minskning med 2

mnkr och för planåret 2026 planeras det med ytterligare ramökning på drygt 16 mnkr.
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Tabell: Ramförändring nämnder år 2023-2026
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Resultat för budget 2023 landar med ovan ramar på 21,8 mnkr, vilket är 1,5 procent av

kommunens intäkter, i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. För åren

2024-2026 ligger resultatet på totalt 231 mkr eller 5 procent av kommunens intäkter.

Tabell: Resultatbudget Alvesta kommun år 2023-2026

Med ovan resultat förstärks det egna kapitalet under planperioden med 253 mnkr och därmed

förbättras soliditeten ytterligare.

Investeringar
Den föreslagna investeringsbudgeten för år 2023 uppgår till 216,3 mnkr, inklusive exploatering och

VA. Nivån på kommunens investeringar för planåren 2024-2026 skiljer sig från 2023 på grund av

att VA-kollektivet, exploatering och övergripande strategisk ram har olika budget per år.

Preliminär investeringsbudget för år 2023 med plan 2024-2026 utgår från att det är

kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas investeringsramar och även beslutar om

enskilda projekt om 10 mnkr och därutöver. Kommunstyrelsen kommer besluta om fördelning och

omfördelning inom det strategiska investeringskontot som är föreslaget för 2023. Nämnderna

bestämmer vilka projekt som ska genomföras inom tilldelad investeringsram.
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Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2023 med plan 2024-2026

Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2023 och

planperioden år 2024-2026 uppgår till 1 290,5 mnkr, se diagram nedan och även bilaga 2.

De strategiska investeringarna för 2023-2026 uppgår till sammanlagt 226,4 mkr. Kommunstyrelsen

beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska

investeringarna för 2023 finns bland annat satsningar på utökad och förbättrad belysning på

landsbygden med större lyskraft, energieffektiv ledbelysning samt möjliggöra smart styrning.

26



Andra satsningar är fordon Allbo lärcenter, markköp, hjälpmedelstvätt, fortsatt utveckling

Sjöparken, Hagaparken, lekplats Östra torget Vislanda, lekplats Öster Alvesta centralort, lekplats

Hulevik,  upprustning Järnvägsparken, attraktiva mötesplatser som gynnar den biologiska

mångfalden, fortsatt undersökning och planering för restaurering av sjön Norra Salen, idrottshall

Alvesta och övriga strategiska medel.

 

Cirka 49 procent av investeringsvolymen avser Alvesta kommuns preliminära investeringar och

cirka 28 procent avser Allbohus investeringar.

En preliminär investeringsvolym på 633 miljoner kronor för åren 2023-2026 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 tillsammans

med bedömt utrymme för avskrivningar och att nämnderna håller sina budgetar.

Bolagen tillsammans, främst Allbohus, kalkylerar med ett investeringsbehov på ca 657 mnkr under

åren 2023-2026, se bilaga 2.

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 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 2023 fortsätter Alvesta kommun följa

vilken påverkan ett införande av fullfonderingsmodellen i kommunen skulle ha.

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 rullande

femårsperiod. För budgetåret 2023 innebär det ett resultat på 29,1 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. Detta gäller för

2023. En skattehöjning ses som den sista åtgärden för att balansera ekonomin.

❖ Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad
verksamhet exklusive exploatering ska uppgå till 100 procent över en
rullande femårsperiod.

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 2023 uppgå till 49

procent, vilket understiger målet för det enskilda året och den lägst godtagbara nivån för

självfinansieringsgraden. Under planperioden 2023-2026 beräknas däremot

självfinansieringsgraden uppgå till 143 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. Samverkan mellan kommun och

näringsliv behöver intensifieras för att säkerhetsställa tillväxt, näringslivsetableringar och

arbetstillfällen i hela kommunen. Vi ska vara en växande och attraktiv kommun.

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 återbruks by för

sopsortering samt återbruk av gamla husgeråd ,möbler och tyg. Kommunen skall verka för att

förstärka miljöarbetet ytterligare genom att undersöka möjlighet till att införa funktionen

kommunekolog i samverkan med andra kommuner. Vi vill också återinföra det kommunala stödet

för passivhus för att främja hållbarhetsutvecklingen ytterligare i nybyggnation i Alvesta kommun.

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.
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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).

❖ Minska antalet unga 18 - 26 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för

landet.

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 viktig 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
Färdigställa/implementera strategi för den samlade

laddinfrastrukturen i kommunen.
Inom ram KS i samverkan med SBN

och Alvesta Energi AB

Initiera anläggande av återbruksby Inom ram KS i samverkan med SBN
och ARAB

Kommunkoncernens inköp och upphandling behöver
fortsätta utvecklingsarbetet inom hållbara
upphandlingsmetoder samt säkerställa att det
lokala näringslivet kan upphandla och leverera på
lika villkor. Inköp och livsmedelshantering ses över
inom ramen för utredning av kostorganisation.

Inom ram KS
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Ekonomisk tilldelning

Kommunstyrelsens ram tillförs medel för ökade personalkostnader och demografi

Erbjudandet om sommarlovskort  till unga fortsätter. Därför stärks kommunstyrelsens budget med

0,3 mnkr.

En förstärkning av kommunstyrelsens budget görs även med 600 tkr 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.

En satsning på lokaltrafik i Alvesta tätort görs i kommunstyrelsens budget med start 2023 (0,25

mnkr). 2024 faller helårseffekten av satsningen ut om totalt 2,5 mnkr..

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)
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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. Inriktningen
utgår från Strategin för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare som KF
antagit 2018.

Utvecklingsmål

❖ En god och nära omsorg och vård

Motivering
Kvaliteten inom omsorgen och vården ska alltid stå i fokus och utgå ifrån och respektera den

enskildes behov, möjligheter och förutsättningar. Insatserna ska vara i rätt omfattning och av god

kvalitet vilket är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar.  

Den enskildes delaktighet ska stärkas i utredning, planering och genomförande av insats samt i

uppföljning av beslutad insats. Särskilt prioriterat är att den enskilde ska känna sig delaktig och

trygg i hela omsorg/vårdkedjan oavsett boendeform och insats. 

Målindikatorer
o Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL, LSS

o Upplevd trygghet, SoL, LSS

❖ Aktivt och självständigt liv
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Motivering
Omsorgsnämnden ska tillsammans med övriga kommunala och externa aktörer möjliggöra för

kommunens äldre personer att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Därigenom kan också behovet av mer omfattande omsorgsinsatser minska. Förebyggande och

tidiga insatser behöver i högre grad nå målgruppen. Genom detta kan både effekterna i form av

ökad livskvalitet och förbättrad folkhälsa, samt en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen

maximeras.  

Målindikatorer
o Brukarbedömning besväras av ensamhet, SoL 

o Handlingsplan för förebyggande insatser

Särskilda uppdrag
Inga särskilda uppdrag tilldelas från kommunfullmäktige.

Ekonomisk tilldelning

Omsorgsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av personalkostnader och demografi.

Antalet  unga invånare med rätt till LSS väntas öka. Därigenom  görs ett tillskott till budgetramen

med 0,2 mnkr för att ge fler möjligheter till fritidsaktiviteter .

Vi ser också att ett nytt LSS boende behöver byggas och med fördel placeras på Östra Alvesta, nära

naturområden.

En korrigerande ramjustering från utbildningsnämnden för städkostnader tillhörande LSS görs. Vid

flytt av förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen kommer

hyreskostnader för Högåsen att minskas. Omsorgsnämndens ram minskas därmed med 0,85 mnkr.
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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, %.

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om
LSS-insats (alla nya insatser), medelvärde

Säkra en tillräcklig bemanning med rätt
kompetens

Adekvat/relevant kunskap och kompetens (yrkesgrupper)

Utbildningsnämnden

Inriktning

Dagens ungdomar är morgondagens vuxna. Med lärare som har befogenheter, utbildning
och stöd i sin roll, kombinerat med rätt resurser som nyttjas på rätt sätt vill vi sätta igång
ett långsiktigt arbete över såväl förvaltningsgränser som politiska partier. Framtidens
arbetskraft och företagare finns i dagens skolor, därför är ett nära samarbete mellan skola
och näringsliv av högsta vikt. Entreprenöriellt lärande ska stimuleras från tidig ålder för att
väcka nyfikenhet, kreativitet och drivkraft.

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. Målmedvetet arbete krävs i alla årskurser för att
resultaten och gymnasiebehörigheten skall öka.

Lärandelöftet, i Alvesta kommun skall ingen elev behöva lämna grundskolan utan
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gymnasiebehörighet. I en riktigt bra skola kan alla nå sin högsta kapacitet. Trygghet, tillit
och kunskapsfokus ger motivation.

Moderaterna ser behovet av en kommunlogoped för att tidigt ge stöd och hjälp i förskola
och skola när det behövs, språket är nyckeln till en bra start i skolan.

Nämnden skall verka för att en skolutredning på Alvesta kommuns södra delar genomförs.

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 grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan 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 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,

andel (%) (N15419)

❖ I Alvesta utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade

medarbetare. Personaltätheten ska motsvara minst nivån i riket för förskola,

fritidshem respektive grundskola.

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

37



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 Elever/lärare (heltidstjänst) i grundsärskola, lägeskommun, antal (N18711)

o Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel

(%) (N18710)

o Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i

grundskola åk 1-9, kommunala skolor (N15418)

o Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N3014).

Särskilda uppdrag
En anpassad förskoleklass skall upprättas i centralorten Alvesta.

Inrättande av logopedtjänst för förskola och grundskola.

Ekonomisk tilldelning

Utbildningsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av personalkostnader och demografi.

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.

Särskild satsning görs på barn och elevhälsan genom att inrätta en logopedtjänst. En särskild

anpassad förskoleklass ska tillskapas i tätorten för att ta emot elever med särskilt stora behov.

En korrigerande ramjustering till omsorgsnämnden görs för städkostnader tillhörande LSS.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
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Utbildningsnämndens verksamheter har en god
personaltäthet och personalen har en god
utbildningsnivå

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal

regi, antal (N11010)
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation,

kommunal regi, andel (%) (N11810)
Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, antal

(N13014)
Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk

högskoleexamen fritidshem, kommunal regi (%)
(Skolverket)

Elever per lärare (heltidstjänst) 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 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 (Skolverket)

Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla
ämnen (Skolverket)

Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt
program på gymnasiet (Skolverket)

Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt
program på gymnasiet (Skolverket)

Pojkar i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen
(Skolverket)

Flickor i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen
(Skolverket)
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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 behov och förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap,
lärande och utbildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så
kort som möjligt. Stöd till socialt utsatta målgrupper och socialt utsatta unga och deras
familjer ska ge bättre förutsättningar för dem att utvecklas och lyckas i skolan och utanför.

Verksamheten ska arbeta förebyggande genom att tidigt upptäcka samt samordna insatser
för barn och familjer, personer med missbruksproblematik, personer som lever med våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, socialpsykiatri och ekonomiskt
bistånd.

Arbetet med att införa ett Alvestalöfte skall påbörjas. Att säkerställa, uppmuntra och
förbättra incitament att gå från bidrag till arbete pressar tillbaka utanförskap och
återupprättar arbetslinjen, det vill säga att alla som kan arbeta också skall arbeta.

Försörjningsstöd till personer som besitter en arbetsförmåga men som befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden äter upp resurser. Det är resurser som hade kunnat minska
utanförskapet men som i dag bidrar till detsamma, samverkan med arbetsförmedlingen
skall stärkas. Arbetslinjen skall gälla alla.

I och med den fortsatta utvecklingen inom digitalisering ska verksamheten utveckla och fortsatt

fokusera på digitaliseringsarbetet för att utöka invånarnas delaktighet både under pågående insats

och vid uppföljning.

I en alltmer utvecklande arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare

och bibehålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög kompetens.
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Utvecklingsmål

❖ Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska

minska.

Motivering
Det har uppmärksammats en uppåtgående trend av individer som ansöker om ekonomiskt bistånd

på grund av arbetslöshet. 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 Socialstyrelsens 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)

o Kostnad för ekonomiskt bistånd per invånare/kr, (Socialstyrelsen)

❖ Andelen gymnasielever som klarar gymnasieskolan ska öka.

Motivering
Andelen gymnasieelever med en gymnasieexamen inom tre år har under en längre tid legat

väldigt lågt. Denna trend är negativ av olika anledningar, det är både negativt för eleven och för

samhället. För förvaltningen innebär detta ökade kostnader och minskad möjlighet till att hålla en

budget i balans. För att trenden skall vända skall särskilt fokus läggas på att arbeta för att andelen

elever som klarar gymnasiet skall öka. Ett gemensamt arbete tillsammans med grundskolan

behövs, för att kartlägga nödvändiga insatser. För att tidigt upptäcka barn med behov av särskilt

stöd, familjer i behov av särskilt stöd samt även stärka samverkan med utbildningsförvaltningen

skall förvaltningen förstärkas med två stycken skolsocionomer som är placerade på skolorna i

Alvesta kommun. Arbete, vägen och möjligheterna till arbetsmarknaden och till självförsörjning

blir längre och alltmer svårare att nå. Från 2020 till 2021 ökade andelen elever med

gymnasieexamen inom tre år, med 5,1 procent.

Förvaltningen har under föregående år särskilt fokuserat på uppföljning av elevers frånvaro, det

har också möjliggjort att tidigt kunna upptäcka elever som avvikit från sina studier i större
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utsträckning. Det har även varit särskilt fokus på den fortsatta utvecklingen av förvaltningens

arbete med kommunalt aktivitetsansvar som arbetat med olika insatser för elever med svårigheter

i skolan av olika anledningar.

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
Nämnden 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. Förvaltningen ska

fortsatt arbeta med att se hur placeringsdygnen för personer med samsjuklighet utvecklas och hur

målet uppfylls under en långsiktig period.

Målindikatorer
o Antal placeringsdygn, barn

o Antal placeringsdygn, vuxna

Särskilda uppdrag
Antalet individer som uppbär ekonomiskt bistånd i mer än tre månader skall minska.

Anställa två skolsocionomer att arbeta på förskola och skola som en del i Barnens Bästa

Förstärka arbetet ytterligare  med att motverka våld i nära relation.

Förstärka arbetet ytterligare med motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
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Ekonomisk tilldelning

Nämnden för arbete och lärandes ram justeras för årlig uppräkning av personalkostnader.

Nämnden för arbete och lärandes budget ökas under 2023 med ytterligare 0,5 mnkr för att

förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och 0,5 mnkr för att arbeta med hedersrelaterat

våld och förtryck. Nämnden tillförs också 1 mnkr för att inrätta skolsocionomer för att tidigt

upptäcka barn med behov av särskilt stöd, familjer i behov av särskilt stöd samt även stärka

samverkan mellan de olika professionerna som finns kring den unga och dess familj i enlighet med

barnens bästa.  Utöver det tillförs nämnden 4 mnkr för allmänna kostnadsökningar.

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)

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)
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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.

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.

Allmänplatsmark ska upplevas som trygg och trivsam för alla, dygnet runt. 

Nämnden utvecklar mark för att attrahera nyföretagande och samtidigt stärka befintligt näringsliv.

Nämnden skall verka för att tillskapa fler bostadstomter i sjönära miljöer, hela kommunen ska

utvecklas och leva.
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Utvecklingsmål

❖ Aktivt uppströmsarbete och minska flödet med farliga ämnen till

reningsverken.

Motivering
För att möta framtida miljökrav och kunna fortsätta sprida slam på åkermark så måste en REVAQ

certifiering genomföras.

Målindikatorer
o Uppföljning av uppströmsarbete

❖ Medborgare ska ha tillgång till mötesplatser inom sin bostadsort/närmaste

tätort och det offentliga rummet ska vara tillgängligt.

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 lekplats, andel av befolkningen i tätort som har mindre än 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)

❖ Medborgare ska kunna resa hållbart och 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 Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter.

o Uppföljning av upplevelsen av trygg och säker skolväg,

o Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra

skolvägar
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Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Finansiering Ansvar
Ta fram en cykelplan för att uppnå en gemensam målbild

och strategi som utvecklar cykelinfrastrukturen och
cykeltrafiken

Inom ram SBN

Ekonomisk tilldelning

Samhällsbyggnadsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner och demografi.

Attraktiva och inbjudande tätorter är viktigt för Alvesta kommun och skötselprogram behöver tas

fram och genomföras i våra tätorter. Samhällsbyggnadsnämnden skall inom ram verka för ökad

skötsel av våra tätorter.

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 bostadsbyggande.

Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter

verkar för att stärka kommunens infrastruktur

och strategiska utveckling

Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent
Råvattenbrunnar med kapacitet, råvattenmängd i

förhållande till förbrukning,
Förnyelsetakten av ytskikt på gator, antal kvm/säsong

Detaljplaner med ny bostadsmark Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha
bostadsmarksförsäljning

Möjligheter för verksamheter att etablera sig

och att utvecklas

Verksamhetsmark i planberedskap, 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 förvaltningsövergripande samt med civilsamhället, för att främja

invånarnas tillgång till kultur, rekreation och rörelse. Utveckling av Hanaslövs

friluftsområde ska fortsätta. Turism kopplat till bland annat kultur- och

naturupplevelser, mathantverk och boende ska lyftas fram.

Vi ser ett kommande och ökande behov av fler isytor än vad som idag finns

Utredningen av Virdavallen inklusive ny ishall skall slutföras under 2023. Utredningen

görs i samverkan med aktuella externa och interna intressenter och skall ge oss en

tydlig riktning framåt så att kommuninvånarnas och föreningars behov av fler isytor kan

tillgodoses. Man skall även undersöka möjligheten att låta föreningarna i kommunen

samverka och inrätta fritidsbanker.

Utvecklingsmål

❖ Ge goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.

Motivering
Kultur- och fritidsuppdraget utgår från invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice

och god livsmiljö. Verksamheterna ska verka för jämlikhet, jämställdhet och inkludering utifrån

invånarnas behov och önskemål.

Målindikatorer
o Antal kulturskoleaktiviteter och besökare totalt samt utifrån geografisk plats

o Antal lovaktiviteter och besökare totalt samt utifrån geografisk plats

o Antal fritidsgårdsbesök totalt samt fördelat på kön

o Antal självutlån på bibliotek
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❖ Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.

Motivering
Föreningslivet skapar hållbarhet över tid kopplat till sociala, ekonomiska och ekologiska värden.

Arbetet bidrar till att stärka Barnkonventionen och målen i Agenda 2030.

Målindikatorer
o Antal barn och ungdomar i föreningsaktiviteter kopplat till kommunalt

aktivitetsstöd

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
Fortsätta utredning av Virdavallen inklusive ny

ishall som ska slutföras under 2023.
Utredningen görs i samverkan med aktuella
externa och interna intressenter.

Inom ram KFN

Fortsätta utveckla biblioteken som en modern
mötesplats för invånare och besökare.

Inom ram KFN

Ekonomisk tilldelning

Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av personalkostnader och

demografi.

En extra satsning görs i budgeten för att stärka tillgången till skolbibliotek, särskilt fokus skall riktas

till elever på de skolor som idag saknar tillgång till skolbibliotek under dagen. För att skapa jämlika

villkor skall en fördelning av bibliotekstjänster fördelas till skolorna.

Vid flytt av förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen har

kostnaderna setts över och för att kompensera för ökade underhållskostnader tillförs nämnden 1,8
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mnkr. Nämnden tillförs även ett generellt tillskott för fritidsanläggningar som ska gå till ökade

driftskostnader för Hanaslöv, ishall och sim- och sporthall.

2024 och 2025 tillförs medel för ökade driftkostnader för två nya idrottshallar.

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
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: Utbud av friluftsområden
Deltagartillfällen i idrottsföreningar,

antal/invånare 7-20 år
Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar
Nöjd Medborgar-Index: Kommunens arbete att

främja det lokala kulturlivet
Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år

Nämnden för myndighetsutövning

Inriktning
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg, miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedel,

smittskydd, tobak- och alkohollagstiftning och bostadsanpassning. Nämndens målgrupper är

näringsliv och företag samt kommunens medborgare. Nämnden ska utföra en god service och

utföra myndighetsutövning genom rådgivning, tillsyn och kontroll, utifrån lagar som exempelvis

plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedels- och smittskyddslagen, tobak- och alkohollagstiftning

och lag om bostadsanpassning. Nämnden arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling.

Utvecklingsmål
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❖ 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.Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag till myndighetsnämnden Finansiering Ansvar
Fortsatt utveckla dialogprocesser för att bevara och

förbättra mål- och nöjdhetsindex.
Inom ram MN

Fortsatt 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 4 veckor.
Genomsnittlig handläggningstid

Tillsynstid i procent av det i behovsutredningen
fastställda behovet gällande
miljöskyddstillsyn är 95-100 %.

Kontrolltid i procent av det i behovsutredningen
fastställda behovet gällande
livsmedelskontroll är 95-100 %
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Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess

Denna bilaga beskriver kortfattat planerings- och uppföljningsprocessen för budgetåret 2023. Mål

och budget 2023 beslutas av kommunfullmäktige i juni 2022 och fastställs av det nyvalda

fullmäktige i november 2022. Detta innebär att nämnder och styrelser ska besluta om sina

verksamhetsplaner med internbudget respektive affärsplaner senast december 2022.

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 bland annat omvärldsanalys,

nulägesanalyser för respektive förvaltning/bolag, utbildning, ekonomiska och demografiska

planeringsförutsättningar. Underlag i budgetarbetet har även bestått av nämndernas och bolagens

förslag till inriktning, utvecklingsmål, målindikatorer, eventuella särskilda uppdrag samt framtagna

kvalitetsfaktorer och 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.

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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2022-11-15 
Referens 

KS 2022-00194  

 

 

 

 
 Till Kommunfullmäktige 22 november 2022 

 
 

Förslag Mål och budget år 2023 med plan 2024-2026 

Förslag till beslut 

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
 

1. Godkänna Moderaternas förslag till Mål och budget för 2023 med plan 
2024-2026.  
 

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 budget- och planperioden 2023-2026 fastställa resultatmålet till att 

utgöra minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.  
 

5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 
2023 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. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2023 års 
driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär. 
 

Nämnd/styrelse Driftbudget 2023 (tkr)

Kommunstyrelsen 95 500

Kultur och fritidsnämnden 68 390

Utbildningsnämnden 511 600

Nämnden för arbete och lärande 258 250

Omsorgsnämnden 409 230

Samhällsbyggnadsnämnden 58 810

Nämnden för myndighetsutövning 210

Summa nettokostnader nämnder 1 401 990

Gemensam finansiering 1 423 780

Årets resultat 21 790
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7. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och särskilda 
uppdrag. 

 
8. Investeringsbudget år 2023 med plan 2024-2026 beslutas enligt förslaget i 

Mål och Budget, som uppgår totalt till 216,3 miljoner kronor för år 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt om 10 miljoner 
kronor och därutöver, medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda 
investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om 
investeringsprojektet finns avsatt som en central strategisk investering i Mål 
och budget 2023.  
 
Självfinansieringsgraden uppgår till 49 procent i investeringsbudgeten för år 
2023. Om planerade investeringar för 2022 blir senarelagda kan 
finansierings-graden tillfälligt bli ytterligare lägre.  
 
Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan nämnder 
under år 2023. 

 
9. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 2022 

besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2023 för information 
till kommunfullmäktige på sammanträdet i början av 2023. 
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 2023 som ska informeras om till kommunfull-
mäktiges sammanträde i början av 2023. 
 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2023 omsätta befintliga lån samt ta 
upp nya lån till ett totalt belopp på högst 135 miljoner kronor.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att anta borgensram och internkredit i 
koncernkonto för de kommunägda bolagen för år 2023 enligt nedan. 
Ramarna innebär att kommunen, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
respektive bolag enligt listan nedan med låneförpliktelser upp till ett högsta 
lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

 

Bolag,  mnkr

Borgensram 

 2022

Behov av 

utökning 

borgensram 

2023

Borgensramar 

 behov 2023

Limit 

koncern

-konto 

2023

Allbohus 1300 60 1 360 31,0

Alvesta Energi 100 100 10,0

Alvesta Elnät 58 58 5,0

Alvesta Renhållnig 0 0 0,25

Alvesta Utveckling* 101 101 3,0

Alvesta Kommunföretag 66 66 6,0

Huseby 3 3 1,0

Summa 1 688 56,3

* inkl BIVA



 
Datum 

2022-11-15 
Referens 

«Databas» «Diarienr» 
«Grpnr»  

Sida 

3(3) 

 

 

 
 

12. Kommunfullmäktige beslutar om en 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 god ekonomisk hushållning genom de ekonomiska ramarna och 
kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Självfinansieringsgraden av 
investeringarna 2023 understiger riktvärdet om 50 procent, men uppgår under 
planperioden till 143 procent. 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 två år. Budgeten 
ska fastställas före november månads utgång. Dessutom ska kommunfullmäktiges 
presidium, enligt kommunallagen, upprätta förslag till budget för kommunens 
revisorer. 

Bilagor 

Bilaga: Moderaternas förslag till Mål och Budget år 2023 med plan 2024-2026 
 

 
 
 
 
 
 
Claudia Crowley Sörensson (M)                 
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Gruppledaren har ordet 
 

Sverigedemokraternas budgetförslag för 2023 kan kort sammanfattas som en balanserad sats-

ning på kommunens kärnverksamheter. 

Likt många andra kommuner är marginalerna 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 medför negativa konsekvenser för den en-

skilda medborgaren. 

Kommunen har de två senaste åren gjort ett bra ekonomiskt resultat men det beror främst på 

statliga medel i samband med coronastödet. Vid en fortsatt god ekonomisk utveckling ställer vi 

oss positiva till en lägre skattesats kommande år för kommunens invånare. Det är viktigt att in-

vånarna känner att den skatt man betalar in går till sådant man känner angeläget och behandlas 

med största möjliga varsamhet. 

Sammanhållning och gemenskap är viktigt för kommunens invånare. Tillgång till samlingslokaler 

är en av förutsättningarna för detta, därför är det angeläget att kommunen värnar om dessa. 

Vi lägger stor vikt vid att rättigheter skall kopplas till skyldigheter. Det innebär att vi erbjuder alla 

invånare en bra skolgång, goda försörjningsmöjligheter och en stark gemenskap som inger hopp 

för framtiden. I utbyte förväntar vi oss att varje medborgare bidrar till den gemensamma välfär-

den och tar ett personligt ansvar för sin levnadssituation. Detta är den grund som vårt välfärds-

samhälle är byggt på, att bidra efter förmåga och få efter behov. 

De som levt och verkat här och på så sätt bidragit till samhället ska ha rätt till en värdig och 

trygg äldrevård. En god arbetsmiljö och goda arbetsförhållande för vår vårdpersonal ger i för-

längningen en bra omsorg för omsorgstagarna. 

I vårt budgetförslag gör vi en del riktade insatser som vi anser vara väl investerade medel. Bland 

annat en satsning mot våld i nära relationer och hederskultur, och en satsning på dagbarnvår-

dare för att ge familjer möjligheten till barnomsorg även under kvälls- och nattetid. 

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.  

  

 

   



 

 

 

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. Vart 

fjärde år väljer invånarna i Alvesta kommun vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att 

rösta i kommunvalet. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunens nämn-

der och bolag. 

För att styra Alvesta kommuns verksamheter 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 sär-

skilda satsningar fullmäktige önskar under planperioden. Nämnder och bolag ansvarar därefter för 

att leda och genomföra en effektiv verksamhet inom sina grunduppdrag.  

Tillitsbaserad styrmodell 
Kommunens tillitsbaserade styrmodell 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 tyd-

liga mål. Utmaningen består i att stå upp för prioriteringarna, men i en alltmer 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 kom-

munens verksamheter samt med andra aktörer. Varje enskild verksamhet bidrar till ett större sam-

manhang 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 
Vision 2027 och dess fyra övergripande områden anger riktningen för kommunens utvecklingsar-

bete för att möta framtiden på bästa sätt. I Mål och budget 2023 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. 

Under planperioden 2023–2026 bör arbetet med en ny vision påbörjas som pekar ut riktningen 

framåt för Alvesta kommun. 

Nämnder och bolags inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag 
För att utveckla verksamheten tas inriktning och utvecklingsmål fram under planeringsprocessen. 
Nämndernas inriktning och utvecklingsmål finns med i kommunfullmäktiges budget medan bola-
gens inriktningar och utvecklingsmål beslutas av kommunstyrelsen i specifika ägardirektiv. Inrikt-
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ning och utvecklingsmål uttrycker politiska prioriteringar inom nämnden och bolagets grundupp-
drag. 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 moti-
vering 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. 



 

 

 

  

 

 

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.  
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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-
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. Ut-

vecklingsarbetet kring digital kompetens och infrastruktur i kommunen fortsätter stärkas genom 

satsningen 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 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. En allt högre del av nya bilar som säljs är elbilar, och det är viktigt att kommunen mö-

ter upp den ökade efterfrågan. Även om detta i grunden inte är en kommunal angelägenhet, måste 

vi som kommun gå före och vara en förebild i arbetet. System för betalning behöver samordnas 

och införas. 

En fråga som under lång tid diskuterats är väg 126 genom Alvesta tätort. För att utveckla Alvesta 

centrum till ett mer attraktivt centrum med en bättre boendemiljö, behöver diskussionerna med 

Trafikverket intensifieras för en omledning av främst tung trafik. 

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 mötesplatser och bidrar till en ökad 

social gemenskap i samhället. 
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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.  

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. Arbetet för en förbätt-

rad måluppfyllelse så att fler kommer in och klarar gymnasiet på tre år ska intensifieras. För att nå 

dit ska vi ha hög andel utbildade lärare, bra arbetsmiljö och goda lärmiljöer och även pröva nya me-

toder för en effektiv verksamhet som inkluderar alla elever på deras villkor, exempelvis genom digi-

tal läxhjälp. 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. 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 olika skolverkspro-

jekt med fokus 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 undervis-

ningens 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” samt genom fortsatta förstärkningar av förskolan. Styr-

gruppen har representanter från fyra förvaltningar och även från polisen och vårdcentraler. Målet 

är att åstadkomma bättre samverkan för att utveckla arbetet med att ta hand om barn och ungdo-

mar. Områdesgrupper med olika professioner har bildats för att samverka nära för barns bästa uti-

från ortsspecifika förutsättningar. Kommunen ingår också i den regionala satsningen för ”Barnens 

Bästa Gäller! – i Kronoberg” för samsyn om metoder och arbetssätt i hela länet. 

Fältverksamheten i kommunen behöver i större utsträckning samordnas med kommunens fritids-

gårdsverksamhet, skolans elevsociala arbete samt socialtjänstens insatser. Ett utvecklingsarbete 

ska genomföras med ledning från kommunstyrelsen och i samverkan mellan berörda nämnder för 

att ta fram en effektiv och framgångsrik modell för Alvestas ungdomar. 

Alvesta fortsätter att utmärka sig genom att själva eller tillsammans med andra aktörer erbjuda en 

mängd aktiviteter för barn och unga under loven. Detta för att alla barn och unga ska få en me-

ningsfull och utvecklande fritid. 

När Alvesta växer österut behöver kommunen planera för att en ny skola/förskola byggs på en väl 

utredd och lämplig plats i området för att möta framtidens behov av skollokaler.  
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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 restriktioner för 

mobilanvändning under skoltid. Vi vill dock se ett centralt fattat beslut om ett generellt mobilför-

bud under lektionstid, som gäller samtliga kommunala skolor i Alvesta. Detta innebär att rektorer 

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 

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 fysiskt och 

psykiskt våld i nära relationer och hederskulturer behöver ytterligare insatser göras från kommu-

nens sida. Det kan handla om utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verk-

samhet, men också utökade personella resurser och säkra akutboenden. Kommunen samverkar 

också med regionen genom Barnahus 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 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. 

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 i anslutning till våra trygghets- och seniorboenden, förbättra tillgången på lämpliga boende-

former och en ny struktur vad gäller utbudet av omsorgsverksamheten som kan anpassas till den 

enskildes behov.  
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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. 

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. Vi ska arbeta för en minskad 

personalomsättning. Ett sätt är att öka grundbemanningen. 

Gemensam värdegrund 
Alvesta kommun har en koncerngemensam värdegrund 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 att vi blir en tydligare och mer attraktiv arbetsgivare för att säkra tillgången till 

kompetent och engagerad personal som ger en god kommunal service för Alvesta kommuns invå-

nare. Arbetet för att bevara värdegrundens ledord i vardagen, på respektive arbetsplats, fortsätter. 

Ledorden utgör en viktig grund för bedömning av medarbetarnas prestationer i medarbetar- och 

lönesamtal.  

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 har ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg införts, 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. Under 2022 har ett kon-

cept för koncerngemensam introduktion för nyanställda utvecklats för att stärka koncernsamman-

hållning och kunskap om kommunens verksamheter. Detta arbete fortsätter under 2023. 
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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.  

Under 2022 har det kommunkoncernövergripande samverkansavtalet implementerats som förvän-

tas bidra till ökat engagemang, stärkt känsla av sammanhang och ökad delaktighet från all personal. 

Med samverkansavtalet integreras medbestämmande och arbetsmiljöfrågor naturligt i verksam-

heten.  

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, har nya branschavtal 

för Alvesta Energi, ARAB, Allbohus samt Huseby Bruk AB implementerats.   

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 fortsätter arbetet med att minska delade 

turer och antalet timanställda inom vård, skola och omsorg i samverkan med de fackliga organisat-

ionerna. Uppföljningar och analyser sker löpande avseende användning av friskvårdsbidrag samt 

med fokus på långtidssjukfrånvaro.  

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 2022 

tagit fram en befolkningsprognos för åren 2022–2031 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 1350 nya invånare till år 2031 (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. 
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Resultatutveckling  
Kommunens bokslut för 2021 gav ett resultat om 110,8 mnkr mot det budgeterade om 18,6. 

Nämnderna uppvisade en positiv budgetavvikelse på 21 mnkr och den gemensamma finansieringen 

en avvikelse på 71,2 mnkr.  Justering för verkligt värde med orealiserade vinster på placerade pens-

ionsmedel var 58 mnkr, vilket gav ett balanskravsresultat justerat för verkligt värde på 52,8 mnkr. 

Återställningskravet från 2019 på 13,3 mnkr blev därmed helt återställt med resterande 1,3 mnkr 

som var kvar att återställa.  

Det budgeterade resultatet för 2022 är 27,4 mnkr, vilket är högre än budgeterad resultatnivå 2021 

(18,6 mnkr). Preliminär prognos för helår 2022 per augusti innebär en mindre positiv budgetavvi-

kelse för nämnderna inklusive exploateringsverksamheten (2,1 mnkr). Gemensam finansiering har 

högre skatteintäkter än budgeterat, men också orealiserade förluster på förvaltade medel som till-

sammans ger en negativ avvikelse mot budget på -1,3 mnkr.  Tillsammans med utdelning av strate-

giska medel till bland annat omsorgsnämnden och Alvesta Utveckling AB visar prognosen på ett re-

sultat om 19 mnkr eller 8 mnkr under budget. Det finns osäkerheter för kostnaderna under hösten 

med ökade priser på bränsle, livsmedel med mera som påverkar verksamheten framåt. Fortsatta 

åtgärder och prioriteringar kommer vara nödvändiga framöver för att ekonomin långsiktigt 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. Resultatet för 2021 innebar att kommunen kunde återställa återsto-

den av återställningskravet från 2019 (-1,3 mnkr) vid 2021 års slut och inga ytterligare återställ-

ningskrav finns. Prognosen för 2022 indikerar ett positivt balanskravsresultat. 

Kommunalskatt 
År 2022 är Alvesta kommuns skattesats 21,42 procent. Skattesatsen har varit oförändrad de sju 

senaste åren. Den totala skattesatsen (både kommun och region) för kommuninvånarna i Alvesta 

är oförändrad jämfört med 2022 och uppgår därmed till 33,42 procent totalt för invånaren i Alvesta 

kommun. Den kommunala skattesatsen ska betraktas som en ändlig resurs och justeras varsamt 

neråt om möjligt. 

Beräkningsgrunder 2023 
I budgetarbetet för budget 2022 infördes 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 



 

15 

 

 

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 oktober 2022 samt en egen framtagen befolkningsprognos med hän-

syn tagen till bostadsbyggande för åren 2022–2031 ligger till grund för Mål och budget 2023 och 

plan 2024–2026.  

Ekonomiskt utrymme för drift 
Skatteintäkterna samt utjämning och generella statsbidrag för budget- och planperioden 2023–

2026 baseras på SKR:s skatteunderlagsprognos från februari 2022.1 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 drygt 78 mnkr år 2023 jämfört med budget 2022. Under 2024 ökar den gemensamma finan-

sieringen med ytterligare 62 mnkr, 2025 78 mnkr och knappt 60 mnkr för år 2026. Totalt under 

denna fyraårsperiod ökar gemensam finansiering med knappt 278 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 prognos. Ytterligare anslag till nämnderna för löneökningar skjuts end-

ast till enligt särskilt beslut för prioriterade grupper där så förekommer. Respektive nämnd ska vid 

 

1 Se SKR cirkulär nr 6:2022, 2022-02-17 
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upprättande av internbudget därför ta höjd för löneökningar under 2023. Volymökningar inom för-

skola, grundskola, förskoleklass, gymnasieskola och äldreomsorg är medräknat i ram med utgångs-

punkt i befolkningsprognos och prislappar från kostnadsutjämningen. Inga extra medel finns av-

satta för volymökningar centralt. Det sker ingen uppräkning av budgetramar med anledning av in-

flation. 

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 2021 uppgick kommunens nettoinvesteringar till 72,8 mnkr. Budgeten för år 2022 är 143,7 

mnkr varav 20,9 mnkr överförts från 2021 då dessa ej genomförts. Överförda från 2021 består av 

VA med 11 mnkr och strategiska investeringar med 9,9 mnkr. Ambitionen bör vara att budget mot-

svarar möjligt genomförande. 

Ekonomisk tilldelning, 

Ramar 
Nedanstående tabell visar driftbudgetramar per nämnd och kommunstyrelsen för år 2023 med 

planåren 2024-2026, samt förutsättningarna de närmast föregående åren. Nämndernas nettobud-

getar är i 2022 års lönenivå med tillägg för löneökningar 2023 och framåt enligt SKR:s standard. 

Tabell: Nämndernas driftramar budget år 2023 med plan 2024-2026  

 

 

Sammanfattningsvis innebär driftbudgeten för 2023 att kommunen i förhållande till 2022 års bud-

get totalt har en ökning med drygt 84 mnkr på driftbudgetramar till kommunstyrelsen och nämn-

der. Under planåret 2024 planeras ramökningar på 71 mnkr och för planåren 2025 och 2026 plane-

ras det med ytterligare ramökningar på drygt 21 mnkr vardera. 
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Tabell: Ramförändring nämnder år 2023-2026 
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Resultat för budget 2023 landar med ovan ramar på 20,2 mnkr, vilket är 1,4 procent av kommu-

nens intäkter, i form av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. För åren 2024-2026 lig-

ger resultatet på totalt 186,5 mnkr eller 4 procent av kommunens intäkter. 

Tabell: Resultatbudget Alvesta kommun år 2023-2026 

 

Med ovan resultat förstärks det egna kapitalet under planperioden med 206,7 mnkr och därmed 

förbättras soliditeten ytterligare. 

Investeringar 
Den föreslagna investeringsbudgeten för år 2023 uppgår till 216,3 mnkr, inklusive exploatering och 

VA. Nivån på kommunens investeringar för planåren 2024–2026 skiljer sig från 2023 på grund av 

att VA-kollektivet, exploatering och övergripande strategisk ram har olika budget per år. 

Preliminär investeringsbudget för år 2023 med plan 2024–2026 utgår från att det är kommunfull-

mäktige som beslutar om nämndernas investeringsramar och även beslutar om enskilda projekt 

om 10 mnkr och därutöver. Kommunstyrelsen kommer bestämma om fördelning och omfördelning 

inom det strategiska investeringskontot som är föreslaget för 2023. Nämnderna bestämmer vilka 

projekt som ska genomföras inom tilldelad investeringsram.  
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Tabell: Alvesta kommuns investeringsbudget år 2023 med plan 2024-2026 

 
Kommunkoncernens samlade preliminära och planerade investeringar för år 2023 och planperi-

oden år 2024-2026 uppgår till 1 290,5 mnkr, se diagram nedan och även bilaga 2. 

De strategiska investeringarna för 2023-2026 uppgår till sammanlagt 226,4 mkr. Kommunstyrelsen 

beslutar efter dialog med nämnderna om de strategiska investeringarna. I de strategiska investe-

ringarna för 2023 finns bland annat belysning på landsbygden, laddstolpar, fordon Allbo lärcenter, 

markköp, hjälpmedelstvätt, fortsatt utveckling Sjöparken, Hagaparken, belysning, lekplats Östra 

torget Vislanda, upprustning järnvägsparken, attraktiva mötesplatser som gynnar den biologiska 

mångfalden, sporthall Alvesta och övriga strategiska medel.  
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Cirka 49 procent av investeringsvolymen avser Alvesta kommuns preliminära investeringar och 

cirka 28 procent avser Allbohus investeringar.  

En preliminär investeringsvolym på ca 633 miljoner kronor för åren 2023–2026 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 tillsammans med be-

dömt utrymme för avskrivningar och att nämnderna håller sina budgetar. 

Bolagen tillsammans, främst Allbohus, kalkylerar med ett investeringsbehov på ca 657 mnkr under 

åren 2023-2026, se bilaga 2. 

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 en effektiv resursanvändning arbetar kommunkoncernen för en ökad samordning mellan kom-

mundelen och de kommunala bolagen. Målet är främst att skapa en modern och effektiv kommun-

koncern som ska säkerställa en god och kvalitativ service för våra kommuninvånare oavsett förvalt-

ning eller bolag.  

Idag använder Alvesta kommun ”blandmodellen” gällande pensionsförpliktelser. Flera kommuner 

har istället infört den s.k. fullfonderingsmodellen och under 2023 fortsätter Alvesta kommun följa 

vilken påverkan ett införande av fullfonderingsmodellen i kommunen skulle ha. Fullfonderingsmo-

dellen 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 2023 innebär det ett resultat på 29,1 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 över en rullande 
femårsperiod.  

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 
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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 2023 uppgå till 48 

procent. Under planperioden 2023–2026 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 144 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. Alvesta kommun ska införa den så kallade ”Rättviksmodellen” det vill säga att tillsyns-

avgifter tas ut efter att tillsynerna blivit genomförda.  

För att ha en långsiktig ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för framtida generationer, arbe-

tar 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.   

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.    
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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).  

 

❖ 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 

Implementera strategin för den samlade laddinfrastruk-

turen i kommunen. 

Inom ram  KS i samverkan med SBN 

och Alvesta Energi AB 

Införande av ”Rättviksmodellen” vid tillsyn och kontroll. 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 

Inkomna motioner samt utfallet i kommunfullmäktige 

ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 

Inom ram KS 
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Ekonomisk tilldelning 
 

 

Kommunstyrelsens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi.  

En satsning på 0,22 mnkr görs i kommunstyrelsens budget från och med 2023 på lokaltrafik i Al-

vesta tätort. 2024 tillkommer ytterligare 1,28 mnkr för helårseffekt. En fungerande och utbyggd 

kollektivtrafik stärker arbetsmarknadsregionen och förenklar människors vardag. Även en generell 

besparing om 0,4 mnkr läggs på kommunstyrelsen. 

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 

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) 
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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 förut-
sättningar. 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. Genom tekniska lösningar ska äldre kunna uppleva 
tågresor genom landskapet digitalt på särskilda boenden. 

Utvecklingsmål 
 

❖ En god och nära omsorg och vård 

Motivering 
Kvaliteten inom omsorgen och vården ska alltid stå i fokus och utgå ifrån och respektera den enskil-

des behov, möjligheter och förutsättningar. Insatserna ska vara i rätt omfattning och av god kvalitet 

vilket är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar.   
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Den enskildes delaktighet ska stärkas i utredning, planering och genomförande av insats samt i 

uppföljning av beslutad insats. Särskilt prioriterat är att den enskilde ska känna sig delaktig och 

trygg i hela omsorg/vårdkedjan oavsett boendeform och insats.  

Målindikatorer 
o Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner och levnadsberättelser, 

SoL, LSS 

o Upplevd trygghet, SoL, LSS 

 

 

❖ Aktivt och självständigt liv 

Motivering 
Omsorgsnämnden ska tillsammans med övriga kommunala och externa aktörer möjliggöra för 

kommunens äldre personer att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Därige-

nom kan också behovet av mer omfattande omsorgsinsatser minska. Förebyggande och tidiga in-

satser behöver i högre grad nå målgruppen. Genom detta kan både effekterna i form av ökad livs-

kvalitet och förbättrad folkhälsa, samt en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen maxime-

ras.   

Målindikatorer 
o Brukarbedömning besväras av ensamhet, SoL  

o Handlingsplan för förebyggande insatser 

 

Särskilda uppdrag 
 

 

Särskilda uppdrag omsorgsnämnden Finansiering  Ansvar 

Införa fiktiva, interaktiva tågkupéer på särskilda boen-

dena. 

Inom ram  ON 

 

Ekonomisk tilldelning 
 

 
 

Omsorgsnämndens ram tillförs medel för årlig uppräkning av löner och demografi. 



 

27 

 

 

För omsorgsnämnden görs ett tillskott till budgetramen med ytterligare 0,2 mnkr år 2023 för att ut-

veckla och stärka daglig sysselsättning och fritidsaktiviteter inom funktionsstöd. Till exempel kan en 

förstärkning av den dagliga ersättningen ske. En korrigerande ramjustering från utbildningsnämn-

den för städkostnader tillhörande LSS görs.  

Vid flytt av förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen kommer hy-

reskostnader för Högåsen att minska med 3,35 mnkr. Omsorgsnämndens ram minskas med samma 

belopp. Utöver det tillförs nämnden 2 mnkr för allmänna kostnadsökningar  

Tillskott med 4 mnkr år 2024 och 4 mnkr 2025 tillkommer för ett nytt LSS-boende.  

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, %. 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-

insats (alla nya insatser), medelvärde 

Säkra en tillräcklig bemanning med rätt kompe-

tens 

Adekvat/relevant kunskap och kompetens (yrkesgrupper) 

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. 
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Det finns en mängd olika familjekonstellationer och många har en anställning med oregelbundna 

arbetstider. Därmed finns även ett behov av barnomsorg under kvällstid. 

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 om barn och ungdomar. Arbetet mot droganvändning hos unga ska intensifieras. 

Utvecklingsmål 
 

❖ Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 

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. 

Personaltätheten ska motsvara minst nivån i riket för förskola, fritidshem re-

spektive grundskola. 

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 Elever/lärare (heltidstjänst) i grundsärskola, lägeskommun, antal (N18711) 
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o Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola, lägeskommun, andel 

(%) (N18710) 

o Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 

grundskola åk 1-9, kommunala skolor (N15418) 

o Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal (N3014).  

Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag utbildningsnämnden Finansiering  Ansvar 

Uppdatera drogpolicyn. Inom ram  UN i samverkan med NAL 

Satsa på nyrekrytering av dagbarnvårdare. 1 mnkr  UN 

Införande av mobilförbud på samtliga kommunala skolor. Inom ram UN 

 

Ekonomisk tilldelning 
 

 

 
 

Utbildningsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner och demografi. 

Tillskottet ska även användas för att skapa goda förutsättningar och tillräckliga resurser för försko-

lan, tidiga och förebyggande insatser i förskola och grundskola samt att förstärka fritidsverksamhet-

ens kvalitet. 

Vidare tillförs utbildningsnämndens budget med 1 mnkr för satsning på dagbarnvårdare. Detta då 

det även finns behov av barnomsorg under kvällstid när föräldrar har en anställning som innebär 

arbete under kvällar. 

En korrigerande ramjustering till omsorgsnämnden görs för städkostnader tillhörande LSS. Nämn-

den tillförs 2 mnkr för allmänna kostnadsökningar. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Utbildningsnämndens verksamheter har en god 

personaltäthet och personalen har en god utbild-

ningsnivå 

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal 

regi, antal (N11010) 
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Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, 

kommunal regi, andel (%) (N11810) 

Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem, antal 

(N13014) 

Andel anställda heltidstjänster med pedagogisk högsko-

leexamen fritidshem, kommunal regi (%) (Skolverket) 

Elever per lärare (heltidstjänst) 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 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 (Skolverket) 

Andel flickor i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla 

ämnen (Skolverket) 

Pojkar i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 

program på gymnasiet (Skolverket) 

Flickor i årskurs 9 som är behöriga till något nationellt 

program på gymnasiet (Skolverket) 

Pojkar i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen 

(Skolverket) 

Flickor i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen 

(Skolverket) 

 

 



 

31 

 

 

Nämnden för arbete och lärande 
 

 

 

Inriktning 
Nämnden för arbete och lärande ska arbeta för att kommunens invånare ska få möjlighet till kom-

petensutveckling efter behov och förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap, lärande och ut-

bildning som leder till självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt. Stu-

derande på SFI som inte klarar målen ska få stöd genom upprättande av en skriftlig handlingsplan 

för att snabbare kunna komma in i samhället och arbetslivet. Stöd till socialt utsatta målgrupper 

och socialt utsatta unga och deras familjer ska ge bättre förutsättningar för dem att utvecklas och 

lyckas i skolan och utanför. Verksamheten ska arbeta förebyggande och tidigt upptäcka samt sam-

ordna insatser för barn och familjer, personer med missbruksproblematik, personer som lever med 

våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd.  

I och med den fortsatta utvecklingen inom digitalisering ska verksamheten utveckla och fortsatt fo-

kusera på digitaliseringsarbetet för att utöka invånarnas delaktighet både under pågående insats 

och vid uppföljning.  

I en alltmer utvecklande arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare 

och bibehålla god stabilitet och kontinuitet i personal med hög kompetens. I en alltmer utveck-

lande 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 
De senaste åren har andelen individer på både nationell nivå och i Alvesta ansökt om försörjnings-

stöd på grund av arbetslöshet ökat i allt högre utsträckning. En av orsakerna till detta är effekterna 

av Covid-19, där de som redan stod långt ifrån arbetsmarknaden tenderar att bli långtidsarbetslösa. 

Arbetsförmedlingens reformering och lokala resurser har påverkat möjligheter till samverkan kring 

de personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Individer som lämnas utan tillräckligt stöd från Ar-

betsförmedlingen 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 Socialstyrelsens 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 en lång tid haft en nedåt-

gående trend. Denna trend är negativ av olika anledningar, det är både negativt för eleverna, vägen 

och möjligheterna till arbetsmarknaden och till självförsörjning blir längre och alltmer svårare att 

nå. Från 2020 till 2021 ökade andelen elever med gymnasieexamen inom tre år, med 5,1 procent.  

Förvaltningen har under föregående år särskilt fokuserat på uppföljning av elevers frånvaro, det har 

också möjliggjort att tidigt kunna upptäcka elever som avvikit från sina studier i större utsträckning. 

Det har även varit särskilt fokus på den fortsatta utvecklingen av förvaltningens arbete med kom-

munalt aktivitetsansvar som arbetat med olika insatser för elever med svårigheter i skolan av olika 

anledningar.  

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 
Nämnden 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. Förvaltningen ska fort-

satt arbeta med att se hur placeringsdygnen för personer med samsjuklighet utvecklas och hur må-

let uppfylls under en långsiktig period.  

Målindikatorer 
o Antal placeringsdygn, barn 

o Antal placeringsdygn, vuxna  
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Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag nämnden för arbete och lärande Finansiering  Ansvar 

Införa en skriftlig handlingsplan för de elever inom SFI 

som inte klarar målen. 

Inom ram  NAL 

 

Ekonomisk tilldelning 
 

 
 

Nämnden för arbete och lärandes ram justeras för årlig uppräkning av löner och demografi. 

Nämnden för arbete och lärandes budget ökas under 2023 med ytterligare 0,5 mnkr för att före-

bygga och motverka våld i nära relationer och hederskulturer. Insatser kan handla om utbildnings-

insatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också utökade personella re-

surser och säkra akutboenden. Arbetet behöver ske i nära samverkan inom hela kommunkoncer-

nen med stöd från kommunstyrelsen.  5 mnkr tillförs nämnden för allmänna kostnadsökningar. 

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) 
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Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv, (U33001) 

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. Allmänplatsmark 

ska upplevas som trygg och trivsam för alla, dygnet runt.  

Nämnden utvecklar mark för att attrahera nyföretagande och samtidigt stärka befintligt näringsliv.  

Utvecklingsmål 
 

❖ Minska flödet av farliga ämnen till reningsverket samt skapa en hållbar återfö-

ring av växtnäring 

Motivering 
För att möta framtida miljökrav och kunna fortsätta sprida slam på åkermark behöver REVAQ cer-

tifiering genomföras 

Målindikatorer  
o Mätning av uppströmsarbete  

 

 

❖ Medborgare ska ha tillgång till mötesplatser inom sin bostadsort/närmaste 

tätort och det offentliga rummet ska vara tillgängligt. 

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 lekplats, andel av befolkningen i tätort som har mindre än 500 me-

ter  

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) 

 

❖ Medborgare ska kunna resa hållbart och barn och ungdomar ska ha trygga skol-

vägar 

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 Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter. 
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Särskilda uppdrag 
 

Särskilda uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden Finansiering  Ansvar 

Ta fram en cykelplan för att uppnå en gemensam målbild 

och strategi som utvecklar cykelinfrastrukturen och cykel-

trafiken 

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 

 

 

Ekonomisk tilldelning 
 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner och demografi. Vid flytt av 

förvaltningsavtalet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen minskar hyresintäkterna 

mer än kostnaderna. För att inte belasta verksamheten med hela effekten år ett justeras ramen 

med ett tillägg till om 1,3 mnkr 2023 vilket sedan försvinner 2024. 

 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ver-

kar för att stärka kommunens infrastruktur och 

strategiska utveckling 

 

Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent  

Råvattenbrunnar med kapacitet, råvattenmängd i förhål-

lande till förbrukning,  

Förnyelsetakten av ytskikt på gator, antal kvm/säsong 

Detaljplaner med ny bostadsmark Antal ha bostadsmark i nya detaljplaner jmf antal ha bo-

stadsmarksförsäljning 

Möjligheter för verksamheter att etablera sig och 

att utvecklas 

Verksamhetsmark i planberedskap, 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 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 förvaltningsövergripande samt 

med civilsamhället, för att främja invånares tillgång till kultur, rekreation och rörelse. Utveckling av 

Hanaslövs friluftsområde ska fortsätta. Turism kopplat till bland annat kultur- och naturupplevelser, 

mathantverk och boende ska lyftas fram. 

 

Utvecklingsmål 
 

❖ Ge goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  

Motivering 
Kultur- och fritidsuppdraget utgår från invånarnas demokratiska rätt till kultur, biblioteksservice 

och god livsmiljö. Verksamheterna ska verka för jämlikhet, jämställdhet och inkludering utifrån in-

vånarnas behov och önskemål.  

Målindikatorer 
o Antal kulturskoleaktiviteter totalt samt utifrån geografisk plats  

o Antal lovaktiviteter totalt samt utifrån geografisk plats 

o Antal fritidsgårdsbesök totalt samt fördelat på kön  

o Antal självutlån på bibliotek 

 

❖ Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.  

Motivering 
Föreningslivet skapar hållbarhet över tid kopplat till sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Ar-

betet bidrar till att stärka Barnkonventionen och målen i Agenda 2030. 

Målindikatorer 
o Antal barn och ungdomar i föreningsaktiviteter kopplat till kommunalt aktivi-

tetsstöd  

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 

Fortsätta utredning av Virdavallen inklusive ny ishall 

som ska slutföras under 2023. Utredningen görs i 

samverkan 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 

 

Ekonomisk tilldelning 
 

 
 

Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för årlig uppräkning av löner och demografi. 

En satsning görs i budgeten där medel tillförs kultur och fritidsnämnden med 0,4 mnkr från 2023 

för utveckling av ett kultur- och fritidsbibliotek. Vid flytt av förvaltningsavtalet från samhällsbygg-

nadsnämnden till kommunstyrelsen har kostnaderna setts över och för att kompensera för ökade 

underhållskostnader tillförs nämnden 1,8 mnkr. Nämnden tillförs 1 mnkr för allmänna kostnadsök-

ningar.   

2024 tillförs 2 mnkr och ytterligare 2 mnkr 2025 för helårseffekt för ökade driftskostnader av ny 

sporthall/idrottshall. 

Kvalitetsfaktorer  
 

Kvalitetsfaktor Kvalitetsindikator 

God tillgång till kultur och fritid i hela kommu-

nen. Kultur- och fritidsnämnden ska tillsammans 

med föreningsliv och civilsamhälle samverka för 

Antal bibliotek i kommunen 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala 

bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år 

Nöjd Medborgar-Index: Utbud av friluftsområden 



 

39 

 

 

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.  

 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invå-

nare 7-20 år 

Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar 

Nöjd Medborgar-Index: Kommunens arbete att 

främja det lokala kulturlivet 

Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år 

 

 

Nämnden för myndighetsutövning 
 

 

 

Inriktning 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg, miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedel, 

smittskydd, tobak- och alkohollagstiftning och bostadsanpassning. Nämndens målgrupper är nä-

ringsliv och företag samt kommunens medborgare. Nämnden ska utföra en god service och utföra 

myndighetsutövning genom rådgivning, tillsyn och kontroll, utifrån lagar som exempelvis plan- och 

bygglagen, miljöbalken, livsmedels- och smittskyddslagen, tobak- och alkohollagstiftning och lag om 

bostadsanpassning. Nämnden arbetar för en långsiktig och 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. 

Särskilda uppdrag 
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Särskilda uppdrag till myndighetsnämnden  Finansiering  Ansvar 

Fortsatt utveckla dialogprocesser för att bevara och för-

bättra mål- och nöjdhetsindex.  

Inom ram  

 

MN 

Fortsatt effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom till-

synsverksamheten  

 

Inom ram MN 

 

Ekonomisk tilldelning 

 

 
 

Myndighetsnämndens ram justeras för årlig kostnadsuppräkning. 2023 tillförs även extra medel för 

höjda arvoden enligt kommunfullmäktiges beslut om revidering av arvoden samt att genomföra ut-

bildningsinsatser. 

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 4 veckor. Genom-

snittlig handläggningstid 

Tillsynstid i procent av det i behovsutredningen 

fastställda behovet gällande miljöskyddstillsyn är 

95-100 %. 

Kontrolltid i procent av det i behovsutredningen 

fastställda behovet gällande livsmedelskontroll är 

95-100 % 
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Bilaga 1 Planerings- och uppföljningsprocess 
 

Denna bilaga beskriver kortfattat planerings- och uppföljningsprocessen för budgetåret 2023. Mål 

och budget 2023 beslutas av kommunfullmäktige i juni 2022 och fastställs av det nyvalda fullmäk-

tige i november 2022. Detta innebär att nämnder och styrelser ska besluta om sina verksamhets-

planer med internbudget respektive affärsplaner senast december 2022.   

 

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 bland annat omvärldsanalys, nulägesana-

lyser för respektive förvaltning/bolag, utbildning, ekonomiska och demografiska planeringsförut-

sättningar. Underlag i budgetarbetet har även bestått av nämndernas och bolagens förslag till in-

riktning, utvecklingsmål, målindikatorer, eventuella särskilda uppdrag samt framtagna kvalitetsfak-

torer och 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.  

 

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 
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Bilaga 3 Resultat- och balansbudget VA, taxefinansierad   
     

    

 

 

Nivån på investeringarna finansieras med en årlig taxehöjning med 2,8 % + indexjuste-

rad med KPI. Under planperioden beräknas en taxehöjning med 4 % per år. 

ARAB (Alvesta Renhållning AB) hanterar debitering av VA-fakturorna. 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 160 Dnr 2022-00385 356 

 

Beslut om renhållningstaxa för hushållsavfall och slam år 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till höjd 
renhållningstaxa för hushållsavfall och slamtömning 2023 enligt bilaga. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Alvesta Renhållning AB har på sitt sammanträde den 5 oktober 2022 
upprättat ett förslag till höjning av renhållningstaxa för hushållsavfall för år 2023. I 
ett beslut från styrelsen för Alvesta Renhållning AB presenteras de förslag till 
förändringar av taxorna. Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande 
hushållsavfall vilket innefattar hushållstömning, rörlig avgift och miljöavgift höjs 
med 6%. Förslaget innebär även att renhållningstaxan gällande slambrunnstömning 
höjs med 6%.  

Som grund för de föreslagna höjningarna ligger att Alvesta Renhållning AB måste 
kompensera sig för ökade drivmedelskostnader samt ökade behandlingsavgifter för 
hushållsavfall. Höjda behandlingsavgifter samt ökade bränslekostnader anges som 
orsak till förslag för ökad taxa för slambrunnstömning.  

Bolaget måste även kompensera för ökade avskrivningskostnader för de 
investeringar som utförts på bolagets fyra återvinningscentraler i kommunen, samt 
investering av ny biogasväxlare. Bolaget måste även kompensera sig för ökade 
lönekostnader och bränslekostnader. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 118, 2022-10-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Renhållningstaxor 2018-2023 (skillnad) 

Förslag till ny renhållningstaxa 2023 

Styrelseprotokoll Alvesta Renhållning AB, 2022-10-05 

Tydliggörande av förslag till renhållningstaxa 2023 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 118 Dnr 2022-00385 356 

 

Beslut om renhållningstaxa för hushållsavfall och slam år 2023 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till höjd renhållningstaxa för hushållsavfall och slamtömning 2023.   

Sammanfattning 

Styrelsen för Alvesta Renhållning AB har på sitt sammanträde den 5 oktober 2022 
upprättat ett förslag till höjning av renhållningstaxa för hushållsavfall för år 2023. I 
ett beslut från styrelsen för Alvesta Renhållning AB presenteras de förslag till 
förändringar av taxorna. Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande 
hushållsavfall vilket innefattar hushållstömning, rörlig avgift och miljöavgift höjs 
med 6%. Förslaget innebär även att renhållningstaxan gällande slambrunnstömning 
höjs med 6%.  

Som grund för de föreslagna höjningarna ligger att Alvesta Renhållning AB måste 
kompensera sig för ökade drivmedelskostnader samt ökade behandlingsavgifter för 
hushållsavfall. Höjda behandlingsavgifter samt ökade bränslekostnader anges som 
orsak till förslag för ökad taxa för slambrunnstömning.  

Bolaget måste även kompensera för ökade avskrivningskostnader för de 
investeringar som utförts på bolagets fyra återvinningscentraler i kommunen, samt 
investering av ny biogasväxlare. Bolaget måste även kompensera sig för ökade 
lönekostnader och bränslekostnader.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Renhållningstaxor 2018-2023 (skillnad) 

Förslag till ny renhållningstaxa 2023 

Styrelseprotokoll Alvesta Renhållning AB, 2022-10-05 

Tydliggörande av förslag till renhållningstaxa 2023 

Beslutet skickas till 

Alvesta Renhållning AB 

Ekonomichef 

 



 

 
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 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-24 
Referens 

KS 2022-00385 356  

 

 

 

 
  

Beslut om renhållningstaxa för hushållsavfall och slam 
år 2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till höjd renhållningstaxa för 
hushållsavfall och slamtömning 2023.   

Sammanfattning 

Styrelsen för Alvesta Renhållning AB har på sitt sammanträde den 5 oktober 2022 
upprättat ett förslag till höjning av renhållningstaxa för hushållsavfall för år 2023. I 
ett beslut från styrelsen för Alvesta Renhållning AB presenteras de förslag till 
förändringar av taxorna. Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande 
hushållsavfall vilket innefattar hushållstömning, rörlig avgift och miljöavgift höjs 
med 6%. Förslaget innebär även att renhållningstaxan gällande slambrunnstömning 
höjs med 6%.  

Som grund för de föreslagna höjningarna ligger att Alvesta Renhållning AB måste 
kompensera sig för ökade drivmedelskostnader samt ökade behandlingsavgifter för 
hushållsavfall. Höjda behandlingsavgifter samt ökade bränslekostnader anges som 
orsak till förslag för ökad taxa för slambrunnstömning.  

Bolaget måste även kompensera för ökade avskrivningskostnader för de 
investeringar som utförts på bolagets fyra återvinningscentraler i kommunen, samt 
investering av ny biogasväxlare. Bolaget måste även kompensera sig för ökade 
lönekostnader och bränslekostnader.   

Beslutsunderlag 

Renhållningstaxor 2018-2023 (skillnad) 

Förslag till ny renhållningstaxa 2023 

Styrelseprotokoll Alvesta Renhållning AB, 2022-10-05 

Tydliggörande av förslag till renhållningstaxa 2023  
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare  

Beslutet skickas till 

Alvesta Renhållning AB 

AllboHus 
 



 
 
     2022-10-05 
Tjänsteskrivelse 

Alvesta Renhållnings AB 

 
Tydliggörande av förslag till höjning av renhållningstaxa för hushållsavfall 

och slam 2023. 
 
Vd har tillsammans med bolagets ekonom upprättat förslag till renhållningstaxa för 
hushållsavfall och slamtömning i Alvesta kommun att gälla fr.o.m. 2023-01-01. 
 
Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande hushållsavfall vilket innefattar 

hushållstömning, rörlig avgift och miljöavgift höjs med 6%. 

(dvs. en höjning på 161 kr per år inkl. moms för ett normalt abonnemang, 14 dagars 

tömning) 

 

 

Förslaget innebär att renhållningstaxan gällande slambrunnstömning höjs med 6%. 

(dvs. en höjning på 78 kr per brunn inkl. moms för en vanlig tömning av 3 

kammarbrunn) 

 

 

Grund för de föreslagna höjningarna ligger att Alvesta Renhållnings AB måste kompensera 
sig för ökade drivmedelskostnader samt ökade behandlingsavgifter för hushållsavfall. Bolaget 
kommer också införa miljövänliga soppåsar med fler färger, detta för att framöver kunna 
sortera ut förpackningar och andra fraktioner fastighetsnära. 
 
 
När det gäller slambrunnstömning så måste bolaget kompensera sig för ökade 
behandlingsavgifter för slam samt ökade drivmedelskostnader. 
 
 
Bolaget måste även kompensera sig för ökade avskrivningskostnader för de investeringar som 
utförts på bolagets fyra återvinningscentraler i kommunen, samt investering av en ny 
biogaslastväxlare. 
 
 
Bolaget måste även kompensera sig för ökade lönekostnader. 
 
 
Denna höjning på 6% ligger på samma nivå som vi höjde till 2022. 
(Dvs. en höjning med 152 kr per år för ett normalt abonnemang till 2022) 
 
 
Conny Pettersson Vd Alvesta Renhållnings AB 













Renhållningstaxor (de vanligaste hos ARAB) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

kronor kronor kronor kronor kronor kronor

Hushåll 6% 4% 4% 3% 6% 6%

Sophämtning 190 l vart 14:e dag, per år. 2265 2356 2454 2529 2680.7 2841.5

Sophämtning 190 l 1 gång/månad, per år. 1783 1854 1932 1990.5 2109.9 2236.5

Sophämtning 190 l 1 gång/vecka, per år. 3551 3693 3846 3964.3 4202.2 4454.3

Sophämtning 370 l vart 14:e dag, per år. 3740 3890 4051 4175 4425.5 4691

Sophämtning betongskåp Torne och Hjortsberga, per år. 2110 2194 2285 2355 2497.0 2647

Sophämtning delat kärl 190 l vart 14:e dag, per år. 1783 1854 1932 1990.5 2109.9 2236.5

Sophämtning 370 l vart 14:e dag, per år. "Blöjabonemang" 3380 3515 3662 3774 4000.0 4240

Sophämtning 190 l extra tömning per gång. 85 88 92 95 100.0 106

Fritidshus

Sophämtning 190 l vart 14:e dag 11 ggr/år 1082 1125 1172 1208 1280.5 1357.3

Slam

Slambrunn 0-3 kbm, per brunn. 1116 1161 1208 1243.8 1293.6 1371.2

Slambrunn 3-6 kbm, per brunn. 2067 2150 2236 2303.9 2396.1 2539.9

Slutentank 0-3 kbm, per brunn. 1208 1257 1307 1347 1400.9 1484.9

Slutentank 3-6 kbm, per brunn. 1364 1419 1476 1520.5 1581.3 1676.2

Slamtömning 0-3 kbm, per brunn extra tömning. 1440 1498 1558 1605 1669.0 1769

Flerfamilj

Grundavgift sophämtning /lägenhet, per år. 206 215 224 230.8 244.6 259.3

Miljöavgift sophämtning/lägenhet, per år. 70 73 76 78.5 83.2 88.2

Rörlig avgift 660 l 1 gång/vecka (ARAB`s kärl), per år. 9711 10099 10519 10841 11491.2 12180.7

Rörlig avgift 660 l vart 14:e dag (ARAB`s kärl), per år. 5574 5797 6038 6222.6 6596.0 6991.8

Extra tömning 370 och 660 l kärl per gång. 193 201 209 215 228.0 242

Alla priser inkl. moms.

mvh Conny Pettersson Vd Alvesta Renhållnings AB
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Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. ge startbesked om byggnation av ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

2. Godkänna totalkostnaden på investeringen för en ny sport- och kulturarena 
i Alvesta tätort att inarbetas i kommunstyrelsens internbudget för 2023 och 
inarbeta den beräknade driftkostnaden i mål och budget 2024 och framåt.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort.  

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut.  

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda 
bad- och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation.  

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021.  

Vid kultur- och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde § 53 den 6 juli 2022 så 
beslutade nämnden att godkänna den upprättade behovsanalysen, kostnadskalkyl 
och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort.   

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån.  

Beslutsunderlag 

Se kallelsen för bifogat underlag i ärendet  
 



 
Datum 

2022-11-01 
Referens 

KS 2022-00244 000  
Sida 

2(2) 

 

 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Allbohus 

Inköpschef 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Ekonomichef 

Lokalstrateg  

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 161 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. ge startbesked om byggnation av ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

2. Godkänna totalkostnaden på investeringen för en ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort att inarbetas i kommunstyrelsens internbudget för 2023 och inarbeta 
den beräknade driftkostnaden i mål och budget 2024 och framåt.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort.  

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut.  

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda 
bad- och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation.  

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021.  

Vid kultur- och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde § 53 den 6 juli 2022 så 
beslutade nämnden att godkänna den upprättade behovsanalysen, kostnadskalkyl 
och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort.   

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån.  

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA), Jan-Erik Svensson (AA), Claudia Crowley Sörensson (M) och 
Thomas Öhling (M) yrkar avslag till förslag till beslut. 

Lars-Olof Petersson (S), Thomas Haraldsson (C), Mikael Lindberg (C), Frida 
Christensen (S) och Hans Svensson (V) yrkar bifall till förslag till beslut. 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, det utskickade 
beslutsförslaget med bifallsyrkande från Lars-Olof Petersson (S) m.fl. samt Lars-Olof 
Franzéns (AA) m.fl. yrkande om avslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner via acklamation att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
utskickat förslag till beslut. 

Votering begärd. 

Votering 

Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är en röst på att bifalla 
det utskickade förslag till beslut, och en NEJ-röst är en röst för att avslå förslag till 
beslut. Efter genomförd votering finner ordföranden att kommunstyrelsen med 8 
JA-röster och 5 NEJ-röster beslutat att bifalla förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Se kallelsen för bifogat underlag i ärendet 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 124 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan beredning. 

Sammanfattning 

I ett sent utskick till arbetsutskottet så har ärendet om en ny sport- och kulturarena 
i Alvesta tätort lyfts in på arbetsutskottets dagordning. Samtliga beslutsunderlag är 
inte klara till arbetsutskottets sammanträde.     

Yrkanden 

Per Ribacke (S) yrkar att ärendet lämnas utan beredning då allt underlag inte är 
klart till dagens sammanträde. 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på att upprätta en ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer 
proposition på dem och finner att arbetsutskottet har beslutat att lämna ärendet 
utan beredning. 

Beslutsunderlag 

Se kallelsen för bifogat underlag i ärendet 

 



Ungdomsrådet Alvesta 
Alvesta kommun 210128 

 
 

Multiarenan 
 

Vi i ungdomsrådet har diskuterat olika förslag på vad som kan finnas i denna arena. Vi har 
även varit i kontakt med elevråden på skolorna och försökt få in synpunkter därifrån om vad 
arenan skulle kunna innehålla. Ungdomsrådet har spånat högt och lågt angående redskap 
samt flyttbara aktiviteter i hallen. Rådet har beslutat att lämna vidare följande förslag, men är 
gärna med vid fortsatta diskussioner kring arenan då vi ej fått in alla förslag från de olika 
skolorna.  
 
De följande förslagen:  
 

● Trampolinpark 
● mat lokal, matbar.  
● spel event & tävlingar 
● klättervägg 
● danslokal med speglar och räcken 
● flyttbara skateboardramper 
● paddel plan 
● Game/spel/dator lan med laddbara stationer (vägg/eluttag) och inbyggt wifi som är 

klart för användning. 
● boxningsring och mattor (kampsport), boxningssäck 
● disco redskap (lampor, scen) 
● beachvolleyplan (sandgrop, flyttbart ) 
● Scen, konsertlokal 
● Gym 
● Gymnastikredskap  
● Gamla klassiska redskap (idrottsredskap), innebandyplan, basketplan, badmintonplan 
● Stolar till scenen 
● handikappsanpassad, hörslingar 
● läktare 
● Olika rum/avdelningar för olika aktiviteter 
● bra musikanläggning. 
● Nycirkus redskap såsom sele, linor, trapets och luftakrobatik redskap 
● Inbyggda studsmattor (jump) 
● inomhus friidrottsredskap, sandgrop, löparbana mm 

 
 
 
 
 
 



Ungdomsrådet Alvesta 
Alvesta kommun 210128 

 
 
Vi har försökt att tänka utanför boxen och tänkt på vad som inte finns i kommunen. Tex för 
att skapa ett nytt föreningsliv med nya aktiviteter som inte finns tillgängligt. En del saker 
finns för att kunna utöva de “vanliga” sporterna pga att det behövs mer tider för dessa 
verksamheter då hallarna som finns idag är upptagna. Ungdomsrådet har tänkt att även de 
ungdomar som inte är intresserade av sport ska få möjligheten att utöva andra intressen och 
utveckla sina aktiviteter på hemmaplan. Effekten av dessa möjligheter blir större gemenskap, 
mindre brottslighet och utanförskap då ungdomar har möjlighet att träffas på plats men 
samtidigt utöva aktiviteter.  
 
 
Vi vill gärna höra feedback och vara med i fortsatta diskussioner kring denna multiarena. 
 
 
 
 
 
Bleona Jaha, Ordförande 
Ungdomsrådet, 
Alvesta kommun 
070-073 27 44 
Bleonaajaha@gmail.com 
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 KFU2 
Nedan följer de ändringar som kompletterar handlingar. 
 
Handlingar som berörs: 
 

 Handling 6.11 AMA AF 12 
 

AFB.14 Ersättningsform  
Ersättningsformen ska vara fast pris med indexreglering genom att 
entreprenadindex tillämpas. Se även AFD.614. 

AFB.33 Anbudets giltighetstid 
Anbuds giltighetstid ska vara 45 dgr. 

 

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Indexreglering av entreprenadsumman sker genom att entreprenadindex med 
Maj som basmånad. 

 

 Handling 7.01 Anbudsformulär 
 
Priset indexregleras enl. handling 6.11 AMA AF 12. 
 

Entreprenadsumman fördelar sig enligt följande: 
 
Markarbeten:  
________________________________(_____________) kr exkl moms 
 
Byggnadsarbeten:  
________________________________(_____________) kr exkl moms 
 
Rörarbeten:  
________________________________(_____________) kr exkl moms 
 
Luftbehandling:  
________________________________(_____________) kr exkl moms 
 
Elarbeten:  
________________________________(_____________) kr exkl moms 







A11e0Hus 

Anbudsformulär 7.01 

2022-03-11 

6. Förfrågningar
Förfrågningar angående detta anbud kan ställas till

Namn: Kenny Lindgard 

Ort och datum 

Växjö 2022-05-16 

I Namnförtydligande 

Bilagor som skall bifogas anbudsformuläret: 
Intyg eller övrigt styrkande dokumentation att gällande miljö- och kvalitetssäkrat arbete 
uppfylls (AFB.52) 
Tre referensprojekt samt vidimerat referensbrev från ett av dessa för anbudsgivare (AFB 52) 
Åberopande av andra företags kapacitet ska bifogas om denna möjlighet utnyttjas av 
anbudsgivaren (AFB.52) 
Egenförsäkran (ESPD) om denna möjlighet utnyttjas av anbudsgivaren (AFB.52) 

Tfn:0472-145151 Fax:0472-19157 
AllboHus Fastighets AB i Storgatan I SA, 342 30 Alvesta 
www.allbohus.se 
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§ 111 Dnr 2020-00333 631 

 

Långsiktig lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i 
Alvesta kommun 

Beslut 

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. 

Sammanfattning 

Funktionella undervisningslokaler är av stor betydelse för arbetsmiljön och 
måluppfyllelsen i förskola och skola. Ett strategiskt och systematiskt arbete med 
lokalplanering är därför centralt. Den genomförda skolutredningen visar på en 
mängd möjligheter för att effektivisera och förbättra lokaler och arbetsmiljö för 
såväl barn, elever och personal. De största och viktigaste objekten som identifierats 
är följande: 

• En tillbyggnad eller nybyggnation av förskolan i Moheda som ersätter 
befintliga paviljonger. 

• Nybyggnation för att säkerställa behov för skola och förskolor i Grimslöv. 

• Nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

• Nybyggnation för att ersätta paviljonger vid Allbo Lärcenter. 

• Påbörja planering för en förskola med sex avdelningar i östra Alvesta. 

Utredningen visar att det behövs en fördjupad utredning av behoven för 
Vislandaskolan varför behov av tillbyggnad/ersättning för paviljonger kan tillkomma. 
För övrigt finns ett flertal förslag i utredningen som är av organisatorisk karaktär 
som utbildningsnämnden fortsätter att arbeta med.   

Yrkanden 

1. Per Ribacke (S), Thomas Haraldsson (C), Frida Christensen (S), Linda 
Gustavsson (S), Lavinia Strömberg (S), Sebastian Ohlsson (S), Martina 
Holmqvist Lundström (S), Christer Brincner (KD), Claudia Crowley Sörensson 
(M) och Nina Rydström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

2. Thomas Johnsson (M), Sebastian Ohlsson (S) och Christer Brincner (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens beslut med tillägget att kommunfullmäktige även 
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beslutar att det ska tas fram en tidplan för när dessa uppdrag ska göras och 
redovisa till fullmäktige på mötet den 24 november.   

Beslutsgång 

 Ordföranden frågar fullmäktige om det är rätt uppfattat att fullmäktige har två 
förslag att ta ställning till; kommunstyrelsens förslag och Thomas Johnssons (M) 
m.fl. tilläggsyrkande.  

Ordföranden ställer proposition på båda förslagen och finner via acklamation att 
fullmäktige har beslutat i enlighet med båda förslagen.   

Bilagor 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-06 § 154 

Arbetsutskottets beslut 2020-09-22 § 114 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun 

Powerpointpresentation – Utredning om långsiktigt behov av utbildningslokaler 
2020-05-29  

Utredning behov av undervisningslokaler - slutredovisning 

Uppdrag 

Bilaga 1 lokalutredning 

Bilaga 2 Prognos till 2030 förskolebarn och elever Alvesta 

Bilaga 3 Sammanställning lokalutredning med kostnader 

Bilaga 4 Skatelövsskolan och Grimsgården skiss situationsplan 200306 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Nämnden för arbete och lärande 
Kultur- och fritidsnämnden 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-08 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 90 Dnr 2021-00216 821 

 

Beslut om ny sporthall och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en ny sporthall/kulturarena i Alvesta tätort ska 
uppföras i nära anslutning till Virda sporthall för en central nod för sport, kultur och 
rekreation. 

Kommunstyrelsen uppdrar till Allbohus och kultur- och fritidsnämnden att 
återkomma med ritningar, kostnadskalkyler samt genomförda anbud för beslut och 
startbesked om byggnation. 

Sammanfattning 

Funktionella verksamhetslokaler är av stor betydelse för arbetsmiljön och 
måluppfyllelsen i förskola och skola samt för tillgänglighet till sport och 
fritidsaktiviteter för föreningar och allmänhet. Ett strategiskt och systematiskt 
arbete med lokalplanering är därför centralt. Den genomförda så kallade 
skolutredningen visar på en mängd möjligheter för att effektivisera och förbättra 
lokaler och arbetsmiljö för våra kommuninvånare. Ett av de objekt som tydligt har 
identifierats är ett behov av en ny sporthall i Alvesta tätort. Sporthallen behövs för 
att ersätta befintlig idrottshall på Hagaskolan då elevantalet ökar och befintlig hall 
är underdimensionerad. Det behövs även en ny sporthall för att möta ökade behov 
av tillgång till ändamålsenliga lokaler för föreningar.  

Ytterligare behov som framkommit är en arena för kultur, evenemang och 
rekreation som ytterligare kan bidra till en aktiv och kreativ arena för kommunens 
invånare. Att bygga en ny sporthall/kulturarena som kan kombinera dessa värden 
kan bidra till ännu större nytta och samverkan kring kultur och fritidsaktiviteter. Då 
utomhusaktiviteter blivit allt mer populärt som en effekt av pandemin finns också 
behov av fler möjligheter till aktiviteter utomhus. I samband med en ny byggnation 
av sporthall/kulturarena bör möjligheter ses över för en utemiljö som kombinerar 
och förstärker arenans möjligheter till aktiviteter såväl utomhus som inomhus. 

I den behovsanalys som kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram i samverkan med 
utbildningsförvaltningen och lokalstrateg på kommunledningsförvaltningen visar 
den samlade analysen att det finns stora fördelar att placera 
sporthallen/kulturarenan vid Virda bad- och sportcenter. Då kan anläggningen 
samordnas med redan befintliga sportanläggningar som gynnar skötsel och tillsyn, 
nyttja redan befintliga transportvägar/parkeringar, ökar områdets attraktivitet samt 
skapa möjligheter för föreningar att på ett effektivt sätt ha större arrangemang som 
cuper och tävlingar vilket gynnar så kallad idrottsturism. Här finns också en 
utomhusmiljö som skulle vinna på en upprustning för att kombinera såväl utomhus 
som inomhusaktiviteter för både idrott och kultur. Placeringen skapar även 
ekonomiska vinster då lokalerna i de olika hallarna kan samutnyttjas på ett effektivt 
sätt.  

Yrkanden 

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

Arbetsutskottets beslut § 63, 2021-05-18 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Behovsanalys från kultur- och fritidsförvaltningen  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Allbohus 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
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§ 60 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sporthall i Alvesta tätort 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning då underlaget inte är klart till 
dagens sammanträde. 

Sammanfattning 

Lars Engborg, fastighetschef vid AllboHus, föredrar för arbetsutskottet om hur det 
gått i projektet med att ta fram underlag och kostnadskalkyl för en kultur- och 
sporthall i Alvesta tätort. 

Han presenterar för arbetsutskottet hur förfrågningsunderlaget till upphandlingen 
har sett ut.      
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uppmättning har ej skett. Mått kompletteras på plats.

Delar av utemiljö redovisas för att tydliggöra samband.
Utemiljö redovisas i sin helhet på Mark-ritningar.

Ingår ej i entreprenad

Befintliga väggar

Nya väggar
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Brandgräns

Konnektionslinjer

Ny dörr

Nytt fönster/glasparti

Befintlig dörr
  

Lös inredning (ingår ej i entreprenad)

HÄNVISNINGAR
Se Markritningar för fullständig redovisning av utemiljö
och utvändiga plushöjder
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NY SPORT- OCH KULTURHALL
Tillbyggnad av Virda bad- och sportcenter

med sport- och kulturhall

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
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UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE
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FÖRESKRIFTER OCH FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm, förutom plushöjder i m.

Ritning är baserad på liggaritning, någon komplett
uppmättning har ej skett. Mått kompletteras på plats.

Delar av utemiljö redovisas för att tydliggöra samband.
Utemiljö redovisas i sin helhet på Mark-ritningar.

Ingår ej i entreprenad
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Nya väggar
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Lös inredning (ingår ej i entreprenad)
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NY SPORT- OCH KULTURHALL
Tillbyggnad av Virda bad- och sportcenter

med sport- och kulturhall

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
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FÖRESKRIFTER OCH FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm, förutom plushöjder i m.

Ritning är baserad på liggaritning, någon komplett
uppmättning har ej skett. Mått kompletteras på plats.

Delar av utemiljö redovisas för att tydliggöra samband.
Utemiljö redovisas i sin helhet på Mark-ritningar.

Ingår ej i entreprenad

Befintliga väggar

Nya väggar
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Brandgräns

Konnektionslinjer

Ny dörr

Nytt fönster/glasparti

Befintlig dörr
  

Lös inredning (ingår ej i entreprenad)

HÄNVISNINGAR
Se Markritningar för fullständig redovisning av utemiljö
och utvändiga plushöjder
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NY SPORT- OCH KULTURHALL
Tillbyggnad av Virda bad- och sportcenter

med sport- och kulturhall

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
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UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE
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1:100

SEKTIONER

OLA MALM2022-03-11

A
A

A

A

M
IN

 7
 6

40

4 
60

9

145,92

149,32

145,92

148,09
148,50

148,91

IDROTTSHALL

3,6° 3,6°

Medelnivå
mark

A
A

A
145,92

147,90

4 
40

0

7 
34

2

3 
52

0

3 
00

0

150,82

Nya plåtskärmtak förhindrar snöfickor

KULTURBOX

MULTISPORTRUM

3,6° 3,6°

BOWLING

A
A

145,92

149,32

147,90

3 
05

0

3 
00

0

11,6°

Sittbänk
se A-46-4-001

RECEPTION

KAPPRUMHWC

KONTOR

A
A

3 
88

9

4 
95

0

145,92

149,32

3 
00

0

FRD KONTOR KONTOREL
CENTRAL MÖTESRUM

KONTOR/
PENTRY

SLUSS

OMKLÄDNINGSRUMSTÄDWCOMKLÄDNINGS
RUM

OMKLÄDNINGSRUMOMKLÄDNINGSRUMOMKLÄDNINGSRUM

KAPPRUM

xx,xx

Ingår ej i entreprenad
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FÖRESKRIFTER OCH FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm, förutom plushöjder i m.

Ritning är baserad på liggaritning, någon komplett
uppmättning har ej skett. Mått kompletteras på plats.

HÄNVISNINGAR
A-40-1-001 PLAN 0 DEL1
A-40-1-002 PLAN 0 DEL2
A-40-1-011 PLAN 1 DEL1  
A-40-1-012 PLAN 1 DEL2
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PELIKANEN 4

TEL. 0470-135 10

ORIENTERINGSPLAN

ola.malm@arkitektbolaget.se

NY SPORT- OCH KULTURHALL
Tillbyggnad av Virda bad- och sportcenter

med sport- och kulturhall

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40-3-001

-

ARKITEKTBOLAGETA

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM Sign.

AD

N

A1 100%  / A3 50%

1:100

FASADER

OLA MALM2022-03-11

3,6° 3,6°

A

4,2°

Organowood SILICIUM HT

Glas med färgad vinyl, typ Vanceva eller likvärdigt

      0006 Sapphire

      0048 Orange

      0009 Arctic Snow

FÖRESKRIFTER OCH FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm, förutom plushöjder i m.

Ritning är baserad på liggaritning, någon komplett
uppmättning har ej skett. Mått kompletteras på plats.

FÖRKLARINGAR DETALJER

Alla mått i mm, förutom plushöjder i m.

Detaljerna är inga kompletta konstruktionsritningar.
De visar principer för konstruktion och ska säkerställa
arkitektoniskt kvalité. Redovisade mått ska hållas.

HÄNVISNINGAR

Se Rambeskrivning: Bilaga 1
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FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-40-3-002
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BEFINTIG BYGGNAD

Plåtfasad

3,6° 3,6°

Organowood SILICIUM HT

Glas med färgad vinyl, typ Vanceva eller likvärdigt

      0006 Sapphire

      0048 Orange

      0009 Arctic Snow

FÖRESKRIFTER OCH FÖRKLARINGAR

Alla mått i mm, förutom plushöjder i m.

Ritning är baserad på liggaritning, någon komplett
uppmättning har ej skett. Mått kompletteras på plats.

FÖRKLARINGAR DETALJER

Alla mått i mm, förutom plushöjder i m.

Detaljerna är inga kompletta konstruktionsritningar.
De visar principer för konstruktion och ska säkerställa
arkitektoniskt kvalité. Redovisade mått ska hållas.

HÄNVISNINGAR

Se Rambeskrivning: Bilaga 1
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Kultur- och sporthall, Alvesta
Sporthall med läktare, Café/entré, kulturbox, multiträningslokal, parkeringar, ny utemiljö etc. 



Snabbfakta

• Ny BTA ca 3266 kvm

• Ombyggd BTA ca 380 kvm

• Högsta höjd ca 11 meter



Utemiljö – parkeringar, planteringar och entré



Vy mot sporthall och kulturbox



Vy mot trappa



Vy från norr



Förkalkyl - kostnadsbedömning
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§ 74 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den genomförda upphandlingen och 
anta det föreslagna anbudet.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge startbesked om byggnation av ny sport- och 
kulturarena i Alvesta tätort.   

Kommunfullmäktige ger i uppdrag att genomföra en förnyad konkurrensutsättning 
av lös inredning, inom projektet.   

Deltar ej i beslut 

Claudia Crowley Sörensson (M), Thomas Johnsson (M) och Ulf Larsson (L) deltar ej i 
beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomfördes en behovsanalys inför vidare beslut. 

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på förslag till beslut. 

Annette Lindström (-) yrkar avslag på förslag till beslut.     

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Lars-Olof Franzéns (AA) och 
Annette Lindströms (-) avslagsyrkande och utskickat förslag till beslut. Ordföranden 
ställer proposition på förslagen och finner via acklamation att kommunstyrelsen 
bifaller utskickat förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 60, 2022-05-17 
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Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut § 111, om långsiktig lokalförsörjningsstrategi för 
förskolor och skolor i Alvesta kommun 2020-10-20 

Kommunstyrelsens beslut § 90, om placering av ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort 2021-06-08 

Ritningar över ny sport- och kulturarena 

Behovsanalys – sammanställning av Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med ny 
sporthall i Alvesta tätort per 2021-05-25 

Beslutet skickas till 

AllboHus 

Kultur- och fritidsnämnden 

 



 

 
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 

 

 
Kommunledningsförvaltningen 
Alvesta Kommun 
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Hantering av återremittering av beslut om ny sport- och 
kulturarena i Alvesta tätort 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut. 

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om den behovsanalys som är upprättad enligt tidigare beslut. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder. 

  

 

Per Ribacke 
Kommunstyrelsens ordförande  
  



Från: Lars-Olof Franzén 
Skickat: den 21 juni 2022 19:37 
Till: Therese Löfqvist 
Ämne: Fwd: Återremiss 
 
 
 
Hämta Outlook för iOS 

 
Från: Lars-Olof Franzén <Lars.Olof.Franzen@alvesta.se> 
Skickat: tisdag, juni 21, 2022 5:14 em 
Till: Thomas Johnsson; claudia-crowley.sorensson@alvesta.se; Anita Thörn von Rosen; Ulf Larsson 
Ämne: Återremiss 
  
Begär återremiss på ärende 8 beslut om ny sport- och kulturarvens. 
Motivering: 
Enligt 5 kap. 26 paragrafen kommunallagen ska innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha 
beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berörs eller av en fullmäktigeberedning. 
Någon sådan beredning har inte skett i Kultur och fritidsnämnden.  
Styrgruppen som verkat har utsetts av ks-ordförande över huvudet på kultur och fritidsnämnden, vars 
roll är ägare och förvaltare av objektet. Enligt gällande delegationsordning finns inget sådant uppdrag 
och inget beslutsförslag finns protokollfört. Enligt protokoll från 2021-06-08 var beslutet att uppdra åt 
Allbohus och Kultur & Fritidsnämnden återkomma med ritningar, kostnadskalkyler samt genomförda 
anbud för beslut och startbesked om byggnation. Detta beslut har inte följts.  
I skolutredningen som också hänvisas till framgår det att K&F skulle ta fram kostnadsförslag för en 
centralt belägen idrottshall kf 2020-10-20. Ej heller detta ser vi inget resultat ifrån. 
 
Sammanfattningsvis vill vi ha en beredning från kultur & fritidsnämnden där ledamöterna får vara med 
och ta del av diskussionen och har möjligheter att påverka. 
 
 
Hämta Outlook för iOS 

https://aka.ms/o0ukef
mailto:Lars.Olof.Franzen@alvesta.se
mailto:claudia-crowley.sorensson@alvesta.se
https://aka.ms/o0ukef
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§ 70 Dnr 2022-00244 000 

 

Hantering av återremittering av beslut om ny sport- och 
kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kultur- och 
fritidsnämnden att fastställa en behovsanalys som definierar behovet av en ny 
sport- och kulturarena i Alvesta tätort. Behovsanalysen ska innehålla en 
verksamhetsbeskrivning och funktionskrav för de nya lokalerna och ska belysa olika 
intressenters behov och förutsättningar. 

Ärendet justeras genom direktjustering.  

Reservation 

Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut. 

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om den behovsanalys som är upprättad enligt tidigare beslut. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder. 

Yrkanden 

Per Ribacke (S) yrkar att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att fastställa en 
behovsanalys som definierar behovet av en ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort. Behovsanalysen ska innehålla en verksamhetsbeskrivning och funktionskrav 
för de nya lokalerna och ska belysa olika intressenters behov och förutsättningar.  

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att ärendet återlämnas till Kultur & Fritidsnämnden för 
förnyad utredning och fördjupad analys. Nämndens ledamöter skall få en rejäl 
möjlighet att diskutera och påverka ställningstagandet i fråga om ny sporthall både 
ur skolutredningens perspektiv och Kultur & Fritidsnämndens samlade behov ur ett 
långsiktigt perspektiv. Efter att tagit fram ett väl genomarbetat förslag med 
ekonomiska drift och kapitalkostnader återkommer Kultur & Fritidsnämnden till 
Kommunstyrelsen med ärendet för slutgiltigt avgörande i Kommunfullmäktige.  
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Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till Per Ribackes förslag till beslut.    

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Han ställer proposition på 
förslagen och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Per Ribackes förslag 
till beslut.     

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse  

Motivering till återremiss      
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§ 98 Dnr 2022-00244 000 

 

Hantering av återremittering av beslut om ny sport- och 
kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att besluta att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att 
fastställa en behovsanalys som definierar behovet av en ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort. Behovsanalysen ska innehålla en verksamhetsbeskrivning och 
funktionskrav för de nya lokalerna och ska belysa olika intressenters behov och 
förutsättningar. 

Ärendet justeras genom direktjustering.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut. 

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om den behovsanalys som är upprättad enligt tidigare beslut. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder. 

Yrkanden 

Jan-Erik Svensson (AA) yrkar att ärendet återlämnas till Kultur & Fritidsnämnden för 
förnyad utredning och fördjupad analys. Nämndens ledamöter skall få en rejäl 
möjlighet att diskutera och påverka ställningstagandet i fråga om ny sporthall både 
ur skolutredningens perspektiv och Kultur & Fritidsnämndens samlade behov ur ett 
långsiktigt perspektiv. Efter att tagit fram ett väl genomarbetat förslag med 
ekonomiska drift och kapitalkostnader återkommer Kultur & Fritidsnämnden till 
Kommunstyrelsen med ärendet för slutgiltigt avgörande i Kommunfullmäktige.      

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut och Jan-Erik Svenssons (AA) yrkande. Ordföranden ställer proposition på 
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag till beslut.   
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§ 61 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen:  

”Enligt 5 kap. 26 paragrafen kommunallagen ska innan ett ärende avgörs av 
fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde 
ärendet berörs eller av en fullmäktigeberedning. Någon sådan beredning har inte 
skett i Kultur och fritidsnämnden.  

Styrgruppen som verkat har utsetts av ks-ordförande över huvudet på kultur och 
fritidsnämnden, vars roll är ägare och förvaltare av objektet. Enligt gällande 
delegationsordning finns inget sådant uppdrag och inget beslutsförslag finns 
protokollfört. Enligt protokoll från 2021-06-08 var beslutet att uppdra åt Allbohus 
och Kultur & Fritidsnämnden återkomma med ritningar, kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. Detta beslut har inte 
följts.  

I skolutredningen som också hänvisas till framgår det att K&F skulle ta fram 
kostnadsförslag för en centralt belägen idrottshall KF 2020-10-20. Ej heller detta ser 
vi inget resultat ifrån. 

Sammanfattningsvis vill vi ha en beredning från kultur & fritidsnämnden där 
ledamöterna får vara med och ta del av diskussionen och har möjligheter att 
påverka.”   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomfördes en behovsanalys inför vidare beslut. 

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån. 
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Yrkanden 

Lavinia Strömberg (S), Thomas Haraldsson (C), Robert Olesen (S), Lars-Olof 
Petersson (S) och Per Ribacke (S) yrkar bifall till förslag till beslut, med ändring på 
punkt 1. 

Lars-Olof Franzén (AA), Ulf Larsson (L), Jan-Erik Svensson (AA), Jan Franzén (AA) och 
David Kristiansson (SD) yrkar på återremiss samt att skrivningen ska kvarstå.     

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag att hantera; dels bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag till belsut med ändring på punkt 1, samt förslag om 
återremiss. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller om det 
ska avgöras idag och finner via acklamation att ärendet ska återremitteras. 

Votering begärd.     

Votering 

Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst på 
återremiss och en NEJ-röst är en röst på att ärendet avgörs idag.   

§ 61 Omröstning om ärendet ska återremitteras 

Ja = återremiss 

Nej = ärendet avgörs idag 

 Ja Nej Avstår 

1.   Per Ribacke (S)  X  

2.   Frida Christensen (S)  X  

3.   Sebastian Ohlsson (S)  X  

4.   Edina Maslac (S)  X  

5.   Lars-Olof Petersson (S)  X  

6.   Anita Lindstedt (S)  X  

7.   Robert Olesen (S)  X  

8.   Martina Holmqvist 
Lundström (S) 

 X  

9.   Tomas Hedevik (S)  X  

10. Lavinia Strömberg (S)  X  

11. Peter Johansson (S)  X  

12. Sofie Årdh (S)  X  

13. Otto Berglund (S)  X  

14. Linda Gustavsson (S)  X  

15. Thomas Haraldsson (C)  X  
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16. Nina Rydström (C) som 
ersätter Cristina Haraldsson 
(C) 

 X  

17. Heléne Andersson (C)  X  

18. Jonas Engqvist (C)  X  

19. Monica Pihl (C)  X  

20. Sven Sunesson (C)  X  

21. Hans Svensson (V)  X  

22. Björn Nilsson (V)  X  

23. Anita Thörn von Rosen 
(MP) som ersätter Hanna 
Evelyndotter (MP) 

X   

24. Thomas Johnsson (M) X   

25. Claudia Crowley 
Sörensson (M) 

X   

26. Björn Tisjö (-) X   

27. Matz Athley (M) X   

28. Helén Gustavsson (M) X   

29. Tomas Öhling (M) X   

30. Gunilla Gustafson (M) X   

31. Niclas Salomonsson (M) X   

32. Rune Gustavsson (M) X   

33. Veronika Kobak (M) X   

34. Christer Brincner (KD) X   

35. Karl-Johan Kronström 
(KD) 

X   

36. Ulf Larsson (L) X   

37. David Kristiansson (SD) X   

38. Jens Arnebert (SD) som 
ersätter Oskar Andersson 
(SD) 

X   

39. Nellie Nieminen (SD) X   

40. Lars-Olof Franzén (AA) X   

41. Jan-Erik Svensson (AA) X   

42. Jan Franzén (AA)  X   
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43. Jan Johansson (AA) som 
ersätter Flor De Maria 
Ticeran Vela (AA) 

X   

44. Anders Sandgren (AA) X   

45. Hagart Valtersson (C), 
ordf 

 X  

Totalt 22 23  

 

Med 22 ja-röster mot 23 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat återremittera 
beslut om sport- och kulturarena i Alvesta tätort. Mer än en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna har begärt återremiss enligt KL 5 kap. 50§.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 74, 2022-06-07 

Arbetsutskottets beslut § 60,2022-05-17 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut § 111, om långsiktig lokalförsörjningsstrategi för 
förskolor och skolor i Alvesta kommun 2020-10-20 

Kommunstyrelsens beslut § 90, om placering av ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort 2021-06-08 

Ritningar över ny sport- och kulturarena 

Behovsanalys – sammanställning av Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med ny 
sporthall i Alvesta tätort per 2021-05-25 

 



Yrkande till Kultur och Fritidsnämnden i Alvesta 2022-07-06 ärende 4 Eget förslag till beslut 
Nämnden beslutar att 
Ge förvaltningen i uppdrag att presentera risk och konsekvensanalys för Hagaskolan när man bygger 
multiarena vid Virda sim och sporthall. 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda byggnation av idrottshall i anslutning till Hagaskolan. enligt 
grunduppdraget. Idrottshallen ska tillgodose Hagaskolans och Grönkullaskolans behov av lokaler för 
idrottsundervisning utifrån skolans lokalutredning. 
Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad utredning och fördjupad analys ur skol 
utredningens perspektiv, samt nämndens samlade behov ur ett långsiktigt perspektiv. Efter att man 
tagit fram ett väl genomarbetat förslag med ekonomiska drifts och kapitalkostnader skall 
återkoppling ske till nämnden, innan vi återrapporterar ärendet till Kommunstyrelsen för slutgiltigt 
avgörande i Kommunfullmäktige. 
Helen Gustavsson (M) 
 

Kultur och Fritidsnämnden 2022-07-06 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att fastställa en 
behovsanalys som definierar behovet av en ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort. 
Behovsanalysen ska innehålla en verksamhetsbeskrivning och funktionskrav för de nya lokalerna och 
ska belysa olika intressenters behov och förutsättningar. Vi anser inte att detta uppdraget har 
genomförts på ett tillfredsställande sätt. För att korrekt hantera återremissen ser vi behov av att en 
fördjupad utredning och analys tas fram som beslutsunderlag för kulturnämnden som innehåller 
ekonomisk drift och kapitalkostnader. 
Nämndens ledamöter skall få möjlighet att diskutera och påverka ställningstagandet i fråga om ny 
sporthall både ur skolutredningens perspektiv och nämndens samlade behov ur ett långsiktigt 
perspektiv. Efter att tagit fram ett väl genomarbetat förslag med ekonomiska drift och 
kapitalkostnader skall återkoppling till nämnden ske innan vi återrapporterar till Kommunstyrelsen 
med ärendet för slutgiltigt avgörande i Kommunfullmäktige. 
med anledning av ovanstående yrkar jag återremiss. 
Helen Gustavsson ( M) 



Lokalanalys.

Behovet  av en sporthall  för  framförallt  Hagaskolans  behov  är dokumenterad  men  också  för

ett  antal  föreningar.  Med  fullutrustad  hall  med  fullmått  22x42  m och  en teleskopläktare

klarar  man  behovet  för  Hagaskolan  och  en placering  nära  Hagaskolan  också  framtida  behov

för  en utökad  skolverksamhet  i Stenlyckeskolan.

För  föreningslivet  betyder  det  också  att  behovet  täcks  för  basket,  innebandy,  handboll  och

andra  bollsporter  liksom  brottning,  andra  kampsporter  och  gymnastik.

En hall  av den  storleken  och  utformningen  beräknas  kosta  maximalt  40  miljoner  kronor.

Eftersom  behovet  av andra  idrottslokaler  är aktuella  redan  idag  men  en ny ishall  och

ytterligare  en sporthall  vid  en byggnation  av en ny skola  på öster  är kostnadsbildenfög

:=>  Till  fördel  för  samtliga  föreningar  vid  tillkomsten  av ytterligare  en hall  för  cirka  20 miljoner

kronor  med  ytterligare  uthyrningsbara  tider  som  följd.  Dessutom  finns  en grundplåt  om  20

mi!joner  kronor  kvar  till  välbehövlig  tillkomst  av ytterligare  en isyta  vid  Virdavallens  ishall.

De verksamheter  som  skall  inrymmas  i en eventuell  kulturkub  är alla  nya  verksamheter  som

saknar  förankring  i Alvestas  föreningsliv  med  undantag  för  brottningen.  Brottningen  skulle  få

fler  tider  med  två  hallar.

Övriga  verksamheter  kan med  lätthet  inrymmas  i Folkets  Hus,  Kulturskolans  nya  konsertlokal

och  Kulturkällaren.

Vi ser  stora  brister  i den  lokalanalys  som  förvaltningen  tagit  fram  och  att  inte  nämndens

synpunkter  hämtats  in, då dessa  då kunnat  undvika  sådan  brister  som  kravet  på

golvbeläggning  / parkett  golv. Samt behov  av en utökad  bowlinghall  ti118 banor.  Det nämns

men  finns  inget  förslag  hur  det  skall  gå till  om  man  bygger  igen  möjligheten.

'f3 I första  hand  kräver  vi att  ärendet  återremitteras  så att  våra  synpunkter  måste  beaktas  i en

slutlig  lokalanalys.

X I andra hand föreslå avslag på den av styret föreslagna lokalanalysen till förmån för ovan
angivna  förslag.

Alvesta  30 juni  2022

Alvesta  Alternativet
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§ 53 Dnr 2022-00079 000 

 

Återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna upprättad behovsanalys, 
kostnadskalkyl och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och 
kulturarena i Alvesta tätort. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om finansiering samt att ge startbesked om byggnation 
av ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort.   

Ärendet justeras genom direktjustering.   

Reservation 

Helén Gustavsson (M), Merlin Kobak (M), Annika Svensson (AA) och Oskar 
Andersson (SD) reserverar sig till förmån för Heléns förslag till beslut.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut.  

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om underlaget som presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni 2022. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder. 

På extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen § 98 den 29 juni 2022 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för ytterligare beredning av behovsanalysen kopplat till behovet av 
en ny sporthall i Alvesta tätort.     
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Yrkanden 

Annika Svensson (AA) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag. 

Helen Gustavsson (M) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på eget 
förslag om att ”Ge förvaltningen i uppdrag att presentera risk och konsekvensanalys 
för Hagaskolan när man bygger multiarena vid Virda sim- och sporthall. 
Ge förvaltningen i uppdrag att utreda byggnation av idrottshall i anslutning till 
Hagaskolan, enligt grunduppdraget. Idrottshallen ska tillgodose Hagaskolans och 
Grönkullaskolans behov av lokaler för idrottsundervisning utifrån skolans 
lokalutredning. 
Ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en förnyad utredning och fördjupad 
analys ur skolutredningens perspektiv, samt nämndens samlade behov ur ett 
långsiktigt perspektiv. Efter att man tagit fram ett väl genomarbetat förslag med 
ekonomiska drifts och kapitalkostnader skall återkoppling ske till nämnden, innan vi 
återrapporterar ärendet till Kommunstyrelsen för slutgiltigt avgörande i 
Kommunfullmäktige.” 
 
Merlin Kobak (M) yrkar på bifall till Helén Gustavssons (M) yrkande om återremiss i 
första hand, Helén Gustavssons (M) förslag till beslut i andra hand, och i sista hand 
avslag på ärendet.    

Eva Nilsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ann-Charlotte Filipsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.    

Beslutsgång om ärendet ska återremitteras 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut; arbetsutskottets förslag till 
beslut, Heléns Gustavssons (M) förslag till beslut samt Helén Gustavssons (M) och 
Annika Svenssons (AA) förslag om återremiss. 

Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. 
ordföranden finner via acklamation att ärendet ska beslutas idag.  

Votering begärd. 
 

Beslutsgång om förslag till beslut 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut; arbetsutskottets förslag till 
beslut, Heléns Gustavssons (M) förslag till beslut samt Helén Gustavssons (M) och 
Annika Svenssons (AA) förslag om avslag. Ordföranden ställer proposition på de tre 
förslagen och finner via acklamation att nämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottet förslag till beslut.  

Votering begärd.    

Votering återremiss 

Ordföranden instruerar nämnden om att en JA-röst är en röst på att ärendet ska 
avgöras idag, och en NEJ-röst är en röst på att ärendet ska återremitteras. Med 5-JA 
röster mot 4 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden beslutat att ärendet ska 
avgöras idag.  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Votering förslag till beslut 

Ordföranden utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag och instruerar 
nämnden om att man ska utse ett motförslag. Ordföranden ställer proposition på 
Helén Gustavssons (M) förslag till beslut och Annika Svenssons (AA) yrkande om 
avslag. Ordföranden finner att nämnden utsett Helén Gustavssons (M) förslag till 
motförslag. 

Ordföranden instruerar nämnden om att en JA-röst är en röst på arbetsutskottets 
förslag till beslut och en NEJ-röst är en röst på Helén Gustavssons (M) förslag till 
beslut.  
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Se kallelsen för bifogat beslutsunderlag     

Beslutet skickas till 

 



Föreningssvar ny Sport- och kulturarena Alvesta tätort 

 

Placeringsförslag från Samhällsbyggnadsförvaltningen: 

Hagaparken - två förslag 

Ågatan nära järnvägen 

Grusplanen vid Grönkullaskolan 

I anslutning till Virda bad och sport -två förslag. 

Frågor till föreningarna: 
Vilka behov ser er förening på idrottsytor? 
Vilka behov ser er förening på omklädningsmöjligheter? 
Vilka behov ser er förening på kringytor som läktare, mötesrum, förråd m.m.? 
Övriga synpunkter 
 

Specifika svar från föreningslivet: 
GF spänst 
För GF spänst del är det viktigt att ha våra pass i samma lokal då vi inte har möjlighet att köpa 
in dubbletter av alla redskap och musikanläggning. 
Den nya salen måste vara utrustad fullt för gympa. Det vill säga ribbstolar, bommar, lianer, 
ringar, plintar m.m  bör finnas. Ett alternativ vore att bara bygga en hall för golvaktiviteter 
tex. För Innebandy, dans och gruppträning så kan man spara in på de redskapen, men då bör 
spänst få fler tider i Prästängen.  
 

Alvesta Innebandyförening (Alvesta IBK) 

Alvesta Innebandyförening (Alvesta IBK) har under många år uttryckt att vi behöver fler 

hallar för att kunna erbjuda våra lag träningstider som är rimliga utifrån ålder. Nu har vi fått 

lägga våra yngsta knattelag på helgerna i Prästängen, vilket ofta krockat med simskola mm. 

Om det hade funnit en hall till så hade vi kanske äntligen kunnat anordna egna cuper som 

sätter Alvesta på kartan i innebandysammanhang.   

Golvet måste vara anpassat för innebandy och inte halt som Prästängen där det innebär stor 

skaderisk när spelare kommer i full fart vid sargen.  

 
Basketen Alvesta Tigers   
1. FIBA standard korgtavla med korgar inkl. 24-sekundersklocka monterat ovanför 
tavlan på ställningen. 
2. Sidokorgar 6 st. dvs 3 per sida med standardhöjd 305 cm för träningssyfte och kan 
sänkas  till 260 cm för de yngre och deras EasyBasket-tävling. EB spelas på sidokorgar, 
flera matcher samtidigt. 
3. Resultattavla/matchur FIBA standard, visar matchtid, resultat, spelarfoul inkl. nr. 
på spelare mm. passar till mest populära sporter. 
4. Parkettgolv som är ett måste i basket, också uppskattad av andra sporter. 

 

Skol IF Haga 

Önskemål är att hallen ligger i närheten av skolan då aktiviteterna är efter skolan.  
 

 

 



Kampsporten  

Behov av 50 kvadratmeter för matta samt 50 med hårt golv. 

Brottningsklubben 

10x10 meter godkända mattor för tävling, mindre storlek på mattor för träning är ok. Mattorna kan 

ligga kloss i kloss mot vägg. Takhöjd från 280 cm uppåt.  

 
Sammanfattande synpunkter från föreningarna: 
Viktigt att den blir rätt i måtten så den kan användas till all idrottsträning och tävling. 
Samtliga har behov av läktare för tävlingar och uppvisning. 
Låsbara förråd återkommer hos alla. 
Enskilda duschutrymmen – vissa önskar bås med draperi andra endast att man slipper duscha med 
motståndarlaget. 
Fast plats för sekretariat. 
Utrymme för videoinspelning av matcher. 
Mötesrum för styrelsemöten mm. Nu hyr man på andra ställen. 
 



Önskemål från idrottslärarna Grönkullaskolan och Hagaskolan vid 

möte 20211007 
 Innermåtten i hallen minst 42x22 meter vilket motsvarar en fullstor 

idrottshall 
 Vikvägg, som är ljudisolerad 
 Klocka en till varje sida 
 Whiteboardtavlor en till varje sida 
 Inbyggd stereo/ljudanläggning som går att separera mellan de bägge 

sidorna i hallen 
 Grupprum/danslokal/ Bordtennisbord 
 Teorisal  
 Arbetsrum med kontorsplatser och ombytesrum samt toalett och dusch  
 Fyra elevomklädningsrum, med tillhörande duschrum med duschbås 
 Skåp i omklädningsrummet 
 Handikapptoalett med dusch 
 Två större förråd till material: rockringar, bollar, innebandyklubbor, nät, 

trampett och rack mm 
 Låsta förråd till plintar och mattor mm 
 Romerska ringar 
 Bommar/räck 
 Bomsadlar 
 Lianer 
 Nät att klättra i 
 Ribbstolar i god kvalitet 
 Speglar på vägg/bakom ribbstolar 
 Bänkar, 6 st på varje sida 
 Plintar, minst 2 st på varje sida 
 Pallplintar 
 Trampett avsedd för högstadiet 
 Tjockmattor och hänganordning till dessa 
 Tunnmattor, minst 10 st på varje sida 
 Långmattor 2 st 
 Handbollsmål 
 Linjer för Volleyboll, badminton, handboll, innebandy, basket 
 Stolpar och nät till badminton och Volleyboll och hål i golvet för dessa 
 Två basketkorgar höj och sänkbara med elhiss till helplan, plus fyra 

korgar på varje halvplan  
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Behovsanalys kopplat till behovet av en ny sport- och 
kulturarena i Alvesta tätort 

 

Bakgrund  
Utgångspunkten i behovsanalysen är en arena som tillgodoser Hagaskolans och 
Grönkullaskolans behov av lokaler för idrottsundervisning utifrån skolans 
lokalutredning. Lärare tillsammans med utbildningsförvaltningens lokalstrateg har 
lämnat en inventering av behov för undervisning. 
 
Kopplat till detta har vi gemensamt inom förvaltningen tittat på möjligheter för 
föreningar, kulturskola, kulturarrangemang och allmänheten att nyttja en ny arena. 
Vi ser både till invånarnas behov av en ny arena, men vill också lyfta fram Alvestas 
möjligheter att bli mottagare av större publika arrangemang inom såväl kultur som 
idrott. 
Med en flexibel multiarena i Alvesta kan såväl idrottsturismen som musik- och 
kulturarrangemang öka. Även mässor och kommuninterna samlingar kan inrymmas 
i en multiarena. 
Med en samlad arena kan skolorna gemensamt arrangera idrottsdagar, temadagar 
och aktiviteter. Fyra halvsalar möjliggör också enklare schemaläggning. Skolorna 
såväl som pensionärsföreningar kan nyttja kulturarenan för dans, bordtennis, yoga 
och andra gruppaktiviteter dagtid. 
Det som kan bli kommunens spetsområde i den nya arenan är utbyggda lokaler för 
kampsport samt en satsning kring dans och konstformen nycirkus inom 
Kulturskolan. 
 
Fem föreningar med behov av förändrade lokaler har ingått i analysarbetet:  

 Hagaskolans Idrottsförening 

 Gymnastikföreningen Spänst 

 Brottningsklubben (med andra kampsporter) 

 Alvesta Innebandyklubb 

 Alvesta Tigers basket 
 
Deras specifika behov presenterades vid styrgruppen möte i februari 2022 och togs 
med i projekteringen. 
I dialog med Folkets Hus har kulturarenans beskaffenhet diskuterats och ingen 
konkurrenssituation finns med Thalia då arenan är en tom lokal utan scen och 
endast rymmer 100 personer. Fokus i kulturarenan kommer vara eget utövande. 
Förutom föreningarna har kommunens ungdomsråd bidragit med bra synpunkter 
kring både inre och yttre miljö som även de presenterats för styrgruppen. 
 
”Vi har försökt att tänka utanför boxen och tänkt på vad som inte finns i kommunen. 
Tex för att skapa ett nytt föreningsliv med nya aktiviteter som inte finns tillgängligt. 
En del saker finns för att kunna utöva de vanliga sporterna på grund av att det 
behövs mer tider för dessa verksamheter då hallarna som finns idag är upptagna. 
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Ungdomsrådet har tänkt att även de ungdomar som inte är intresserade av sport 
ska få möjligheten att utöva andra intressen och utveckla sina aktiviteter på 
hemmaplan. Effekten av dessa möjligheter blir större gemenskap, mindre 
brottslighet och utanförskap då ungdomar har möjlighet att träffas på plats men 
samtidigt utöva aktiviteter.” 
 
Utifrån en omvärldsanalys där vi tittat på arenor i ett flertal kommuner har vi landat 
i att vår egen hall i Moheda är en bra utgångspunkt för idrottsdelen. Här finns en 
fullstor hall samt lokaler för förråd, möten, sekretariat. Här finns en fullstor hall 
samt lokaler för förråd, möten, sekretariat och en halvplan där kultur och 
kampsport kan inrymmas. För att möta behovet av en mer flexibel multiarena 
behöver vi tydliggöra kapacitetsmått och nyttjandegrad för att kunna landa en 
ändamålsenlig hall där tex läkaren är av teleskopsmodell för att frigöra golvyta vid 
mässor och andra evenemang. Även här finns en omvärldsspaning gjord men där 
fysiska besök kan krävas för att träffa rätt modell för Alvesta. 
 

Placering  
För placeringen av arenan har vi fått följande placeringsförslag från 
samhällsbyggnadsförvaltningen:  
 

 Hagaparken två alternativ 

 Grönkullaskolans grusplan 

 Ågatan, andra sidan järnvägen 

 Gröna gatans förlängning 

 I anslutning till Virda bad- och sportcenter 
 

Diskussion förs fortfarande i media kring kvarteret Kulturen vid Folkets Hus, men 
den har inte presenterats som förslag p g a tomtförsäljning. Vid rivning av 
nuvarande gymnastiksal kan en mindre hall uppföras men ej till skolans önskemål 
om en fullstor idrottshall. 
Samtliga placeringar skulle vara möjliga för kultur-och fritid förutom Ågatan, där vi 
ser att ytan är för liten och parkeringar svåra att få till. 
Föreningarna ovan har önskat närhet till skolan alternativt Virda bad- och 
sportcenter. 
En förening har förordat Hagaparken. 
 
Förvaltningen ser dock stora vinster med att placera arenan nära Virda bad-och 
sportcenter gällande: 

 Ökad tillsyn av anläggningen. Vi får här en daglig tillsyn av anläggningen 
och en ökad service till besökare/föreningar -då anläggningen är 
bemannad majoriteten av öppettiderna. 

 Bra transportvägar till befintlig anläggning samt goda 
parkeringsmöjligheter på kvällar och helger i anslutning till Virda bad- 
och sportcenter. 

 Föreningar kan på ett effektivt sätt ha större arrangemang som cuper 
och tävlingar om anläggningar byggs ihop. Större arrangemang ger 
ökade intäkter för föreningarna. Detta gynnar även det vi kallar 
idrottsturism att desto större ett arrangemang är desto mer långväga 
gäster – vilket även kan leda till fler besökare i Alvesta centralort 
(hotell/restauranger m.m.) Större arrangemang är inte uteslutet om 
anläggningarna ligger på olika platser men bedöms öka om de sitter 
samman. 
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 Behöver ytterligare parkeringsplatser anläggas kan eventuellt del av yta 
mellan simhall och Grönkullaskolan nyttjas. 

 Platsen och arenan Virda bad och sportcenter förstärkts och fler 
människor tar sig till Rönnedalsområdet vilket kan få positiva effekter i 
inkluderingsarbetet. 

 

Ekonomiska vinster med placering vid Virda bad och sportcenter 
Idag finns ett lärarrum för idrottslärarna i Virda bad och sportcenter. 
Att inte behöva bygga lärarrum (befintligt är på ca 50 kvm – uppskattad siffra per 
kvm 22´= minskad kostnad i investering på 1 miljon) Siffran avstämd med Mikael 
Magnusson, lokalstrateg. 
Eventuellt behöver inte den nya sporthallen utrustas fullt då gamla sporthallen kan 
ha fortsatt fullutrustning för redskapsgymnastik m.m. Ej behov av inköp utrustning 
av redskapsgymnastik – uppskattningsvis 200-250´i investeringsmedel. 
I och med att anläggningen i så fall byggs ihop så slipper personal lägga tid på att 
transportera sig själva men även material vilket innebär både tidsvinster och 
ekonomiska förtjänster. Även korta sträcker ska inte underskattas i effektiviserings 
syfte.  
Uppskattad tid/siffra för transport för tillsyn 1-2 h per vecka. Personalkostnad i tid 
10-20´per år. 
Anläggningarna kan samverka med reservdelar till utrustning som resultattavla, 
innebandymål, volleybollstolpar/nät m.m. 
Byggs anläggningarna ihop med separat ingång till den nya sporthallen ökar 
möjligheterna till ökad uthyrning av anläggningarna vilket innebär ökade intäkter 
för Alvesta kommun samt ökade möjligheter till fler tider för föreningarna. Ökade 
intäkter då vi inte behöver vara bemannade i anläggningen när det är folk i 
anläggningen (med hjälp av separat ingång) ca 20-30´i ökade intäkter på ett år. 
 
Sporthallens behov finns väl dokumenterade och styrs av de olika 
specialförbundens regelverk. 
Den nya satsningen på en yta för kultur, evenemang och mässor ställer andra krav. 
Här har vi möjlighet att hjälp av de regionala kulturinstitutionerna. 
 

Behov Kulturarena  
 Blackbox anpassad för dans, teater, nycirkus, yoga, kör med mera. Teknik 

och inredning, ljudanläggning, speglar, räcken, projektor, duk, scenpodier, 

stolar med mera. 

 Kulturskolans behov utifrån elevernas delaktighet ska beaktas 

 Trägolv anpassat för dans för träning samt mattor för föreställningar 

 Anpassat så det inte läcker in ljud från idrottshall och vice versa. Ska kunna 

fungera med verksamhet i båda lokalerna samtidigt. 

 I samband med arrangemang viktigt med bra och smidig inlastning. Helst 

placerat på marknivå. Möjlighet för lastbil att komma fram och kunna lasta 

av. 

Exempel från Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av lokaler för scenkonst 
(bra stöd för att få med detaljer längre fram) 

 Flexibel lokal utan för mycket fast inredning som publikplatser, scen med 

mera typ Black box. 
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 För möjlighet att ta emot större teater- eller dansföreställningar och 

konserter krävs ett system för hängning av ljus, ljus och dekor samt mattor 

för dans. 

Definition av Black box 
Black box (engelska för "svart låda") syftar inom teater på en modern, flexibel form 
av scenrum, ofta ett svartmålat rum utan fast möblemang. Spelplatser och 
publikplacering kan varieras på valfritt sätt från en uppsättning till en annan, utan 
den traditionella fasta uppdelning mellan scen och publikplatser som förekommer i 
scenrumstyper som tittskåpsteater och arenateater. 
 

 Behov av kringutrymmen (även här kan vissa samordnas med tex ytor på 

Virda bad- och sportcenter vid samlokalisering): 

 Förrådsyta för förvaring av stolar mm 

 Omklädningsrum/loge för tjejer, killar, icke-binära 

 Toaletter i anslutning till omklädningsrum 

 Foajé/hall (med plats för lika många som ryms i lokalen) i anslutning till 

lokalen bör finnas toaletter och garderob 

 Lokal/kontor för lärare 

 Kiosk/serveringsyta 

Utomhusmiljö 
Kopplat till en ny multiarena ser vi också behov att utveckla utomhusmiljön för 
träning och rekreation. Med stöd i den plan som Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetat fram kring grönytorna i anslutning till Virda bad och sport kan bland annat 
utegym, lekyta i skogsmiljö och löp/promenadstråk anläggas. 
Här har ungdomsrådet också lagt förslag på mer aktiviteter som attraherar tjejer tex 
trampolinpark och kompisgungor. 
 
Förvaltningen samverkar nära kommunens lokalstrateg och har fortsatt dialog med 
föreningar, de kommunala råden och institutionerna. Ju längre vi kommer i 
processen desto större behov har vi att få del av specialkompetens för att få till 
arenan på bästa sätt. 
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Återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena 
i Alvesta tätort 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort. 

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut.  

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation. 

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om underlaget som presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni 2022. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder. 

På extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen § 98 den 29 juni 2022 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för ytterligare beredning av behovsanalysen kopplat till behovet av 
en ny sporthall i Alvesta tätort.  
 

Louise Nygren 
Förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen  
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§ 75 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. ge startbesked om byggnation av ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

2. Godkänna totalkostnaden på investeringen för en ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort att inarbetas i kommunstyrelsens internbudget för 2023 och inarbeta 
den beräknade driftkostnaden i mål och budget 2024 och framåt. 

Ärendet justeras genom direktjustering. 

Deltar ej i beslut 

Thomas Johnsson (M) deltar ej i beslut. 

Reservation 

Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort.  

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut.  

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation.  

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021.  

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om underlaget som presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni 2022.  
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder.  

På extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen § 98 den 29 juni 2022 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för ytterligare beredning av behovsanalysen kopplat till behovet av 
en ny sporthall i Alvesta tätort. 

Vid kultur- och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde § 53 den 6 juli 2022 så 
beslutade nämnden att godkänna den upprättade behovsanalysen, kostnadskalkyl 
och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort.   

Yrkanden 

Per Ribacke (S) yrkar på att punkt 3 stryks från förslag till beslut.   

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på förslag till beslut. 

Thomas Haraldsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut samt Per Ribackes 
ändringsyrkande. 

Frida Christensen (S) yrkar bifall till förslag till beslut samt Per Ribackes 
ändringsyrkande.   

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utskickat förslag till beslut 
med Per Ribackes (S) ändringsyrkande samt Lars-Olof Franzéns (AA) avslagsyrkande. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med utskickat förslag och Per Ribackes (S) 
ändringsyrkande.     

Beslutsunderlag 

Se kallelsen för bifogat underlag i ärendet 

 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-23 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 103 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. ge startbesked om byggnation av ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

2. Godkänna totalkostnaden på investeringen för en ny sport- och kulturarena i 
Alvesta tätort att inarbetas i kommunstyrelsens internbudget för 2023 och inarbeta 
den beräknade driftkostnaden i mål och budget 2024 och framåt. 

Punkten justeras genom direktjustering. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort.  

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut.  

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation.  

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021.  

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om underlaget som presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni 2022.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder.  

På extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen § 98 den 29 juni 2022 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för ytterligare beredning av behovsanalysen kopplat till behovet av 
en ny sporthall i Alvesta tätort. 
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Vid kultur- och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde § 53 den 6 juli 2022 så 
beslutade nämnden att godkänna den upprättade behovsanalysen, kostnadskalkyl 
och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort.  

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar avslag på förslag till beslut med motivering att förorda 
byggnation av två sporthallar. Bifallsyrkande till Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande 
från Claudia Crowley Sörensson (M), Ulf Larsson (L) och Jan-Erik Svensson (AA). 

Thomas Haraldsson (C), Hans Svensson (V), Frida Christensen (S), Mikael Lindberg 
(C), Lars-Olof Petersson (S), Ros-Marie Larsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut.     

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut samt Lars-Olof Franzéns (AA) avslagsyrkande. Ordföranden ställer dem mot 
varandra och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärd.     

Votering 

Ordföraren instruerar kommunstyrelsen att en JA-röst är en röst på 
arbetsutskottets förslag till beslut och att en NEJ-röst är en röst på Lars-Olof 
Franzéns (AA) avslagsyrkande. Efter genomförd votering finner ordföranden att 
med 7 JA-röster, 1 avstår och 5 NEJ-röster att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 

se kallelsen för underlag i ärendet 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 76 Dnr 2022-00244 000 

 

Beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut om att 
ge startbesked om byggnation, samt avslår att godkänna totalkostnaden på 
investeringen. 

Reservation 

Samtliga ledamöter i Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
reserverar sig mot beslutet.     

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2020, § 111, att anta en ny långsiktig 
lokalförsörjningsstrategi för förskolor och skolor i Alvesta kommun. I beslutet ingick 
nybyggnation av en centralt belägen idrottshall i Alvesta tätort.  

Tillsammans med föreningslivet, utbildningsförvaltningen, Ungdomsrådet och 
kommunens lokalstrateg genomförde kultur- och fritidsförvaltningen en 
behovsanalys inför vidare beslut.  

Kommunstyrelsen tog den 8 juni 2021 beslut om placering i anslutning till Virda bad 
och sportcenter samt uppdrog till Allbohus fastighets AB och Kultur- och 
fritidsnämnden att återkomma med ritningar och kostnadskalkyler samt 
genomförda anbud för beslut och startbesked om byggnation.  

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde därefter fördjupade behovsanalyser 
med samtliga intressenter i samarbete med AllboHus Fastighets AB, som ledde fram 
till en kostnadskalkyl och ritningar. Kultur- och fritidsnämnden har under 
processens gång informerats vid sammanträden den 10 november och 7 december 
2021.  

Efter utvärdering av anbuden tilldelas GBJ Bygg AB totalentreprenaden med 
anbudet 72 499 mkr. Totalkostnaden, inklusive byggherrekostnaden blir 83 299 
mkr. Utöver detta finns option på solceller 2 285 mkr. 

Kultur- och fritidsförvaltningens beräknade driftskostnad för den nya sport- och 
kulturarenan blir 535 kr/kvm. Totala driftskostnaden för nybyggnationen är 
beräknad till 1 498 mkr /år, 124 833 kr/mån. 

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 juni 2022 informerades 
nämnden om underlaget som presenterades för kommunstyrelsen den 7 juni 2022.  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2022 beslutades det om 
återremittering av beslut om ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort med 
motiveringen att ärendet inte beretts i berörda nämnder.  

På extrainsatt sammanträde med kommunstyrelsen § 98 den 29 juni 2022 
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kultur- och 
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fritidsnämnden för ytterligare beredning av behovsanalysen kopplat till behovet av 
en ny sporthall i Alvesta tätort. 

Vid kultur- och fritidsnämndens extrainsatta sammanträde § 53 den 6 juli 2022 så 
beslutade nämnden att godkänna den upprättade behovsanalysen, kostnadskalkyl 
och ritningar som underlag för byggnation av en ny sport- och kulturarena i Alvesta 
tätort. 

Vid kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde § 103 den 23 augusti 2022 så 
beslutade styrelsen att föreslå kommunfullmäktige om att ge startbesked om 
byggnation av en ny sport- och kulturarena i Alvesta tätort, samt att godkänna 
totalkostnaden på investeringen, och att den skulle inarbetas i kommunstyrelsens 
internbudget för år 2023 och inarbeta den beräknade driftkostnaden i mål och 
budget 2024 och framåt.  

Yrkanden 

Per Ribacke (S), Lavinia Strömberg (S), Sven Sunesson (C), Thomas Haraldsson (C), 
Robert Olesen (S), Sofie Årdh (S), Lars-Olof Petersson (S) och Nina Rydström (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ulf Larsson (L), Christer Brincner (KD), Jan-Erik Svensson (AA), Claudia Crowley 
Sörensson (M), Katarina Tuneskog (M), Robin Berg (SD) och Lars-Olof Franzén (AA) 
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.    

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag till 
beslut och Ulf Larssons (L) med fleras avslagsyrkande. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner via acklamation att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärd.     

Votering 

Ordföranden instruerar kommunfullmäktige om att en JA-röst är en röst för 
kommunstyrelsens förslag till beslut och en NEJ-röst är en röst på avslagsyrkandet.  

§ 76 Beslut om sport- och kulturarena i Alvesta tätort 

Ja = kommunstyrelsens förslag till belsut 

Nej = avslag  

 Ja Nej Avstår 

1.   Per Ribacke (S) X   

2.   Frida Christensen (S) X   

3.   Sebastian Ohlsson (S) X   

4.   Edina Maslac (S) X   

5.   Lars-Olof Petersson (S) X   

6.   Anita Lindstedt (S) X   

7.   Robert Olesen (S) X   
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8.   Martina Holmqvist 
Lundström (S) 

X   

9.   Tomas Hedevik (S) X   

10. Lavinia Strömberg (S) X   

11. Peter Johansson (S) X   

12. Sofie Årdh (S) X   

13. Otto Berglund (S) X   

14. Linda Gustavsson (S) X   

15. Thomas Haraldsson (C) X   

16. Nina Rydström (C) som 
ersätter Cristina Haraldsson 
(C) 

X   

17. Heléne Andersson (C) X   

18. Jonas Engqvist (C) X   

19. Monica Pihl (C) X   

20. Sven Sunesson (C) X   

21. Hans Svensson (V) X   

22. Björn Nilsson (V) X   

23. Hanna Evelyndotter (MP)   X 

24. Thomas Johnsson (M)  X  

25. Claudia Crowley 
Sörensson (M) 

 X  

26. Björn Tisjö (-)  X  

27. Matz Athley (M)  X  

28. Helén Gustavsson (M)  X  

29. Tomas Öhling (M)  X  

30. Gunilla Gustafson (M)  X  

31. Niclas Salomonsson (M)  X  

32. Rune Gustavsson (M)  X  

33. Katarina Tuneskog (M) 
ersätter Veronika Kobak (M) 

 X  

34. Christer Brincner (KD)  X  

35. Karl-Johan Kronström 
(KD) 

 X  
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36. Ulf Larsson (L)  X  

37. David Kristiansson (SD)  X  

38. Oskar Andersson (SD)  X  

39. Nellie Nieminen (SD)  X  

40. Yvonne Erlandsson (SD)  X  

41. Anette Lindström (-)  X  

42. Robin Berg (SD)  X  

43. Ulf Gustavsson (SD)  X  

44. Lars-Olof Franzén (AA)  X  

45. Jan-Erik Svensson (AA)  X  

46. Jan Franzén (AA)   X  

47. Jan Johansson (AA) som 
ersätter Flor De Maria 
Ticeran Vela (AA) 

 X  

48. Anders Sandgren (AA)  X  

49. Hagart Valtersson (C), 
ordf 

X   

Totalt 23 25 1 

 

Med 23 JA-röster mot 25 NEJ-röster och 1 avstår finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med avslagsyrkandet.   

Beslutsunderlag 

Se kallelsen för bifogat underlag i ärendet 

Beslutet skickas till 

upphandlingsavdelningen 
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§ 163 Dnr 2022-00302 000 

 

Beslut om sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
sammanträdesplan för år 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2023. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2022, mål och budget 2024 med plan 2025-2027 samt 
delårsrapport per augusti 2023. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 123, 2022-10-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till sammanträdesplan för år 2023, 2022-08-20 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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§ 123 Dnr 2022-00302 000 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2023 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att anta förslag till sammanträdesplan för år 2023.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2023. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2022, mål och budget 2024 med plan 2025-2027 samt 
delårsrapport per augusti 2023. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Utkast till sammanträdesplan för år 2023, 2022-08-20  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 
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Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för år 2023 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år 2023.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i uppdrag att fastställa en sammanträdesplan för år 2023. 
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Sammanträdesplanen har bland annat utarbetats med hänsyn till 
regionfullmäktiges sammanträden samt tidsplanerna för hantering av ärenden som 
årsredovisning för år 2022, mål och budget 2024 med plan 2025-2027 samt 
delårsrapport per augusti 2023. Hänsyn har även tagits till skollov och röda dagar. I 
planeringen av denna sammanträdesplan har det framkommit att en ekonomisk 
månadsrapport per maj månad inte behövs, då det ekonomiska budgetarbetet 
utifrån SKR:s modell tittar på utfall från tidigare månader. Detta har medfört att ett 
extra sammanträde med kommunstyrelsen i juni månad har tagits bort från 
planeringen. 

Utöver den fastställda sammanträdesplanen är det respektive ordförande, som 
utifrån rådande omständigheter, avgör om det finns skäl att göra avsteg från 
sammanträdesplanen eller ej.  

Beslutsunderlag 

Utkast till sammanträdesplan för år 2023, 2022-08-20   

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och styrelser 

HR-avdelningen 

Ekonomiavdelningen  

 



Fastställd av kommunfullmäktige  
 

 

Sammanträdesplan för KSAU, KS och KF 2023 
 

Ärendestopp 
Beredning till 

KSAU 
(Klockan 13:00) 

Utskick till KSAU 
 

KSAU 
(Klockan 13:00) 

Utskick till KS 
 

KS 
(Klockan 09:00) 

KF kungörs 
 

KF 
(Klockan 14:00) 

December 22 16/1 17/1 24/1 31/1 7/2 21/2 28/2 

24/1 6/2 14/2 21/2 28/2 7/3 21/3 28/3 

28/2 6/3 14/3 21/3 28/3 4/4 11/4 18/4 

 10/4 18/4 25/4 2/5 9/5   

24/4 1/5 9/5 16/5 23/5 30/5 2/6 13/6 

        

30 juni 14/8 15/8 22/8 29/8 5/9 12/9 19/9 

21/8 28/8 5/9 12/9 19/9 26/9 3/10 10/10 

25/9 2/10 10/10 17/10 24/10 31/10 7/11 14/11 

23/10 30/10 8/11 15/11* 21/11 28/11 5/12  12/12 
 
21/6 – KF-möte där budgeten behandlas, brukar vara ett lite längre möte 
* 15/11 KSAU på onsdag för att inte krocka med KF den 14/11 
12/12 – KF-möte med julavslutning, brukar vara ett lite längre möte 
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Protokoll 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 164 Dnr 2022-00301 000 

 

Revidering av arvodesregler för förtroendevalda 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. anta reviderat förslag till regler för ersättning till förtroendevalda med 
tilläggsyrkandet gällande ersättningsnivåer för 2:e vice ordförande. Revideringen 
gäller från och med 2023-01-01. 

2. ge i uppdrag till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå förändringar 
i nämndernas och styrelsens reglemente i enlighet med reviderat förslag till regler 
för ersättning till förtroendevalda.    

Sammanfattning 

Personalutskottets ordförande presenterade på extrainsatt sammanträde med 
personalutskottet ett förslag på reviderade regler för ersättning till förtroendevalda 
att gälla från och med 2023-01-01. 

I samband med revidering av regler för ersättning till förtroendevalda behöver även 
nämndernas och kommunstyrelsens reglemente ses över, bland annat avseende 
ersättares rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde och att 
kommunfullmäktige kan utse ledamot till kommunalråd med särskilt 
ansvarsområde.   

Yrkanden 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar på tillägg att 2: a vice ordförandeposterna 
arvoderas enligt följande:  

Kommunstyrelsens 2: a vice ordförande tillika oppositionsråd arvoderas med 60% 

2: vice ordförande i Utbildningsnämnden arvoderas med 25 % 

2: vice ordförande i arbete och lärande arvoderas med 25 % 

2: vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden arvoderas med 20% 

2: vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden arvoderas med 20% 

2: a vice ordförande i Omsorgsnämnden arvoderas med 25%. 

 

Lars-Olof Franzén (AA) och Jan-Erik Svensson (AA) yrkar avslag på förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, samt ett tilläggsförslag. 

Ordföranden informerar kommunstyrelsen om att han först kommer att fråga på 
tilläggsyrkandet, för att sedan ställa frågan på det utskickade förslaget mot yrkandet 
om avslag. 

Ordföranden finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
tilläggsyrkandet. 



 

Kommunstyrelsen  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Sedan ställer ordföranden det utskickade förslag med tilläggsyrkandet mot yrkandet 
om avslag och finner via acklamation att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet 
med det utskickade förslaget och tilläggsyrkandet. 

Votering begärd. 

Votering 

Ordföranden instruerar kommunstyrelsen om att en JA-röst är en röst på det 
utskickade förslaget tillsammans med tilläggsyrkandet och att en NEJ-röst är en röst 
på avslag. 

Med 11 JA-röster mot 2 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med det utskickade förslaget och tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets beslut § 57, 2022-10-24 

Förslag till regler för ersättning för förtroendevalda 

 



 

Kommunstyrelsens personalutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-24 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 57 Dnr 2022-00301 000 

 

Revidering av arvodesregler för förtroendevalda 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att: 

1. anta reviderat förslag till regler för ersättning till förtroendevalda. 
Revideringen gäller från och med 2023-01-01. 

2. ge i uppdrag till kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige föreslå 
förändringar i nämndernas och styrelsens reglemente i enlighet med 
reviderat förslag till regler för ersättning till förtroendevalda.    

Sammanfattning 

Personalutskottets ordförande presenterar på extrainsatt personalutskott förslag på 
reviderade regler för ersättning till förtroendevalda att gälla från och med 2023-01-
01. 

I samband med revidering av regler för ersättning till förtroendevalda behöver även 
nämndernas och kommunstyrelsens reglemente ses över, bland annat avseende 
ersättares rätt att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde och att 
kommunfullmäktige kan utse ledamot till kommunalråd med särskilt 
ansvarsområde.   

Beslutsunderlag 

Förslag till Regler för ersättning till förtroendevalda    

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 
 
 

Författningssamling 
Regler för ersättning till förtroendevalda  
 

Utgivare: Kommunledningsförvaltningen, Kommunledningsstaben  
Gäller från: 1 januari 2019 
Antagen: KF § 63/2018   
Senast reviderad. KF § 162/2018, KF § 127/2021, KF § 91/2022, KF § 

Regler för ersättning till förtroendevalda 

Allmänna bestämmelser 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 § 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(2017:725) samt för ledamöter i styrelserna för kommunens hel- och delägda aktiebolag, 
lekmannarevisorer i kommunens hel- och delägda aktiebolag samt för ledamöter i 
vägnämnden.  
 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller endast  
4 §, 6–7 §§, 16 § och 18–23 §§.  

Arvodesprinciper 

2 § 
Ersättning till förtroendevald kan utgå i form av årsarvode, timarvode, sammanträdesarvode, 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reseersättning och särskilda ersättningar. 
 
Ersättningarna baseras på det grundarvode som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag 
(riksdagsledamotsarvodet). Kommunstyrelsens ordförande har en ersättning om 100 procent 
av riksdagsledamotsarvodet. Övriga ersättningar fastställs med hänvisning till uppdragets 
omfattning till viss procentandel av kommunstyrelsens ordförandes ersättning. 
Ersättningsnivåerna angivna i procent återfinns i nedan angivna tabeller. Exakt belopp 
återfinns i en bilaga som uppdateras årligen utifrån riksdagsledamotsarvodets uppräkning. 
Uppräkningen av ersättningarna görs av kommunledningsförvaltningen när grundarvodet för 
riksdagens ledamöter förändras per den 1 januari varje år.  
 
Ersättning för sammanträdesarvode, förrättning, förlorad arbetsförtjänst, kostnadsersättning 
samt särskilda ersättningar erhålls endast om den ersättningsberättigade själv yrkar på 
ersättning. 

Ersättningsberättigade möten och sammankomster 

3 §  
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som 
närmare anges i 5 §, 7–10 §§ och 16–23 §§ för följande tillfällen: 

 
a) Protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga 

nämnder, utskott, råd, beredningar samt vid revisorernas sammanträden. Som 
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sammanträde räknas också styrelsemöten med kommunens hel- och delägda aktiebolag 
och sammanträden med vägnämnden.  
 

b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  
 

c) Ordförandeträffar (träffar mellan nämndernas och styrelsernas ordförande). Endast 
någon ur kommunstyrelsens presidium kan vara sammankallade till dessa träffar. 
 

d) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 
förhandling, kurs, beredning eller liknande som rör kommunal angelägenhet som har 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. För att ersättning ska 
betalas gäller att ordföranden skriftligen har godkänt aktiviteten.  
 

e) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
själv tillhör.  
 

f) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ eller dylikt.  
 

g) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation under förutsättning att 
ordföranden skriftligen har godkänt överläggningen.  

 
Ordföranden i respektive nämnd fastställer omfattningen av aktiviteter enligt moment c) 
ovan. Vid deltagande i aktivitet enligt c) skall tydligt framgå programinnehåll och omfattning. 
Om det är ordföranden som ska delta/har deltagit, är det 1:e vice ordförande/vice ordförande 
som godkänner aktiviteten.   
 
Förtroendevalda som är arvoderade med sammanlagt minst 40 % är inte berättigade till 
ersättning för tjänstgöring enligt 3 §, moment a-f ovan. 

Arvoden och ersättningar 

Heltidsarvode och årsarvode 

4 §   
Heltidsarvodet är 100 % av grundarvodet för Riksdagens ledamöter.  
 
Heltidsarvoderad förtroendevald har inte rätt till andra arvoden från kommunen eller 
kommunägda bolag utöver månadsarvodet. Förtroendevalda kan inte heller få mer än 100 % 
av grundarvodet.  
 
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till 
årsarvode enligt nivå som fullmäktige beslutat i detta styrdokument (se nedan tabell). 
Årsarvodena anges i procent av heltidsarvodet. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har möjlighet till en månads ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheter skall förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.  
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Årsarvoderade förtroendevalda har inte rätt till timarvode eller sammanträdesarvode, enligt 
8-9 §§, för några sammanträden, förrättningar eller dylikt med kommunen eller med bolag 
som kommunen äger eller är delägare i. Inte heller jourtillägg för utförd jourtjänstgöring. 
 
Till förtroendevald med begränsat årsarvode i en nämnd/styrelse, som samtidigt har ett 
förtroendeuppdrag på minst 40 % av heltid i annan nämnd/styrelse, utgår ersättning enligt 
reglerna för årsarvoderade – 40 % eller mer – förtroendevalda. 
 
Kommunfullmäktige kan utse ledamot till kommunalråd med särskilt ansvarsområde. Arvodet 
bestäms utifrån uppdragets omfattning.  

Begränsat årsarvode och beredskapstillägg 

5 § 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till begränsat 
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat om i detta styrdokument (se nedan tabell).  

 
Ett beredskapstillägg på 2,5 % av heltidsarvodet utbetalas per månad för beredskap/jour till 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i nämnden för arbete och lärande, förutsatt att 
dessa personer har ett begränsat årsarvode (under 40 %). Utöver beredskapstillägget utgår 
även timarvode och sammanträdesarvode till den förtroendevalda om denne tjänstgör under 
beredskapstiden.  

Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode  

6 §   
Avgår förtroendevald som är berättigad till fast arvode (årsarvode eller begränsat årsarvode) 
under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den som inträder i 
hans/hennes ställe i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget.  

 
När förtroendevald med fast arvode (årsarvode eller begränsat årsarvode) på grund av 
sjukdom, föräldraledighet eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som 
överstiger en månad skall arvodet minskas i motsvarande grad. När förtroendevald med fast 
arvode varit frånvarande från sitt uppdrag mer än en månad skall arvodet istället utgå till den 
som fullgör uppdraget.  

 
Det sammanlagda arvodet per månad för förtroendevald får inte överstiga heltidsarvode 
enligt dessa arvodesbestämmelser. 
 
Förste och andre vice ordförande är inte berättigad till timarvode eller 
sammanträdesarvode för de sammankomster/uppdrag som är kopplade till det 
organ där den förtroendevalda är förste andre vice ordförande. 
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Kommunal pension 

7 § 
För årsarvoderade förtroendevalda som tillträtt uppdrag med minst 40 % före valet 2014 
gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet 
”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda – PBF”.  
 
För förtroendevalda som tidigare inte omfattats av PBF samt nytillträdda i samband med valet 
2014 gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala 
pensionsreglementet ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda – 
OPF-KL”.  

Timarvode 

8 § 
Förtroendevalda som inte är årsarvoderade enligt 4 §, har rätt till ett timarvode som uppgår 
till 0,27 % av heltidsarvodet. Timarvodet utbetalas för de tillfällen som anges i § 3.  
 
Timarvodet utbetalas per påbörjad halvtimme och om max 8 timmar per dag.  
 
Inget timarvode utbetalas vid protokollsjustering. Vid protokollsjustering utbetalas endast 
ersättning för resekostnader enligt 16 §.  

Sammanträdesarvode 

9 § 
Förtroendevalda som inte är årsarvoderade enligt 4 §, har rätt till ett sammanträdesarvode 
som uppgår till 0,5 % av heltidsarvodet. Sammanträdesarvodet utbetalas för protokollförda 
sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och nämnds utskott. 
Som protokollfört sammanträde räknas också styrelsemöten och utskottsmöten för 
kommunens hel- och delägda aktiebolag samt sammanträden med vägnämnden. 
Sammanträdesarvodet utbetalas som ett engångsbelopp per protokollfört sammanträde och 
är till för att främja ett aktivt deltagande. 

Arvode till ersättare 

10 §    
För tjänstgörande ersättare tillämpas ersättningsreglerna som om de vore ordinarie 
ledamöter.  
 
Närvarande men icke tjänstgörande ersättare i styrelse eller nämnd har ersättning vid 
sammanträden med 50 % av timarvodet som gäller för ordinarie ledamöter. Närvarande men 
icke tjänstgörande ersättare har även rätt till ersättning enligt reglerna i 12-15 §§. En ej 
tjänstgörande ersättare per parti i kommunfullmäktige har rätt att kräva ersättning enligt 
gällande regler, där partierna själva utser vem som är den närvarande ej tjänstgörande 
ersättaren på respektive sammanträde. 
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För politiska partier som inte har någon ordinarie ledamot i kommunstyrelsen eller nämnd har 
en (1) närvarande ersättare per parti, utan krav på tjänstgöring, rätt att få samma ersättning 
som om han/hon hade varit tjänstgörande ersättare.  

Arvode till gruppledare 

11 § 
Till partier med mandat i fullmäktige utbetalas ett gruppledararvode som uppgår till ett 
arvode på 10 % av heltidsarvodet. Varje parti skall anmäla vem som är partiets gruppledare 
och gruppledararvodet utbetalas till den utsedda gruppledaren.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade 
pensions- och semesterförmåner 

Förlorad arbetsinkomst 

12 §   
Förtroendevalda enligt 1 § är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt nedan 
bestämmelser. Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har 
förlorat arbetsinkomst.  
 

a) Bestämmelserna avser förtroendevald enligt 1 § som har förlorat arbetsinkomst och 
som själv begär ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 

b) Kommunen betalar ersättning enligt 3–5 §§ för den del av förlorad arbetsinkomst som 
motsvarar tiden för själva sammanträdet eller motsvarande.  
 

c) Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas även för restid till och från 
sammanträdet eller motsvarande och eventuell tid som åtgått för praktiska 
förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande, t.ex. omklädnad.  
 

d) Ersättning betalas ut för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst.  
 

e) Förlorad arbetsinkomst ska en gång per år styrkas skriftligen av den förtroendevaldes 
arbetsgivare med uppgift om förlorad arbetsinkomst per timme. Förtroendevalda är 
skyldiga att meddela nämndsekreteraren eller HR-avdelningen om ändrade 
anställningsförhållanden, t.ex. vid avslut av anställning som påverkar inkomsten. Om 
inget intyg inkommit senast juni månad så ska utbetalning för förlorad arbetsförtjänst 
stoppas till dess att den förtroendevalde inkommit med ett sådant intyg. 
 

f) Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket 
belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den 
förtroendevaldes fastställda och gällande sjukpenning per dag, enligt följande 
uträkning:    

 
Sjukpenning/dag x 1,25 x 30 

165 timmar 
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Intyg från Försäkringskassan om den gällande sjukpenningen ska lämnas till 
nämndsekreteraren.  
 

g) Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket 
belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på deklarerad inkomst från 
föregående år, enligt följande uträkning: 

 
Deklarerad inkomst/resultat 

2 080 timmar 
 

h) Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har inte 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 

i) Förlorad arbetsinkomst får inte tas ut för uppdrag som utförs när inarbetad tid tas i 
anspråk hos ordinarie arbetsgivare.  
 

j) Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad arbetslöshetsersättning och förlorad 
föräldrapenning.  

Förlorad pensionsförmån 

13 § 
Förtroendevald enligt 1 § har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. 
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till 
ersättning för förlorad pensionsförmån.  
 
Ersättningen utbetalas kontant motsvarande årlig sammanlagd ersättning för förlorad 
pensionsförmån. Den årliga ersättningen är högst 4,5 % av den sammanlagda ersättning för 
förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av 
förtroendeuppdrag i kommunen. För att ersättning för förlorad pensionsförmån skall utgå 
krävs att den förtroendevalde kan styrka att fullgörande av det kommunala 
förtroendeuppdraget medfört förlorad pensionsförmån. Den förtroendevalde ombesörjer 
själv inbetalning till pensionsförsäkring.  
   
För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning 
gäller att förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till 
ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. Ersättningen, som utbetalas 
kontant, är maximerad till 4,5 % av den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst 
under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i 
kommunen.  
  
Genom den kontanta utbetalningen har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta 
förtroendevald för förlorad pensionsförmån.  
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Förlorad semesterförmån 

14 § 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 12 % av 
den ersättning som utbetalas för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald som fullgör sina 
uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har inte rätt till ersättning för förlorad 
semesterförmån. 

Särskilda arbetsförhållanden m.m.  

15 § 
Rätten till ersättning enligt 12–14 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses skäligt 
att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande.  
 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- och/eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats 
för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.  

Ersättning för kostnader 

Resekostnader 

16 § 
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts med ett belopp per 
mil som motsvarar vad skattemyndigheten accepterar som obeskattad reseersättning. 
Förutsättningen för reseersättning är att avståndet mellan bostaden 
(mantalsskrivningsadress) och sammanträdes-/förrättningsstället är mer än 3 km. Den 
aktuella ersättningen för resekostnader framgår i bilagan. 
 
För förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid 
(årsarvoderad) utgår inte reseersättning för resor mellan bostaden 
(mantalsskrivningsadressen) och den arvoderades arbetsplats.  
 
För att få ersättning för övriga resor för dem som är årsarvoderade krävs ett skriftligt 
godkännande från respektive ordförande eller vice ordförande. Övriga resor som 
kommunstyrelsens ordförande begär ersättning för skall godkännas skriftligen av 
kommunstyrelsens vice ordförande.  
 
Vid resa med kollektivtrafik utbetalas ersättning för verifierad kostnad, enligt samma regler 
som ovan.  

Barntillsynskostnader 

17 § 
Ersättning kan utgå till förtroendevald med barn för skäliga kostnader som föranletts av 
uppdraget, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj. Ersättning 
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utgår endast till förtroendevald med uppdrag mindre än 40 % av heltidsarvode, för nödvändig 
barntillsyn.  
 
Ersättning utgår inte när hemmavarande familjemedlem och/eller förälder utför tillsynen eller 
för tid då barnet kan vistas i ordinarie barnomsorg/förskola. Ersättningen kan högst uppgå till 
100 kr/tim och maximalt 800 kr/dygn, och gäller endast för barn under tio år. Kostnaderna 
skall styrkas.  

Ersättning av kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 

18 §   
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda styrkta 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och 
som inte ersatts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utbetalas dock med högst 110 
kr/tim eller högst 883 kr/dygn.  

Gemensamma bestämmelser 

Hur man begär ersättning 

19 §   
För att få ersättning enligt 8–10 §§ och 12–18 §§ ska den förtroendevalde styrka sina förluster 
eller kostnader. Förluster eller kostnader skall skriftligen anmälas till fullmäktiges eller 
styrelsens/nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.  
 
Arvode enligt 4–7§§ utbetalas utan föregående anmälan.  

Tidsgränser för yrkande om ersättning 

20 §   
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom tre månader 
från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig.  

 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas under innevarande år 
eller senast 31 mars nästkommande år.  
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas under innevarande år 
eller senast 31 mars nästkommande år.   
 
Yrkande om arvode och andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast 
inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför 
sig.  

Tolkning av bestämmelserna 

21 §   
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs och bestäms av 
kommunstyrelsens personalutskott.   
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Utbetalning 

22 §   
Årsarvoden enligt 4–5 §§ betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska 
förmåner utbetalas normalt en gång per månad.  

Årlig uppräkning av ersättningar 

23 §   
Uppräkning av arvoden och övriga ersättningar skall följa grundarvodet för riksdagens 
ledamöter. Uppräkning av i dessa ersättningsregler redovisade arvoden och övriga 
ersättningar görs den 1 januari när grundarvodet för riksdagens ledamöter förändras. 
Uppräkningen avrundas till jämnt krontal och dokumenteras i bilaga 1.  

Arvodesnivåer 

Arvoden till ordföranden 

24 § 
I tabellen nedan anges de arvodesnivåer som fullmäktige har fastställt för 
ordförandeposterna.  Procentsatserna är angivna i % av heltidsarvodet.  
 

 
Arvoden till ordföranden 

 
Uppdrag Ordförande vice ordförande 2:e vice ordförande 

Kommunfullmäktige 15 % 7,5 % 7,5 % 
Kommunstyrelsen 100 % 70 %             - 

Utbildningsnämnden 50 % 25 % - 
Omsorgsnämnden 50 % 25 % - 

Nämnden för arbete och lärande 50 % 25 % - 
Samhällsbyggnadsnämnden 40 % 20 % - 

Nämnden för myndighetsutövning 20 % 10 % - 
Kultur- och fritidsnämnden 40 % 20% - 

Vägnämnden 3,3 % - - 
Revisionen 5 % - - 

Alvesta Kommunföretag AB 5 % 2,5 % - 
Allbohus Fastighets AB 20 % 10 % - 

Alvesta Elnät och Alvesta Energi 10 % 5 % - 
Alvesta Utvecklings AB 5 % 2,5 % - 
Alvesta Renhållning AB 5 % 2,5 % - 

Huseby Bruk AB 5 % 2,5 % - 
Kommunalråd särskilt ansvar 25 %   

Upphandlingsutskottet 5%   
Kommunstyrelsens 

personalutskott 
5 %    
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Förste och andre vice ordförande är inte berättigad till timarvode eller 
sammanträdesarvode för de sammankomster/uppdrag som är kopplade till det organ 
där den förtroendevalda är förste andre vice ordförande.  

Övriga arvoden  

25 §  
I tabellen nedan anges de arvodesnivåer som fullmäktige har fastställt för övriga 
förtroendeuppdrag i Alvesta kommun. Procentsatserna är angivna i % av heltidsarvodet. 
 

 
Övriga arvoden 

 
Uppdrag Arvodesnivå   

Gruppledare 10 %   
Timarvode för ledamot 0,27 %   
Sammanträdesarvode 0,5 %   
Ledamot i revisionen 3,5%   

Lekmannarevisor i Allbohus 
Fastighets AB, Alvesta 

Renhållning AB, Alvesta 
Utvecklings AB samt Alvesta 
Elnät och Alvesta Energi AB 

Kommunföretag AB 

0,83 %   

Ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

10 %   

Ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

5 %   

Ledamot i vägnämnden 0,83%   
Ledamot i nämnden för 

myndighetsutövning 
0,83%   
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Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Beslut 

Nedan sammanställning över omsorgsnämndens ej verkställda beslut per 2022-09-
30 rapporteras till kommunfullmäktige, kommunens förtroendevalda revisorer samt 
till Inspektionen för vård och omsorg. 

Redogörelse 

Enligt 16 kap. 6 f § och 6 h § socialtjänstlagen, SoL, samt enligt 28 f § och 28 h § 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska omsorgsnämnden 
kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till kommunens revisorer 
samt till kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Ej verkställda beslut per 2022-09-30: 

     
Man/ 
kvinna Typ av bistånd Beslutsdatum 

Erbjuden men 
tackat nej Verkställt 

Kvinna Permanent bostad SoL 220406 220718, 220901 Återtagit sin ansökan 

Kvinna Permanent bostad SoL 220331  220901 

Kvinna Permanent bostad SoL 220523   

Man Permanent bostad SoL 220524 220929  

Kvinna Permanent bostad SoL 220601   

Kvinna Permanent bostad SoL 220603   

Kvinna Permanent bostad SoL 220613   

Kvinna Permanent bostad SoL 220614   

Kvinna Permanent bostad SoL 220614   

Kvinna Permanent bostad SoL 220621   

Man Permanent bostad SoL 220621   

Kvinna Permanent bostad SoL 220622   

 

Anneli Loberg 

Förvaltningschef 

 

Beslutet är fattat med stöd av delegerad beslutanderätt, punkt 2.1.11. omsorgsnämndens 
delegationsordning. 
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§ 167 Dnr 2022-00044  

 

Svar på motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en försäkring 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Björn Tisjö (-) har inkommit med en motion om att kommunen årligen ska köpa 
bitcoin för minst 1 procent av årets resultat.  Tisjö föreslår vidare att investeringen 
ska vara en långsiktig strategisk åtgärd som ska skydda mot inflation och ge 
framtida årlig avkastning och säkra god finansiell status för kommunen. Ytterligare 
föreslås att en arbetsgrupp bildas inom kommunen som läser på och försöker förstå 
bitcoin, varför det skapats och varför det behövs och utifrån det upprättar 
nödvändiga policyer och säkerhetsföreskrifter för att säkra kommunens digitala 
tillgångar inför framtiden. 

Den grundläggande frågan är enligt kommunledningsförvaltningen huruvida det 
överhuvud taget är kommunallagsrättsligt (11 kap. 2 § kommunallagen) möjligt för 
en kommun att investera i kryptovalutor så att kraven på en medelsförvaltning som 
ger god avkastning och betryggande säkerhet uppnås. Förarbetena till 
kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 110) anger att ”betryggande säkerhet” avser 
”att medlen inte ska riskeras genom placeringar som är tveksamma eller 
svårbedömda från rättslig synpunkt”. Således finns ett förbud mot spekulativ 
verksamhet och ett krav på betryggande säkerhet. Frågan är inte rättsligt prövad. 

Under 2022 har Staffanstorps kommun har låtit utreda möjligheten för en kommun 
att investera i kryptovalutor (Rättsutredning, Patrik Kastberg Juridik AB). Utredarens 
sammanfattande bedömning är ”att det enligt kommunallagens bestämmelser inte 
är möjligt för en kommun att investera i kryptotillgångar”. Detta gäller oavsett hur 
en kommuns medelsförvaltning och riskexponering ser ut i övrigt.  

I utredningen hänvisas till att Finansinspektionen, den brittiska myndigheten 
Financial Conduct Authority och SKR anser att kryptovalutor saknar underliggande 
tillgångar och eget inneboende värde. Det saknas tillförlitliga värderingsmodeller 
och investeringar i kryptotillgångar präglas av spekulationer. Därmed kan inte 
kommunallagens krav om betryggande säkerhet anses uppfyllt, enligt utredaren. 
Därför görs bedömningen att motionen ska avslås. 

Konsekvensanalys 

En ytterligare konsekvensanalys bedöms ej behövas. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 122, 2022-10-25 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en försäkring 
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§ 122 Dnr 2022-00044  

 

Motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en försäkring 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Björn Tisjö (-) har inkommit med en motion om att kommunen årligen ska köpa 
bitcoin för minst 1 procent av årets resultat.  Tisjö föreslår vidare att investeringen 
ska vara en långsiktig strategisk åtgärd som ska skydda mot inflation och ge 
framtida årlig avkastning och säkra god finansiell status för kommunen. Ytterligare 
föreslås att en arbetsgrupp bildas inom kommunen som läser på och försöker förstå 
bitcoin, varför det skapats och varför det behövs och utifrån det upprättar 
nödvändiga policyer och säkerhetsföreskrifter för att säkra kommunens digitala 
tillgångar inför framtiden. 

Den grundläggande frågan är enligt kommunledningsförvaltningen huruvida det 
överhuvud taget är kommunallagsrättsligt (11 kap. 2 § kommunallagen) möjligt för 
en kommun att investera i kryptovalutor så att kraven på en medelsförvaltning som 
ger god avkastning och betryggande säkerhet uppnås. Förarbetena till 
kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 110) anger att ”betryggande säkerhet” avser 
”att medlen inte ska riskeras genom placeringar som är tveksamma eller 
svårbedömda från rättslig synpunkt”. Således finns ett förbud mot spekulativ 
verksamhet och ett krav på betryggande säkerhet. Frågan är inte rättsligt prövad. 

Under 2022 har Staffanstorps kommun har låtit utreda möjligheten för en kommun 
att investera i kryptovalutor (Rättsutredning, Patrik Kastberg Juridik AB). Utredarens 
sammanfattande bedömning är ”att det enligt kommunallagens bestämmelser inte 
är möjligt för en kommun att investera i kryptotillgångar”. Detta gäller oavsett hur 
en kommuns medelsförvaltning och riskexponering ser ut i övrigt.  

I utredningen hänvisas till att Finansinspektionen, den brittiska myndigheten 
Financial Conduct Authority och SKR anser att kryptovalutor saknar underliggande 
tillgångar och eget inneboende värde. Det saknas tillförlitliga värderingsmodeller 
och investeringar i kryptotillgångar präglas av spekulationer. Därmed kan inte 
kommunallagens krav om betryggande säkerhet anses uppfyllt, enligt utredaren. 
Därför görs bedömningen att motionen ska avslås. 

Konsekvensanalys 

En ytterligare konsekvensanalys bedöms ej behövas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en försäkring 

Beslutet skickas till 

Motionären  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-25 
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Svar på motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en 
försäkring 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning 

Björn Tisjö (-) har inkommit med en motion om att kommunen årligen ska köpa 
bitcoin för minst 1 procent av årets resultat.  Tisjö föreslår vidare att investeringen 
ska vara en långsiktig strategisk åtgärd som ska skydda mot inflation och ge 
framtida årlig avkastning och säkra god finansiell status för kommunen. Ytterligare 
föreslås att en arbetsgrupp bildas inom kommunen som läser på och försöker förstå 
bitcoin, varför det skapats och varför det behövs och utifrån det upprättar 
nödvändiga policyer och säkerhetsföreskrifter för att säkra kommunens digitala 
tillgångar inför framtiden. 

Den grundläggande frågan är enligt kommunledningsförvaltningen huruvida det 
överhuvud taget är kommunallagsrättsligt (11 kap. 2 § kommunallagen) möjligt för 
en kommun att investera i kryptovalutor så att kraven på en medelsförvaltning som 
ger god avkastning och betryggande säkerhet uppnås. Förarbetena till 
kommunallagen (prop. 1990/91:117 s. 110) anger att ”betryggande säkerhet” avser 
”att medlen inte ska riskeras genom placeringar som är tveksamma eller 
svårbedömda från rättslig synpunkt”. Således finns ett förbud mot spekulativ 
verksamhet och ett krav på betryggande säkerhet. Frågan är inte rättsligt prövad. 

Under 2022 har Staffanstorps kommun har låtit utreda möjligheten för en kommun 
att investera i kryptovalutor (Rättsutredning, Patrik Kastberg Juridik AB). Utredarens 
sammanfattande bedömning är ”att det enligt kommunallagens bestämmelser inte 
är möjligt för en kommun att investera i kryptotillgångar”. Detta gäller oavsett hur 
en kommuns medelsförvaltning och riskexponering ser ut i övrigt.  

I utredningen hänvisas till att Finansinspektionen, den brittiska myndigheten 
Financial Conduct Authority och SKR anser att kryptovalutor saknar underliggande 
tillgångar och eget inneboende värde. Det saknas tillförlitliga värderingsmodeller 
och investeringar i kryptotillgångar präglas av spekulationer. Därmed kan inte 
kommunallagens krav om betryggande säkerhet anses uppfyllt, enligt utredaren. 
Därför görs bedömningen att motionen ska avslås. 

 

Konsekvensanalys 

En ytterligare konsekvensanalys bedöms ej behövas. 
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Beslutsunderlag 

Motion från Björn Tisjö (-) om Bitcoin som en försäkring  
 

Camilla Holmqvist 
kommunchef 

Anna Falkenstam 
Ekonomi- och Finanschef 

Beslutet skickas till 

Motionären 



Motion  tiii Alvesta  kommunfulimäktige

Björn  Tisjö  (-)

Motion  ang  Bitcoin  som  en försäkring

Koi'iununstt  rclsen
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I le1a livsverk  suddas  ut på några  minuter  på grur«d av inflation.  Pandeinin  gav  iiks-  octi

centrafbanker  världen  över  en Trisedel  att  skapa  nya  pengar-  Precis  som  i efterkrigstidens

TyskJand  gör  en ökad  penningmängd  att värdet  på befintlig  penningmängd  i cirkulation

-tappar  värde  genom  utspädning.

Sveriges  penningmängd  har  mer  än fördubblats  på 10 år men  de senaste  två åren  är något

man  aldrig  tidigare  skådat.  Att  inflationen  är 2% är ligger  inte  mycket  verklighet  i om man  ser

denna  graf  över  penningmängden  i Sverige:  (MI  )
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USA  som  med  dollarn  är världsreservvaluta,  har  ensamt  genom  sin "quantitative  easing"

stimulerat  marknaden  det  senaste  året  med  16,000,000,000,000  dollar  (sexton  bi1joner

dollar)  Även  EU har  har  gjort  detsarnma  och enats  om ett stödpaket  på mer  än 750  miljarder

euro  = 7 500  000  000  000  svenska  kronor,  varav  hälfien  skatl  utgå  som  bidrag  och resten

som  lån och vara  återbetalda  om 30 år.

Siffrorna  i sig säger  inte så mycket  utan  någon  referenspunkt.  Som  jämförelse  kan nämnas

att  USA  under  de senaste  26 månadema  skapat  mer  än 50%  av alla dollar  som  någonsin

gjorts.  Inom  EU fannsi  december  20191,3  biljoner  euro  på världsmarknaden  (omräknat  13

OOO OOO OOO OOO svenska  kronor)  och det  beslutade  bidraget  som  nu går  ut till EU-länderna

är en tredjedel  av den sumrnan  och  lånet  lika  stort.  Även  EU skapar  alltså  mer  valuta  från

tomma  intet  för  att  lösa  situationen  här  och nu och hoppas  därigenom  att  det  kommer  lösa

sig på annat  vis  längre  fram.  EU kommer  på några  år nästan  att  ha fördubblat  den totala

mängden  euro.  Om inte  våra  löner  ökar  lika mycket  blir  vi fattigare.



Motion til1 Afvesta kommunfullmäktige
Björn Tisjö (-)

Löneutveekling

En genomsnittlig  månadslön för en arbetare är idag tio gånger  högre än 1970. I takt med  att

tekniken utvecklas, metoder  förfinas och digitaliseringen  går framåt borde varor  och  tjänster

bli billigare att producera. Därför är det naturligt att tycka att ett genomsnitt1igt hushåll  borde

bli rikare över tid. I slutet av I 960-ta1et klarade sig hushållen i regel på en 1ön oeh hade  det

ändå relativt gott ekonomiskt  ställt (vi bortser  från jämställdheten  andra aspekler'  utan  ser

bara till siffroma). Idag har två arbetare som är sammanboende  med bam ofta inte råd med

mer än det nödvändigaste  och en ensamstående  med barn behöver i regel försörjningsstöd

för att få månaden att gå ihop. I dagens Sverige behöver  folk bidrag för  att ha råd med

skatten (el-subventionen  bland annat på grund av elskatten och  högt energipris.

Geriomsriittl:g  lön 1950-2020
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Fig 1. Egei diagram  baserat  på SCB och LO sarnmanstä]lriing  mv genomsnitttiga  månadslöner  Yör män
(få kvinnor arbetade  på 60- och 60-ta1et och könsgapet  i tön var större därför  exkluderas  kvinnor  här)



Motion  till Alvesta  kommunfullmäktige

Björn  Tisjö  (-)

Växande  skuldbubbla

Skuldsättning  och kraftiga  underskott  i offentliga  finanser  leder  till att problemet  växer  och

skjuts  framåt  till någon  annan  att lösa.  Nu befinner  sig inte  bara  Sverige  utan hela  världen  på

okänt  ekonomiskt  territorium.  Så hur  kan då en kommun  som  vår  agera.  Makroekonomi  och

global  politik  är utanför  vår  jurisdiktion  och ansvarsområde.  Det  vi kan och bör  göra  är  att

agera  ansvarsfullt  och förtänksamt.  Vi har  ett  ansvar  gentemot  kommande  generationer  och

vi vill ge dem  de bästa  förutsättningarna  och ekonomiska  möjligheterna  att forma  sin framtid

i vår  fina  kommun.

Framåt  är  svårt  att se, men bakåt  kan vi titta.  Vi kan gå flera  tusen  år bakåt  i historien  och se

hur  värde  skapas  och  vad  som  får  he1a samhällen  att blomstra  och sedan  falla.  Guldet  har

varit  centralt  i historien  och under  en period  gick  det  att köpa  guld  för  snäckskal.  När  bilen

introducerades  var  det  en lyxprodukt  som bara  den rikaste  överklassen  hade  råd med  och

priset  för  en bil var  då cirka  45 uns  guld,  eller  cirka  10 000  kronor.  Idag  kostar  en lyxbil

foföarande  40-50  uns  guld  men  det  motsvarar  över  700  000  kronor.

Inflation  är  en slags  dold  skatt  som  äter  upp  två procent  av vårt  kapital  varje  år. Om  jag  vill

spara  tiotusen  kronor  till mina  bam  att använda  om 10 år måste  jag  för  att kompensera  för

inflationen  sätta  undan  12000  kronor  om köpkraften  skall  vara  densamma  beräknat  på 2o/o

inflation.  Det  är av den anledningen  många  sparar  på börsen  effersom  den genomsnittliga

årsavkastningen  där  är  6-8%  över  lång  tid och ett av få sätt  att  faktiskt  behålla  värdet  på sitt

kapital.

Kapitalismen  är  inte  orsaken

Ofta  beskylls  kapitalismen  vara  orsaken  till klasskillnader  och  ojämlikhet  i samhället.  Så är

inte  fallet.  Kapitalismen  är  en förutsättning  för  att marknaden  ska  fungera.  Från  socialistiskt

håll heter  det  att  de rika  skor  sig på de fattigas  bekostnad.  Må så vara  men det  är inte

kapitalismens  fel. Det  är  systemet  som  är konstruerat  på det  viset  och har  så varit  länge.  Hur

mycket  en arbetare  än jobbar  kommer  den aldrig  kunna  bli rik  på lönearbete.  Kapitalägarna

blir  däremot  rikare,  inte på grund  av kapitalism  utan  på det  snedvridna  och orättvisa

systemet.

Cantilloneffekten

Redan  på I 700-taet  observerade  Richard  Cantillion  hur  pengama  fördelas  ojämnt  över

befolkningen  när  regeringar  eller  centralbanker  fördelade  ut pengar.  Den österrikiske

ekonomen  Friedrich  August  von Hayek  beskrev  det  som  "om  du häller  honung  i en kopp

sprids  den inte  jämnt.  Den klumpar  sig först  i mitten  av koppen  innan  den  sprids  ut". På

mikronivå  får  detta  stora  följder  på konsumenternas  köpkrafi.  Det  är alltså  personema  med

rätt  kontakter  som  har  närmast  till sedelpressen  som  gynnas  först  och mest.  Rik  blir  rikare

genom  billiga  lån och kan då köpa  hårda,  reella  och faktiska  tillgångar  i ett tidigt  skede  innan

allmänheten  får  chansen.  När  väl allmänheten  får  möjlighet  är priset  avsevärt  högre  på
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grund av efterfrågeökning  och de initiala köparna kan sälja en del av sin ursprungliga
satsning  och återinvestera  vinsten i andra tillgångsslag.

Antagligen  är det också därför  som socialister  hellre kräver  skattehöjningar  för de rika än

försöker  fixa systemet.  Centralbankers  och regeringars  skatte-  och penningpolitik  är en del,

men inte hela, orsaken  till den ojämna  fördelningen  och att klasskillnader  förekommer  och

tenderar  att  växa  över  tid.

Guld  genom  historien

Alltsedan  president  Nixon tog bort dollarn från guldstandarden  1971 och alla världens  valutor

blev fiat-valutor,  dvs papperspengar  utan bakomliggande  värde, har inflationen  tagit  fart och

vi ser priser  och löner  gå upp i värde utan att det går att köpa mer varor. När  stater,

regeringar,  riks- och centralbanker  via penningpolitik  och inflation  skapar  pengar  utan att

något annat  värde tillförs  blir det en bubbla, Det kallas offa "boom-bust-cykler".  Historien

upprepar  sig och före I 970-ta1et var bankkriser  ovanliga.  Numera  har vi vant oss vid att se

varianter  på finanskriser  och räknar  med det ungefär  vart tionde år.

På samma sätt som guld har varit en värdebevarare  och fungerat  som pengar  i historien  kan

en digital, global och decentraliserad  valuta bli det i framtiden.  Sedan våra sedlar  slutade

vara uppbackade  av guld år 1971 har inflationen  tagit  fart och även om lönerna  går upp blir

vi inte rikare. Guldet  var länge en fri marknad  men effer  1933 när Franklin  D. Roosewelt

utfärdade  order  6102 om konfiskering  av guld som gjorde  det olagligt  att äga guld under  flera

år, har sedan dess varit utsatt  för kurspåverkande  åtgärder  och statlig kontroll. De första  38

åren därefter  påbörjades  försöken  med guldstandard  och Bretton Woods-systemet  med

fasta växelkurser,  guldmyntfoten  och sedermera  fiat-experimentetfrån  1971. Från 1974 är

det återigen  lagligt  att äga investeringsguld  som privatperson  men priset styrs av

centralbankemas  och andra stora aktörer  och är därigenom  påverkat  i sitt pris.

En digital  och decentraliserad  valuta

Efter  finanskrisen  2008 skapade  en anonym person eller  grupp en digital valuta kallad

bitcoin som en protest  mot det orättvisa  systemet.  Bitcoin var under  flera år att jämföra  med

leksakspengar  på intemet.  Ett fåtal programmerare  kodade  och byggde nätverket  som växte

och fick fler anhängare  och som idag omfattar  tio tusentals  datorer  världen över  och bildar

vär1dens säkraste  och kraföullaste  datornätverk  och används  av miljoner  människor  globalt.

En blockedja  som inte går att ändra i efterhand  håller  kol på varenda  transaktion  som
någonsin  gjorts i nätverket  och ser till att inget värde dubbelspenderas.

Kryptografi  och matematik

Bitcoin Tungerar helt annoriunda  mot "vanliga  pengar".  Det är ett krypterat  nätverk  med

extremt  hög säkerhet  som inte ägs eller kontrolleras  av någon enskild. Ingen stat eller  bank

kan stänga ner nätverket  och det har varit online dygnet  runt sedan januari  2009 och får  fler
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anhängare  för  varje  dag.  I bitcoins  kod  finns  programmerat  att det  bara  kommer  finnas  21

OOO OOO coins  och varje  coin  är delbart  med 100  000  000  enheter.  Nya  coins  utvinns  hela

tiden,  närmare  bestämt  var  tionde  minut.  När  ett nytt  block  innehållande  de senaste

transaktionema  adderas  tiTrb-l-ock-k-ed-j-a-n-få-r-dens--om--sk-ap-a-fe- blocket  en belöning  på 6,25

bitcoin,  Var  fjärde  år  halveras  den summan,  vilket  gör  att 2024  blir  belöningen  3,125  bitcoin

och 2028  är den 1,562  bitcoin  osv. Denna  belöning  är incitamentet  att hålla  blockkedjan

säker  eftersom  tusentals  datorer  tävlar  om den samtidigt  som  de med  sin gemensamma

datorkraft  säkrar  nätverket.  Det  är  b1ockkedjan  som  är nätverkets  sanning  och säger  vem

eller  vilken  adress  som  äger  vi1ka medel  och bara  den med  rätt  lösenordsuppsättning  kan

spendera  värdet  i respektive  plånboksadress.  Om  fler  vill ha och börjar  använda  bitooin  ökar

dess  värde  och det  går  alltså  att köpa  mer  varor  för  mindre  pengar  - tvärtom  mot  vad  vi kan

göra  med  "vanliga  pengar".  Ökad  efferfrågan  i kombination  med  minskat  utbud  genom

halveringarna  antas  få bitcoins  pris  och användningsområde  att fullkomligt  explodera  till

uppsidan  inom  en generation.

Ett e-mail  kan skickas  till många  mottagare  och en bild kan publiceras  på en hemsida  och

laddas  ned  av vem  som  helst.  Bitcoin  däremot  är unikt  i sina  egenskaper  och det  går  inte att

duplicera  den  eller  kopiera  den tack  vare  avancerad  kryptografi  och matematik.  Blockkedjan

innehåller  varje  coins  enskilda  historik  och datomätverket  gemensamt  validerar  varje

transaktion  innan  det  går  att  spendera  något.  Därför  kommer  bitcoin  sannolikt  spela  en

avgörande  roll i framtiden.

Försäkring  mot  inflation

Bitcoin  spear  redan  idag  en avgörande  roll i länder  som  drabbats  extra  hårt  av hyperinflation

orsakad  av centralbankers  ansvarslösa  sedeltryckning  och regeringars  expansiva

penningpolitik.  När  ett ands  egna  valuta  tappar  all sin köpkraft  trots  många  nollor  på sedeln

blir  folket  de stora  förlorarna.  Det  har  skett  ett flertal  gånger  under  2000-ta1et  i länder  som

Sydsudan,  Zimbabwe,  Belarus  och Venezuela.  Vi alla har  sett  bilderna  från  Tyskland  efter

första  vär1dskriget  där  det  krävdes  en skottkärra  sedlar  för  att köpa  en 1impa brÖd. I länder

som  upplever  hög  inflation  nu är intresset  för  bitcoin  extra  stort.  Bitcoin  är  folkets  pengar  och

en fredlig  protest  mot  den orättvisa  ekonomiska  politiken  som  gör  att arbetarklassen  aldrig

kan komma  ur den nedåtgående  spiralen  med  högre  lön, högre  konsumentpris  men  tappad

köpkraft.  I änder  som  Sverige  med  relativt  stabil  inflation  och någorlunda  fungerande

välfärdssystem  är bitcoin  inte iiRa iivsnöövändigt  men kan ändå  speia  en avgörande  roll  för

att undvika  att bli långsamt  fattig.  Sista  året  har  dock  även  Sveriges  expansiva  penningpolitik

till följd  av pandemins  alla stödpaket  ökat  på mängden  kronor  i cirkulation  vilket  fått  vår

inflation  att fördubblas.

För  oss  svenskar  kan bitcoin  fungera  som  en slags  försäkring  eller  långsiktig  sparform,  Den

som  köpte  bitcoin  för  100  kronor  1 november  2011 skulle  idag  ha cirka  400  000 kronor.  Det

är  dock  ingen  rättvis  jämförelse  eftersom  bitcoin  då endast  användes  av en liten krets

personer  och den  typen  av exempel  bör  undvikas.  Däremot  kan vi se en positiv  avkastning

på 30%  sedan  I januari  2021.  Sedan  slutet  av år  2017  när  det  rådde  "bitcoinfeber"  är  bitcoin

däremot  upp cirka  1 80o/o i värde  men som  jämförelse  har  dollarn  tappat  96%  av sitt  värde

sedan  år 19'13,  När  fler  förstår  detta  kommer  bitcoin  stå som  det  sjä1vklara  alternativet  till det
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monetära  systemet  och framtida  generationer  kommer  studera  oss  nu på samma  sätt  som  vi

studerar  pengar  i historien  och  ställa  sig Trågan varför  vi så länge  höll  fast  vid det  konstiga

system  som  gynnar  de rika  på arbetar-  och medelklassens  bekostnad.  Bitcoin  var  förra

decenniets  i särklass  bäst  presterande  tillgångsslag.  Bitcoin  har  al1a chanser  att  fortsätta

vara  en gynnsam  placering  många  år framöver  medan  marknaden  mognar  och därmed

fluktuera  upp  och ner  i pris  mätt  i kronor.  Vi har  nu chansen  att  göra  som  man  gjort  i historien

tidigare  när  paradigmskiften  skett,  "köpa  guld  för  snäckskar'.

Vår  kommunala  ekonomi  omfattar  som  nämnt  ovan  mer  än en miljard  kronor  årligen  och de

närmaste  åren  ser  ut att  bli extremt  tuffa  till följd  av världshändelserna  och den ökade

penningmängden  samt  ett växande  välfärdsuppdrag.  Sammantaget  vet  vi vad  som  varit  och

vart  det  har  fört  oss  men  vi vet  inte  vad  framtiden  har  att utvisa.  Vi vet  dock  att framtiden  är

digital,  mycket  satsas  på artificiel1  intelligens,  självkörande  bilar,  robotar,  digitalisering  och allt

fler  möten  sker  online.  Att  då inte  satsa  några  procent  av sina  tillgångar  på framtidens

digitala  pengar  är  ologiskt.  I kommunen  ändrar  vi inte  grunderna  för  världsekonomin  men vi

kan jatta  strategiska,  långsiktiga  och väl grundade  beslut  byggda  på fakta  och tidigare

erfarenheter  som  har  potential  att gynna  vår  kommun.

Varför  just  bitcoin

Det  finns  i skrivande  stund  över  12 0000  kryptovalutor.  Om inte  bitcoin  lyckas  kommer  ingen

annan  kryptovaluta  heiler  göra  det. Bitcoin  var  först  med  den revolutionerande

blockkedjetekniken  och alla  alternativ  är kopior  med  olika  nischer  men de är inte

decentra1iserade  utan  kan ändras  i källkoden  eller  styras  av dess  grundare.  Bitcoins

försprång  på IO år är omöjigt  att knappa  in på då det  finns  tiotusentals  noderutspridda  över

hela  världen  som  upprätthåller  säkerheten  i det  gemensamma  nätverket  och var  och en

hålfer  en kopia  av blockkedjan.  Bitcoin  står  ensamt  för  drygt  50%  av det  totala  värdet  inom

hela  kryptomarknaden  och alla  andra  12000  stycken  alt-coins  har  en total  marknadsandel  på

50%  tillsammans.  Det  är inte rimligt  att tro att en alt-coin  kan ta bitcoins  plats,  Om inte

bitcoin  vinner  slaget  om att  vara  den världsledande  digitala  valutan  finns  ingen  chans  för  de

andra.  Hotet  mot  bitcoin  är  att världens  länder  går  samman  och  förbjuder  den,  men  det

kommer  ändå  inte  ta bort  bitcoin,  bara  göra  den olag1ig.  Man  bör  därför  vara  försiktig  men

ändå  ha viss- exponering.  En tiii tio procent  av tiligångarna  kan vara  en rimligt  försiktig

summa  att spekulera  med,  precis  som  vi gör  med  vanliga  fonder  eller  aktier  inom  den

kommunala  ekonomin.

Slutsats

Konklusionen  av denna  text  är att framtiden  är osäker.  Men  vi vet  att pengar  och ekonomi  är

en av hömstenama  i vårt  samhälle  och det  krävs  valuta  för  att  handla  och göra  affärer  både

lokalt  och globaft.  Vi vet  också  att kronan  varje  år  tappar  köpkraft.  Vi vet  att kommunen  de

senaste  decennierna  haft  svårt  att  få ekonomin  att gå ihop.  Vi vet  att dagens  ungdomar  är

digitala.  Vi vet  att  kommunens  utgiffer  ökar  varje  år. Vi har  också  observerat  bitmin  som
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tycks  överleva  trots  att  den förklarats  död över  300  gånger  och att  de traditionela  bankerna

säger  att  det  är farligt.  Kommunen  äger  idag  värdepapper  med  både  positiv  och negativ

avkastning  inom  ramen  förden  kommunala  pensionsfonden.  Ar  2019  köpte  kornmunen

värdepapper  för  22,7  miljoner  kronor.  Att allokera  en liten del av kommunens  resultat  i

bitcoin  skulle  kunna  visa  sig vara  en synnerligen  god  investering.

Kommunens  resultat  2019  är enligt  årsredovisningen  45 miljoner  kronor.  Skulle  I o/o av det

investeras  i bitcoin  motsvarar  det  idag  450  000 kronor,  med  dagens  kurs  på bitcoin  som  är

307  000  kronor  innebär  det  att kommunen  kan köpa  1,5  bitcoin.  450  000  kronor  är mycket

pengar  men inom  den kommunala  budgeten  på över  1200  000  000  kronor  är det

försvinnande  lite.

Noteras  bör  också  att bitcoins  dagspris  i kronor  på kort  sikt  är  irrelevant,  antingen  är  det  om

20 år; O kronor  eller  väldigt  mycket  mer  än vi kan föreställa  oss  idag,  varför  en

försiktighetsprincip  bör  råda,  men  att stå helt  utanför  är  dumsnålt.  Det  skulle  gå att hantera

som  med  värdepapper  att eventuell  vinst  hämtas  hem  vid kursuppgång  om tveksamhet

råder. Senaste veckorna har Bitcoin til fö13d av pandemin och omvärldsfaktorer tappat i kurs
men det  är naturligt  och när  marknaden  återhämtar  sig lär  Bitcoin  göra  det  mest.

Med  anledning  av  ovan  anförda  föreslår  jag  kommunfullmäktige  besluta

I

attför  m353i  1% av kommunens resultat köpa bitcoin årligen, fördelat med 1/'12 per månad.

2

att  de bitcoin  som  köps  skafl  inte säljas  vid eventuel1  värdeökning  utan  kommunens  avsikt

med  investeringen  är  att  det  är  en långsiktig  strategisk  åtgärd  som  skall  skydda  mot  inflation

och ge Trarntida  årlig  avkastning  och säkra  god  finansiel  status  för  kommunen

3

att  en arbetsgrupp  bildas  inom  kommunen  som  läser  på och  Törse»ker förstå  bitcoin,  varför

det  skapats  och varför  det  behövs  och utifrån  det  upprättar  rfödvändiga  policyer  och

säkerhetsföreskriffer  för  att  säkra  kommunens  digitala  tillgångar  inför  framtiden
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Till min sammanställning  har  jag  hämtat  fakta  från

htfös://bitcoinsverioe.oro

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/Ionestrukturstatist
ik-privat-sektor-sIp/pong/tabeil-och-diagrarn/genomsnittIig-manadslon-1973-/  0ämför män kategorin
kommunanställda  och tjänstemän)

https://mingeneration.story.affonbIadet.se/chapter/tidsIinje/

https://www.riksgaIden.se/sv/press-och-publicerat/pressme

rskott-for-staten-i-september-2020/

https://www.austriancenter.com/cantil!on-effect-populism/

https://medium.corn/@100triIlionUSD/modeling-bitcoins-vaIue-with-scarcity-91faOfc03e25  Bitcoin  - en finansiell
revolution,  (2016)  Lovån,  Linus,  Blockkedjan-se

https://techstartups.com/2021/1  2/1 8/80-us-doIfars-existence-printed-ianuary-2020-oc
tober-2021/
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Svar på motion (M) om att öka stödet till vålds- och 
hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Den 7 mars 2022 inkom en motion från Claudia Crowley Sörensson (M) om att öka 
stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag. 

Moderaterna yrkar på: 

Att samtlig personal inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag som är utsatta 
för våld i nära relation eller en hedersutsatt situation medges möjlighet till 
stödsamtal på betald arbetstid i de fall det inte går att lösa på fritiden. 

Att Kommunchefen ges i uppdrag att tillse så erforderliga rutiner och arbetssätt 
utarbetas för att genomföra ovanstående. 

Arbetsgivaren vill vara till hjälp och stöd för medarbetare som på något sätt utsätts 
för våld. Detta oavsett om det är våld i nära relationer, hedersutsatta eller i någon 
annan situation. Det förutsätter dock att det kommer till arbetsgivarens kännedom 
och att den enskilde vill ta emot hjälp.  

Rutinen för hur arbetsgivaren hanterar det idag är att medarbetaren erbjuds 
stödsamtal via företagshälsovården om behovet finns. Praxis är att man går på 
samtalen på sin fritid om det är möjligt annars får det ske på betald arbetstid. 

Arbetsgivarens svar på Moderaternas yrkande är att de rutiner och arbetssätt vi har 
idag inkluderar även vålds-och hedersutsatta medarbetare. Därför bör motionen 
avslås. 

Ärendet behöver inte innehålla en konsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets beslut § 50, 2022-10-11 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2022-07-26 

Motion (M) om att öka stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns 
förvaltningar och bolag, 2022-03-07 
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§ 50 Dnr 2022-00114  

 

Motion (M) om att öka stödet till vålds- och hedersutsatta inom 
Alvesta kommuns förvaltningar och bolag 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anse motionen vara besvarad. 

Sammanfattning 

2022-03-07 inkom en motion från Claudia Crowley Sörensson (M) om att öka stödet 
till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag. 

Moderaterna yrkar på: 
- Att samtlig personal inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag som är 

utsatta för våld i nära relation eller en hedersutsatt situation medges 
möjlighet till stödsamtal på betald arbetstid i de fall det inte går att lösa på 
fritiden. 

- Att kommunchefen ges i uppdrag att tillse så erforderliga rutiner och 
arbetssätt utarbetas för att genomföra ovanstående. 

Arbetsgivaren vill vara till hjälp och stöd för medarbetare som på något sätt utsätts 
för våld. Detta oavsett om det är våld i nära relationer, hedersutsatta eller i någon 
annan situation. Det förutsätter dock att det kommer till arbetsgivarens kännedom 
och att den enskilde vill ta emot hjälp.  

Rutinen för hur arbetsgivaren hanterar det idag är att medarbetaren erbjuds 
stödsamtal via företagshälsovården om behovet finns. Praxis är att man går på 
samtalen på sin fritid om det är möjligt annars får det ske på betald arbetstid. 

Arbetsgivarens svar på Moderaternas yrkande är att de rutiner och arbetssätt vi har 
idag inkluderar även vålds-och hedersutsatta medarbetare.  

Ärendet behöver inte innehålla en konsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen Motion (M) om att öka stödet till 
vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag, daterad 
2022-07-26 

Motion (M) om att öka stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns 
förvaltningar och bolag, 2022-03-07 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



Från:  ulrika.bengtsson@alvesta.se 
Skickat:  2022-10-18 08:27:36 
Till:  kommunstyrelsen@alvesta.se 
Ämne:  Handlingar för ärende 202200114, Motion (M) om att öka stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta 
kommuns förvaltningar och bolag 
 
 
 
 
Hej, 
expedierar beslut fattat vid personalutskottets sammanträde 2022-10-11. 
  
Med vänliga hälsningar 
Ulrika Bengtsson 
 
Aktuella handlingar för ärende 202200114, Motion (M) om att öka stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns 
förvaltningar och bolag bifogas detta e-postmeddelande 
 
Bifogat material kommer från följande handlingar: 
Protokollsutdrag 2022-10-11  § 50 Motion (M) om att öka stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns 
förvaltningar och bolag | Beslut-202200114-KS-§ 50.docx | ID:39847 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse svar på motion att öka stöd till vålds- och hedersutsatta | 
Tjänsteskrivelsemall - Kommunledningsförvaltningen.docx | ID:39326 
 
Beslut-202200114-KS-§ 50.pdf 
Tjänsteskrivelsemall - Kommunledningsförvaltningen.pdf 
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Motion (M) om att öka stödet till vålds- och 
hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och 
bolag 

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 
avslå motionen  

Sammanfattning 

Den 7 mars 2022 inkom en motion från Claudia Crowley Sörensson (M) om att öka 
stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag. 

Moderaterna yrkar på: 

Att samtlig personal inom Alvesta kommuns förvaltningar och bolag som är utsatta 
för våld i nära relation eller en hedersutsatt situation medges möjlighet till 
stödsamtal på betald arbetstid i de fall det inte går att lösa på fritiden. 

Att Kommunchefen ges i uppdrag att tillse så erforderliga rutiner och arbetssätt 
utarbetas för att genomföra ovanstående. 

Arbetsgivaren vill vara till hjälp och stöd för medarbetare som på något sätt utsätts 
för våld. Detta oavsett om det är våld i nära relationer, hedersutsatta eller i någon 
annan situation. Det förutsätter dock att det kommer till arbetsgivarens kännedom 
och att den enskilde vill ta emot hjälp.  

Rutinen för hur arbetsgivaren hanterar det idag är att medarbetaren erbjuds 
stödsamtal via företagshälsovården om behovet finns. Praxis är att man går på 
samtalen på sin fritid om det är möjligt annars får det ske på betald arbetstid. 

Arbetsgivarens svar på Moderaternas yrkande är att de rutiner och arbetssätt vi har 
idag inkluderar även vålds-och hedersutsatta medarbetare. Därför bör motionen 
avslås. 

Ärendet behöver inte innehålla en konsekvensanalys.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2022-07-26 

Motion (M) om att öka stödet till vålds- och hedersutsatta inom Alvesta kommuns 
förvaltningar och bolag, 2022-03-07  
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Michael Färdig 
Tf kommunchef 

Monica Sjölin 
Bitr. HR-chef 

Beslutet skickas till 

Motionären 



Motion  till  kommunfullmäktige  i Alvesta  kommun,

för  att  öka  stödet  till  vålds  och  hederutsatta  inom

Alvesta  kommuns  fönialtningar  och  bolag.

Vartred3e vecka dödas en kvinna av en man. År2020 anmäldes  39200  misshandelsbrott  och

8 690 våldtäkter  mot kvinnor  eller flickor. Det motsvarar  ungefär  en våldtäkt  i timmen, dygnet

runt,  året  om.

Mäns  våld  mot  kvinnor  är ingen  privat  angelägenhet  utan  handlar  om grova  brott;  våldtäkter,

grov  misshandel,  försök  till mord,  mord  och  förföljelse.  En kriminalitet  som  pågår  dygnet  runt

om,  året  om.

Dessa  brott  sker  oftast  bakom  stängda  dörrar  i det  dolda  men

för  att  det  sker  hemma  och  inte  ute  på gatan.

10%  av alla  kvinnor  under  50år  har  utsatts  för  våld  eller  känt  sig

i en nära  relation  under  det  senaste  året.

Enligt  brottsförebyggande  rådet  är det endast  4% av

relation  som  polisanmält  händelsen  eller  händelserna.  M

5 kvinnor  mördades  på 3 veckor  i Sverige,  en av

dagen  i centrala  Alvesta.

Vi kan inte  göra  allt men  vi kan alla göra  något.

och  i våra  organisationer  skall  vi säkerställa  att

personal  inom  Alvesta  kommuns  förvaltningar  oc

Med  anledning  av  ovanståen

Alvesta  kommun:

Att  samtlig  personal  inom  Alvesta  kommuns  fe

nära  relation  eller  en hedersutsatt  situation

arbetstid  i de fall  det  inte

går  att  lösa  på fritiden.

Att  Kommunchefen  ges  i uppdrag  att  tillse  så erforderliga

genomföra  ovanstående.


