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§ 37 Dnr 2023-00108 042 

 

Årsredovisning för Alvesta kommun för år 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning till kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Sammanfattning 

I enlighet med lagen om kommunal redovisning upprättar kommunstyrelsen en 
årsredovisning för Alvesta kommun. I årsredovisningen finns bland annat en samlad 
bedömning av huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås samt en 
bedömning av huruvida balanskravet uppnås. Efter att kommunstyrelsen har 
fastställt årsredovisningen ska den granskas av de förtroendevalda revisorerna. 
Revisorerna kommer därefter att bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som kommunfullmäktige har fastställt.  

Kommunens bokslut för år 2022 visar ett resultat på 33,7 mnkr, vilket är 6,3 mnkr 
bättre än budget. Nämndernas utfall är 11 mnkr bättre än budget. De största 
budgetavvikelserna finns inom samhällsbyggnadsnämnden som redovisar ett 
överskott på 14,2 mnkr och nämnden för arbete och lärande som har ett 
underskott på 3 mnkr. Förutom nämndernas överskott består resultatet av ett 
mindre underskott avseende den gemensamma finansieringen på 5 mnkr. I 
beloppet ingår ett högre utfall av skatteintäkterna, orealiserade förluster på 
placerade pensionsmedel, samt extra tillskott till omsorgsnämnden och Alvesta 
Utveckling AB. 

Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det vill säga årets 
intäkter ska överstiga dess kostnader. Detta är ett lägre krav än god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsresultatet justeras för bland annat samtliga realiserade 
och orealiserade vinster och förluster på placerade pensionsmedel. I och med det 
positiva balanskravsresultatet om 86,8 mnkr så uppfyller kommunen 
balanskravsmålet med god marginal.  

Årets nettoinvesteringar uppgick till 82 mnkr av budgeterade 143,7 mnkr. 
Genomförandegraden uppgick därmed till 57 procent. Självfinansieringsgraden på 
262 procent ligger i linje med de höga siffrorna för 2021. Det beror på att 
kommunen inte tagit upp några nya lån under året utan finansierat investeringarna 
med den egna likviditeten. Det är viktigt att resultatet över tid är starkt för att 
finansiera framtida investeringar. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning delvis är 
uppfyllt för 2022. De två finansiella målen är uppfyllda och av inriktningarna med 
kopplade utvecklingsmål bedöms Barn och ungas behov vara uppfyllt medan 
Hållbar tillväxt, Trygg välfärd och Människors vardag bedöms delvis uppfyllt. Av 
utvecklingsmålen är sex av 14 uppfyllda 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning 2022 för Alvesta kommun 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

 



 

 
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 
Kommunledningsförvaltningen 
Anna Falkenstam  
Ekonomi- och finanschef 
Tel. 0472-150 37 
E-post: anna.falkenstam@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-28 
Referens 

KS 2023-00108 

 

 

 

 
  

Årsredovisning för Alvesta kommun för år 2022 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning 2022 för Alvesta kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa särredovisningen av vatten- och 
avloppsverksamheten för 2022.  

Sammanfattning 

I enlighet med lagen om kommunal redovisning upprättar kommunstyrelsen en 
årsredovisning för Alvesta kommun. I årsredovisningen finns bland annat en samlad 
bedömning av huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås samt en 
bedömning av huruvida balanskravet uppnås. Efter att kommunstyrelsen har 
fastställt årsredovisningen ska den granskas av de förtroendevalda revisorerna. 
Revisorerna kommer därefter att bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som kommunfullmäktige har fastställt.  

Kommunens bokslut för år 2022 visar ett resultat på 33,7 mnkr, vilket är 6,3 mnkr 
bättre än budget. Nämndernas utfall är 11 mnkr bättre än budget. De största 
budgetavvikelserna finns inom samhällsbyggnadsnämnden som redovisar ett 
överskott på 14,2 mnkr och nämnden för arbete och lärande som har ett 
underskott på 3 mnkr. Förutom nämndernas överskott består resultatet av ett 
mindre underskott avseende den gemensamma finansieringen på 5 mnkr. I 
beloppet ingår ett högre utfall av skatteintäkterna, orealiserade förluster på 
placerade pensionsmedel, samt extra tillskott till omsorgsnämnden och Alvesta 
Utveckling AB. 

Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det vill säga årets 
intäkter ska överstiga dess kostnader. Detta är ett lägre krav än god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsresultatet justeras för bland annat samtliga realiserade 
och orealiserade vinster och förluster på placerade pensionsmedel. I och med det 
positiva balanskravsresultatet om 86,8 mnkr så uppfyller kommunen 
balanskravsmålet med god marginal.  
 
Årets nettoinvesteringar uppgick till 82 mnkr av budgeterade 143,7 mnkr. 
Genomförandegraden uppgick därmed till 57 procent. Självfinansieringsgraden på 
262 procent ligger i linje med de höga siffrorna för 2021. Det beror på att 
kommunen inte tagit upp några nya lån under året utan finansierat investeringarna 
med den egna likviditeten. Det är viktigt att resultatet över tid är starkt för att 
finansiera framtida investeringar. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning delvis är 
uppfyllt för 2022. De två finansiella målen är uppfyllda och av inriktningarna med 
kopplade utvecklingsmål bedöms Barn och ungas behov vara uppfyllt medan 
Hållbar tillväxt, Trygg välfärd och Människors vardag bedöms delvis uppfyllt. Av 
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utvecklingsmålen är sex av 14 uppfyllda, sju påbörjade och ett ej påbörjat. Av de tio 
särskild uppdrag fullmäktige riktat till styrelse och vissa nämnder är ett uppdrag 
slutfört, ett inte påbörjat och övriga åtta uppdrag påbörjade, men ej slutförda. 

Bilagor 

Årsredovisning 2022 för Alvesta kommun 

 
 
Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Anna Falkenstam 
Ekonomi- och finanschef 

 

Beslutet skickas till 

Kommunchef 
Ekonomi- och finanschef 
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INLEDNING 
 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Då ska mandatperiodens sista år sammanställas och läggas till handlingarna. Det har helt klart varit en 
mandatperiod som inte liknat många andra. Under året som gick hanterade vi slutet av pandemin och 
de utmaningar vi har haft kopplat till detta. Den 24 februari 2022 ersattes pandemin av en ny kris, då 
Ryssland invaderade Ukraina och sedan dess har vi varit tvungna att hantera de nya förutsättningarna 
och den situation det innebär med ett krig i vårt närområde. 
 
Kriget i Ukraina har så klart fått fruktansvärda konsekvenser i form av mänskligt lidande och förluster av 
nära och kära och enorma materiella skador. För vår del blir konsekvenserna helt andra och dessa har 
vi försökt hantera så gott vi kunnat. För Sveriges del har det främst påverkat vår säkerhetspolitik, handel 
och ekonomi. Vi har uppmärksammat Ukrainas kamp och visat vårt stöd till Ukraina genom att varje 
måndag hissa Ukrainas flagga samt lyst upp vattentornet i Alvesta i gult och blått. Nu hoppas vi att detta 
krig snart tar slut. 
 
Trots allt som händer i vår omvärld och i spåren av pandemin, som även påverkade oss under 2022, har 
vi fortsatt att köra på med våra utvecklingsprojekt för att göra Alvesta kommun ännu bättre. Det är roligt 
att följa alla de positiva saker som sker i kommunen och inte minst med ökad byggnation.  
 
Årsredovisningen ger en bra övergripande bild av det gångna året när det gäller måluppfyllelse och eko-
nomi. Känslan är att vi kan sammanfatta mandatperioden som relativt lyckad utifrån de mål vi satt upp 
och de ekonomiska resultat som varit. Det ekonomiska resultatet för året tar vi nu med oss även om 
sista raden bara visar ett överskott på cirka 34 mnkr. Balanskravsresultatet är det resultat som är om 
man tar hänsyn till det vi kan påverka landar på cirka 87 mnkr. Detta är välkommet när vi nu går in i 
ekonomiskt tuffare tider. 
 
Under 2022 har det hänt väldigt mycket positivt. Jag vill lyfta fram några saker här. Skolresultaten går år 
rätt håll och andelen behöriga till gymnasiet var högst i länet, och det är en bra måttstock att ha med 
oss. Resultaten i grundskolan var det bästa på många år, vilket visar att vi gör rätt saker i skolan. Vi 
påbörjade även bygget av en ny förskola i Moheda. Näringslivet gav oss också det bästa resultat vi nå-
gonsin haft då vi hamnar på plats 43 av 290 i Svenskt näringslivs undersökning. 
 
2022 var det valår med val till kommun, region och riksdag. Det är en stor och viktig händelse som 
hanterades på ett bra sätt. Det som dock är lite oroväckande är att valdeltagandet minskade något, 
vilket bör tas på allvar. 
 
Jag vill avsluta med ett stort TACK! till alla medarbetare i Alvesta kommun. Ni är alla en stor del av det 
som vi är så stolta över inom våra olika kommunala verksamheter. Ett tack också till alla samarbetspart-
ners, näringsliv, föreningsliv och alla andra som på olika sätt bidragit till att göra ett bra Alvesta, ännu 
bättre! 
  
 
Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande 
 
För Södra Sveriges Mittpunkt 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Den kommunala koncernen 
Kommunfullmäktige är Alvesta kommuns högsta beslutande organ. Den kommunala verksamheten 
bedrivs till största delen i förvaltningsform men även i aktiebolagsform och kommunalförbund. Till 

fullmäktige finns stödfunktionerna revision och valberedning.  
 
Alvesta kommun  

I Alvesta kommun som juridisk person drivs verksamheter med service, myndighetsutövning och 
samhällsbyggnad av nämnder och förvaltningar.  
 
Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen är beslutande och beredande i övergripande frågor och har uppsiktsplikt för hela 
den kommunala verksamheten inklusive kommunala bolag. Tre utskott finns knutna till styrelsen: 
arbetsutskott, personalutskott och upphandlingsutskott. 
 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar huvudsakligen för kulturskola/musikskola, bibliotek (inklusive 
skolbibliotek), fritidsgårdar samt samarbetar med föreningar, organisationer och kulturarbetare 
med stöd och genomförande av kultur- och fritidsarrangemang. 
 
Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom 
inom förskoleklass, grundskola och särskola. 
 
Nämnden för arbete och lärande 

Nämnden ansvarar för gymnasieskola, vuxen- och uppdragsutbildning samt för utredning, stöd och 
behandling till barn, ungdomar och familjer, vuxna personer med missbruk, personer med psykisk 
ohälsa samt stödboende för ensamkommande flyktingbarn. Nämnden har även ansvar för försörj-
ningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder samt övergripande ansvar för integration. 
 
Omsorgsnämnden 

Denna nämnd har ansvar för omsorg och stöd i form av hemtjänst till enskilda samt särskilda boen-
deformer för äldre, stöd och service till vissa funktionshindrade samt kommunal hälso- och sjuk-
vård. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för fysisk planering, detalj- och områdesplaner, förhandsbe-
sked, gator, vägar, parker och grönområden. Dessutom finns ansvar för förvaltning och upplåtelse 
av kommunal mark, köp och försäljning av fastigheter samt för vatten och avlopp. 
 
Nämnden för myndighetsutövning 

Nämnden hanterar tillstånd- och tillsynsverksamhet inom bygg och miljö samt ett flertal andra la-
gar. 
 

Kommunala bolag 

Kommunen äger till 100 procent Alvesta Kommunföretag som i sin tur i en aktiebolagsrättslig kon-
cern har fyra dotterbolag; AllboHus Fastighets AB, Alvesta Energi AB, Alvesta Renhållnings AB och 
Alvesta Utveckling AB. Ett av dotterbolagen, Alvesta Energi är moderbolag till Alvesta Elnät. 
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Alvesta kommunföretag AB 

Kommunföretag äger och förvaltar aktier och andelar i de helägda kommunala bolagen. Syftet är 
att leda och samordna verksamheten för att uppnå ett optimalt resursutnyttjande och vara en 
plattform för ökad samverkan inom kommunkoncernen. 
 
Allbohus Fastighets AB 

Fastighetsbolaget förvaltar egna bostäder och lokaler samt kommunala verksamhetfastigheter. Bo-
laget har också nyproduktion av lägenheter och lokaler för eget och kommunens behov samt utför 
lokalvård för egna fastigheter och externa uppdragsgivare, främst Alvesta kommun. 
 
Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB 

Energibolagen producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme samt via elnätbolaget distribuerar el 
med så högt resursutnyttjande och hög leveranssäkerhet som möjligt. 
 
Alvesta Renhållnings AB 

Renhållningsbolaget sköter kommunens lagstadgade ansvar för hushållsavfall, driver bemannade 
återvinningscentraler samt samlar in och transporterar avfall och slam och säkerställer extern be-
handlingskapacitet för insamlat material. 
 
Alvesta Utveckling AB 

Bolaget ska bidra med förstudier och projekt för kommunutveckling och komplement i näringslivs-
arbete samt bygga, förvärva, förvalta och förädla lokaler och mark för kommersiell verksamhet till 
företag för uthyrning och/eller försäljning. 
 
Kommunalförbund 

Värends Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i Alvesta kommun (18 %) och Växjö kom-
mun (82 %). Kommunalförbundet Sydarkivera, som syftar till en gemensam organisation och ett 
gemensamt system för e-arkiv, är gemensam arkivmyndighet och arkivförvaltning för de 36 för-
bundsmedlemmarna. 
 
Övriga intressen 
Huseby bruk AB är ett kommunalt bolag, som ägs av Alvesta kommun (70 %) och Växjö kommun 
(30 %). Huseby Bruk AB bedriver besöksverksamhet på Huseby bruk. Därutöver finns intressen 
bland annat i Småland Airport AB, Kommunassurans syd försäkrings AB, Kommuninvest AB och 
Inera AB. 
 
Privata utförare 
Kommunen anlitar privata utförare på tre väsentliga områden: köp av utbildning för grundskola och 
gymnasieskola, familjehem och placeringar. Privata utförare anlitas där det bedöms finnas stor-
driftsfördelar samt större möjlighet att upprätthålla kompetens som kommunen inte själv har möj-
lighet att uppnå. Avseende köp av utbildning är valet av skola upp till vårdnadshavare eller elev, så-
ledes inget val som kommunen styr över själv. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i verksamhet som 
bedrivs i kommunkoncernen. Kommunens vision anger den övergripande inriktningen för hur Alvesta som 
kommun och samhälle ska vara. Utifrån visionen och politiska prioriteringar är kommunfullmäktiges fyra inrikt-
ningar framtagna. Inriktningarna styr både nämndernas, styrelsernas och förvaltningarnas verksamheter. Varje 
år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige budgetårets och planårens finansiella mål med ut-
gångspunkt från de mer långsiktiga finansiella målen.  
 
Inriktningarna och den ekonomiska ställningen värderas i kommunkoncernens delårsrapport respektive årsre-
dovisning. Syftet är att slå fast om kommunen och koncernen haft god ekonomisk hushållning under året eller 
inte. 

 
Vision 2027 för Alvesta kommun 
 

”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt” - 
 Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. 
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Visionens fyra kommunövergripande inriktningar 
 
Hållbar tillväxt 
Alvesta kommun ska verka för både tillväxt 

och minskad klimatpåverkan. Den hållbara till-

växten är central för att klara kommunens ut-

maningar i dag 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 ge-

nomsyrar all verksamhet.  

 
 
 

Människors vardag 
I Alvesta kommun kan man bo och verka med 

stolthet. Här skapas möjligheter för ett attrak-

tivt 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 förutsätt-

ningar för ett aktivt, tryggt och modernt liv i 

hela kommunen. Alvesta kommun är en plats 

för alla typer av möten mellan människor. 

  
 
Barns och ungas behov 
I Alvesta kommun får alla en bra barndom och 

en trygg och utvecklande skolgång. Genom ti-

diga och samordnade insatser från olika sam-

hällsaktörer, arbeta förebyggande med att 

förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa. Och 

därmed får fler barn och unga bättre uppväxt-

villkor. 

    

    

 
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, ar-

beta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd 

så att människors upplevda trygghet ökar. 
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Styrmodell och Agenda 2030 
Alvesta kommuns styrmodell som omfattar hela kommunkoncernen utgår från Agenda 2030 och vilar 
på grundprinciperna om tillitsbaserad styrning och god ekonomisk hushållning. Styr- och ledningsmo-
dellen beskriver den övergripande målstyrningen och hur denna hänger ihop med verksamhetsplane-
ringen, uppföljning, analys och utveckling. Modellen ger därmed en struktur för att gå från vision, inrikt-
ningar och mål till genomförande och effekt. På detta sätt säkerställs att den politiska viljan för vår sam-
hällsutveckling får genomslag i verksamheterna, att resurser hanteras effektivt och att mål uppnås. 
 
God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning nås genom fullmäktiges inriktningar, utvecklingsmålen och de finansiella 
målen. De finansiella målen utgår från principen att varje generation ska bära kostnader för den service 
som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader och åtaganden. En håll-
bar ekonomi på kort och lång sikt utgör förutsättningen för att kunna driva verksamhet med god kvalitet. 
Utvecklingsmål och finansiella mål beslutas i Mål och budget för respektive planperiod. 
 
 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 
Efter kommunvalet 2022 bildades i Alvesta kommun ett majoritetsstyre av Socialdemokraterna, Center-
partiet och Kristdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet. Skattesatsen har varit oförändrad sedan 
2015 och uppgår till 21,42 kronor.  
 

 
 
Tabellen nedan beskriver Alvesta kommunkoncern och kommun utifrån väsentliga nyckeltal. Beskriv-
ningar av respektive nyckeltal kommenteras löpande under respektive avsnitt. Sammantaget har de 
ekonomiska förutsättningarna varit stabila under perioden och resultaten starka, trots flera år av stor 
oro i omvärlden, både internationellt och nationellt. Goda resultat leder till stabil soliditet och hög själv-
finansieringsgrad avseende investeringar. Eftersom en stor del av kommunens verksamhetslokaler ägs 
och drivs i bolagsform bör den finansiella ställningen värderas utifrån koncernperspektivet. Samman-
ställningen nedan visar samtidigt att kostnaderna ökat mer än intäkterna under perioden, främst på 
grund av marknadsvärdet. Det bör följas noggrant tillsammans med soliditeten och ränteutvecklingen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
Väsentliga förhållanden 
Coronapandemin följde med in i 2022 med delvis stängda anläggningar för utövare i kultur- och fritids-
förvaltningens verksamheter. Detta medförde bland annat minskade intäkter. Pandemin fortsätter att 
påverka verksamheten inom omsorgsförvaltningen. Under detta år har förvaltningen inte haft några 
större utbrott på enheterna då man lärt sig att hantera covid och hejda dess smittspridning. 
 
Rysslands invasion av Ukraina har påverkat hela Europa och en stor del av världen. Indirekta effekter för 
Alvesta kommun är bland annat betydligt högre kostnader för el och drivmedel, stigande inflation och 
räntor, ökade livsmedelskostnader samt förnyad planering för civilt försvar, lagerhållning och skydds-
rum. Ett 90-tal ukrainska flyktingar har kommit till kommunen. 
 

Fem år i sammandrag

2022 2021 2020 2019 2018

Alvesta kommunkonc ern

Intäkter, mnkr 1 998 1 963 1 844 1 823 1 773

Kostnader, mnkr 1 951 1 827 1 788 1 768 1 710

Årets resultat, mnkr 39 136 56 55 64

Soliditet, exkl ansvarsförbindelse pensioner, % 35 36 34 35 33

Soliditet, inkl ansvarsförbindelse pensioner, % 24 23 21 20 17

Investeringar, mnkr 240 195 222 228 150

 - varav VA och exploatering 31 34 58 42 59

Självfinansieringsgrad, % ** 98 120 77 48 159

Långfristig låneskuld, mnkr 1 681 1 549 1 530 1 393 1 407

Antal anställda 1 632 1 634 1 637 1 709 1 707

Alvesta kommun

Antal invånare 1 nov 20 276 20 302 20 217 20 179 20 114

Antal invånare, årlig förändring -26 85 38 65 132

Kommunens skattesats 21,42 21,42 21,42 21,42 21,42

Intäkter, mnkr 1 767 1 737 1 721 1 684 1 611

Kostnader, mnkr 1 734 1 626 1 682 1 639 1 585

Årets resultat, mnkr 34 111 39 45 26

Soliditet, exkl ansvarsförbindelse pensioner, % * 48 47 46 66 65

Soliditet, inkl ansvarsförbindelse pensioner, % * 31 29 25 34 30

Investeringar totalt, mnkr 82 73 87 87 92

 - varav VA och exploatering 31 34 58 42 59

Självfinansieringsgrad, % ** 262 271 163 58 164

Långfristig låneskuld, mnkr 202 202 202 127 127

Antal anställda (nettoårsarbetare) 1 511 1 515 1 519 1 587 1 576

* Soliditeten har minskat då kommunen under år 2021 omklassificerade operationella leasingavtal till finansiella leasingavtal. 

Omklassificeringen innebär en ökad omslutning på balansräkningen och påverkar då soliditetstalet. 2020 års soliditetsmått är 

omräknat för jämförbarhetens skull.

** Ändrad definition av självfinansieringsgrad fr o m budget 2022, historiken är därför omräknad
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Under 2022 minskade befolkningen i Alvesta kommun med 30 personer vilket innebär att Alvestas be-
folkning uppgick till 20 257 invånare per 2022-12-31. Det föddes 217 barn och 200 personer avled, vilket 
ger ett positivt födelsenetto på 17 personer. Antalet invandringar uppgick till 130 och utvandringar till 
125, vilket ger ett utrikes flyttöverskott på 5 invånare. Inrikes inflyttningar uppgick till 929 och utflytt-
ningar 1001, vilket ger ett inrikes flyttnetto på -72. Flyttnettot summerat blev -67. Minskad invandring 
och ökad utvandring samt negativ inflyttning från övriga Sverige är de främsta orsakerna till att befolk-
ningen minskar i kommunen. Födelsetalen för kommunen är mycket positiva. 
 
Redovisning av risker  
Verksamhetsrisker, omvärldsrisker och finansiella risker behöver hanteras löpande. Identifierade verk-
samhetsrisker består av kompetensförsörjning som kan mötas med olika personalbefrämjande åtgär-
der. Detta beskrivs närmare under avsnittet väsentliga personalförhållanden. Omvärldsrisker kan bestå 
av befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. Inom området bedöms risken för när-
varande låg, men förändringarna i olika åldersintervall följs noga av verksamheten.  
 
Kommunen och den kommunala koncernen är främst exponerade för följande finansiella risker:  
ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. 
Alvesta kommuns finanspolicy innehåller regler för hur finansverksamheten ska bedrivas och riskerna 
hanteras Den är även styrande för de kommunägda företagens finanspolicyer. Mål för finansverksam-
heten är en säkerställd betalningsförmåga på kort och lång sikt, minimerade räntekostnader och säker-
ställd god intern kontroll. 
 
Ränterisk innebär att finansnettot påverkas negativt om räntenivån stiger. Kommunens räntebärande 
skulder uppgick till 202 (202) miljoner kronor per den 31 december 2022. Snitträntan under året uppgick 
till 1,08 procent med en genomsnittlig räntebindningstid om 2,3 (3,6) år. Såväl den genomsnittliga ka-
pitalbindningen som räntebindningen överstiger två år. Drygt en fjärdedel, eller 57,5 miljoner kronor, 
av låneskulden förfaller inom ett år. För att minska refinansieringsrisken ska kommunen eftersträva att 
kapitalbindningen i låneskulden sprids över tid. Ett riktmärke är att inte mer än en femtedel av låneskul-
den förfaller till betalning/refinansiering inom ett år. 

 
 
Den 31 december 2022 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 1 681 (1 549) 
miljoner kronor, en ökning sedan föregående år med 8,5 procent. Ökningen beror på ökad upplåning 
inom koncernbolagen. 25 procent, eller 416,5 miljoner kronor, förfaller inom ett år. 
 
 
 
 

Låneskuld kommunen

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Ingående låneskuld 1 jan* 202,0 202,0

Nyupplåning 0,0 0,0

Amortering 0,0 0,0

Skuld 31  dec 202,0 202,0

* Både lång- och kortfristig del av lån
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Låneskulden per invånare är har ökat mellan 2020 och 2021 och är högre än regionens genomsnitt. Den 
är även avsevärt högre än medelvärdet för kommungruppen “pendlingskommun nära större stad”.  

 
 
För kommunkoncernen ökar belåningen och eventuellt kreditrisken. Borgensåtagande innebär en kre-
ditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för låntagarens 
räkning om denne inte i utsatt tid kan reglera sin skuld. Alvesta kommun har valt att bedriva en relativt 
stor del av sin verksamhet i bolagsform. Det avser bostäder, produktion och distribution av fjärrvärme 
samt försäljning och distribution av el. Investeringar och förvärv inom dessa områden har till stor del 
finansierats genom lån med kommunal borgen som säkerhet.  
 
Kommunens borgensåtaganden är drygt 132 mnkr högre än föregående år och uppgick vid utgången av 
2022 till 1 479 mnkr. AllboHus har ökat sin upplåning på grund av flera nybyggnationer. Vidare har kom-
munen borgensåtaganden i förhållande till vissa föreningar. På balansdagen uppgick åtagandet till 8,1 
mnkr. Som medlem i Kommuninvest AB omfattas dessutom Alvesta kommun av en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld enligt särskilt avtal med Kommuninvest. 
 
I dagsläget är likviditeten mycket god och därmed bedöms likvidrisken vara mycket låg. Under 2023 
påverkas betalningsströmmarna av att det nya pensionsavtalet medför ändrade utbetalningsdatum. 
 

Låneskuld kommunkoncern

tkr/invånare Utfal l  

2021

Utfal l  

2020

Markaryd 8,3 7,3

Uppvidinge 31,3 29,7

Ljungby 51,8 51,2

Tingsryd 43,0 42,0

Alvesta 76,4 74,1

Lessebo 91,1 87,1

Växjö 87,8 86,5

Älmhult 111,7 101,1

Kronoberg genomsnitt 74,5 72,2

Medelvärde kommungrupp* 64,5 61,3

Medelvärde riket 68,8 66,4

* Pendlingskommun nära större stad
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Kommunen har även en marknadsvärdesrisk avseende finansiella placeringar. Kommunens finansiella 
placeringar av pensionsmedel uppgick till 357,1 miljoner kronor på balansdagen. Under året har inne-
havet minskat med 50,9 mnkr vilket motsvarar cirka 12 procent. Med nuvarande oro på de finansiella 
marknaderna innebär marknadsvärderingen en betydande risk, en minskning med 56 mnkr. Samtidigt 
har värdet av placeringarna de senaste fem åren ökat med 52,4 mnkr. 
 

 
 
I tabellen nedan anges fördelning av de egna förvaltade pensionsmedlen i olika slag, limit och förändring 
från föregående år. 73,9 procent utgjordes av aktier.  
 

 
 
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 
Pensionsförpliktelsen avseende kommunen redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Det betyder 
att pensioner som är intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Ansvars-
förbindelsen, inklusive löneskatt, uppgick på balansdagen till 379 mnkr (394,2 mnkr). Avsättningarna 
uppgick till 21,7 mnkr för kommunen och 30,7 för kommunkoncernen. Vidare har 69,7 mnkr av pens-
ionsförpliktelsen tryggats i pensionsförsäkring. 
 

 
 
Förvaltade pensionsmedel 
Förtroendevaldas pensionsförmåner kostnadsförs i form av avsättningar på balansräkningen. Övriga in-
tjänade pensionsförmåner består till största delen av avgiftsbestämda pensionspremiekostnader som 
också kostnadsförs direkt. Nu och framöver fortsätter anställda inom framför allt KAP-KL:s avtalsområde 

Innehav placerade pensionsmedel, verkligt värde

mnkr Innehav 

2022

Innehav 

2021

Innehav 

2020

Innehav 

2019

Innehav 

2018

Räntebärande värdepapper 120,2 123,4 117,4 116,2 115,2

Svenska aktier 82,7 117,3 109,4 89,7 67,1

Utländska aktier 144,1 156,5 131,7 122,9 97,2

Alternativa placeringar 10,1 10,7 10,0 8,2 25,1

Likviditet 0,1 0,1 0,1 15,9 0,1

Summa 357,1 408,0 368,6 352,9 304,7

Innehav placerade pensionsmedel, andelar och limiter

mnkr 2022 Andel % Limit Normal 

andel

Förändr 

från 

2021

Räntebärande värdepapper 120,2 23,2% 30-90 40,0% -5,6

Svenska aktier 82,7 40,3% 5-30 25,0% 2,0

Utländska aktier 144,1 33,6% 5-60 25,0% 3,4

Alternativa placeringar 10,1 2,8% 0-20 10,0% 0,2

Likviditet 0,1 0,0% 0-10 0

Summa 357,1 100,0%

Alvesta kommunkoncerns pensionsförpliktelser

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Avsättning inkl. särskild löneskatt 30,7 28,7 21,7 20,4

Ansvarsförbindelse, inkl. särskild löneskatt 379,0 394,2 379,0 394,2

Pensionsförpl tryggats i pensionsförsäkring 69,7 65,2 69,7 65,2

Summa 479,3 488,1 470,4 479,8

KommunKonc ern
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att tjäna in förmånsbestämda pensionsförmåner vilka genererar försäkringspremiekostnader. Vidare er-
bjuds anställda i Alvesta kommun så kallad löneväxling om vissa villkor uppfylls. Det totala försäkrings-
kapitalet är i nuläget högre än det försäkrade beloppet varför överskottsmedel uppstått. Totalt fanns 
knappt 88 mnkr i pensionsförsäkringskapital. 

 
 
Finansiering av pensionsförpliktelser 
Sammanlagt uppgår pensionsförpliktelserna till 479,3 mnkr. De förvaltade pensionsmedlen uppgår till 
444,5 mnkr. Detta ger en konsolideringsgrad om 92,7 procent, vilket är 7,4 procentenheter lägre än 
föregående år. 

 
 
 
Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna nådde en kulmen 2020 då ansvarsförbindelsens utbetalning var som högst. Den 
minskning som skett 2021 och 2022 är ett resultat av att ansvarsförbindelsen minskar. Framöver pro-
gnostiseras en markant ökning av kostnaderna 2023 och 2024 om totalt 65 mnkr med anledning av 
ökade livslängdsantagande, inflation och nytt pensionsavtal. Därefter ser kostnader ut att minska igen.  
 

 
 
 

Alvesta kommuns förvaltade pensionsmedel

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2020

Utfal l  

2019

Utfal l  

2018

Totalt pensionsförsäkringskapital 87,5 80,9 67,7 56,8 47,3

   varav överskottsmedel 17,8 15,7 7,1 6,4 5,0

Finansiella placeringar (egna förvaltade) 357,0 407,8 368,6 353,0 304,7

Summa 444,5 488,7 436,2 409,8 352,0

Alvesta kommunkoncerns finansiering av pensionsförpliktelser

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Summa pensionsförpliktelse 479,3 488,1 470,4 479,8

Summa förvaltade pensionsmedel 444,5 488,7 444,5 488,7

Återlånade medel 34,9 -0,6 25,9 -8,9

Konsolideringsgrad, % 92,7 100,1 94,5 101,9

Konc ern Kommun
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
Rysslands invasion av Ukraina 
Kriget i Ukraina har påverkat hela Europa och en stor del av världen. Indirekta effekter för Alvesta 
kommun är bland annat betydligt högre kostnader för el och drivmedel, stigande inflation och räntor, 
ökade livsmedelskostnader samt förnyad planering för civilt försvar, lagerhållning och skyddsrum. Ett 
90-tal ukrainska flyktingar har kommit till kommunen.  
 
Kontaktcenter för kommunkoncernen 
Under våren etablerades kommunkoncernens kontaktcenter för att förbättra kommunens och de 
kommunägda bolagens tillgänglighet, service och bemötande. De som kontaktar kommunen får svar 
på enklare frågor direkt i första kontakten och mer komplexa ärenden omhändertas och förmedlas till 
rätt person eller verksamhet. I genomförd mätning av kundnöjdhet och servicenivå får kontaktcenter 
bra betyg. Kontaktcenter tillsammans med förvaltningar och bolag samverkar kring att flytta processer 
närmare medborgaren. Målet är ”Digital först” där medborgare ges förutsättningar att lösa ärenden 
själv via information på web och digitala tjänster samt att successivt öka andelen ärenden som kan lö-
sas av första linjen. 
 
Nya kommunala lokaler på gång 
Via kommunbolaget AllboHus, berörda nämnder och fullmäktigebeslut är investeringar i ny brandstat-
ion i Vislanda klar och ny förskola i Moheda är påbörjad. Beslut har också tagits om ny sport- och kul-
turarena vid Virda bad- och sportcenter, hjälpmedelstvätt vid äldreboendet Högåsen samt ombyggnad 
i kommunhuset för kontaktcenter. Det nya trygghetsboendet Lunnabacken i Alvesta tätort är klart och 
planering är på gång för renovering av det särskilda boendet Furuliden i Moheda samt om- och till-
byggnad av Skatelövsskolan och Grimsgårdens förskola i Grimslöv. Paviljonger till Prästängsskolan har 
etablerats inför höstterminen 2022. 
 
Fortsatta effekter av coronapandemin 
Coronapandemin följde med in i 2022 med delvis stängda anläggningar för utövare i kultur-och fritids-
förvaltningens verksamheter. Detta medförde bland annat minskade intäkter. Pandemin fortsätter att 
påverka verksamheten inom omsorgsförvaltningen. Under detta år har förvaltningen inte haft några 
större utbrott på enheterna då man lärt sig att hantera covid och hejda dess smittspridning. 
 
Samtlig LSS-verksamhet hos omsorgsnämnden 
Vid årsskiftet samlades kommunens LSS-verksamhet (lag om stöd och service till vissa funktionshind-
rade) hos omsorgsnämnden. Inledningen har varit god och det syns bland annat en bättre dialog och 
smidigare överflyttning internt mellan barn och vuxenverksamheten. Detta väntas även på sikt kunna 
medföra en positiv ekonomisk effekt.  
 
Minskad efterfrågan på mark/tomter 
Under året har de senaste årens starka byggtrend mattats av till följd av ökade kostnader och en orolig 
omvärld. Den stora efterfrågan på byggbar mark i kommunen har bidragit till ett bättre resultat än 
budget. En kraftig nedgång i efterfrågan på bostadstomter råder. När kommunen släppte tomter på 
Spåningslanda etapp 3 var intresset obefintligt från privata köpare. Trots osäkerheten som råder har 
kommunen en god planberedskap med flera nya planprocesser och dessutom är tidigare ej planlagd 
mark under framtagande. 
 
Huvudstudie Alvesta 13:10, förorenad industrifastighet 
Alvesta kommun beviljades bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra en huvudstudie av förore-
ning som finns på fastigheten Alvesta 13:10 för att få en bättre bild av omfattningen av föroreningen 
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och en uppfattning om behov av sanering. Resultatet av studien visar att det framför allt är höga hal-
ter av arsenik, koppar och krom som hittats på delar av fastigheten. Arbetet fortsätter att tillsammans 
med Länsstyrelsen Kronobergs län att få till en sanering med hjälp av statliga medel. Under 2022 har 
nämnden lagt cirka 500 timmar på arbete med förorenade områden. 
 
Samarbetsavtal med Ljungby kommun om avfall 
Alvesta Renhållning AB har ett samarbetsavtal med Ljungby kommun, där Ljungby sorterar Alvesta 
kommuns alla färgade soppåsar och där bolaget ansvarar för att ta hand om returpappret i Alvesta 
kommun. Ljungby kommun bygger nu ut sin sorteringsanläggning på Bredemad, så att de kan sortera 
ut fler fraktioner och olikfärgade påsar. 
 
Avsiktsförklaring om arkivcenter 
Alvesta utveckling AB har i januari 2022 träffat en avsiktsförklaring med kommunalförbundet Sydarki-
vera om ett gemensamt projekt för att bygga ett arkivcentrum i Alvesta för långsiktig uthyrning till för-
bundet. För ändamålet har ett markområde köpts in (Magasinet 2) samt del av fastigheten Tåget 4. En 
preliminär kalkyl visar att en investering på cirka 180 mnkr krävs. 
 
 

Väsentliga personalförhållanden 
 
Under året har pandemin haft en fortsatt påverkan på verksamheten ur personalsynpunkt. Trots om-
fattande vaccination, minskade allvarliga sjukdomsfall och lättnader i restriktioner har covid ändå på-
verkat sjukfrånvaron, framförallt i början och slutet av året. Stora grupper med kontaktyrken inom om-
sorg och skola utsätts mer för smitta vilket också speglar sig i sjukstatistiken. Ett ökat antal övriga vi-
russjukdomar och en influensavåg vid årets slut resulterade i ökad sjukfrånvaro och VAB. En hög sjuk-
frånvaro leder till ökat behov av vikarier och minskad kontinuitet.  
I januari 2022 fick Alvesta kommun sitt första samverkansavtal som ersätter traditionella MBL-för-
handlingar och ska bidra till ökad delaktighet och engagemang hos koncernens medarbetare. Arbets-
platsträffen (APT) och en tydlig samverkansprocess ska bidra till ökad påverkan och utveckling. Avtalet 
ligger helt i linje med koncernens gemensamma värdegrund. Under året har Arbetsmiljöverket genom-
fört en granskning av Alvesta kommuns systematiska arbetsmiljöarbete.  HR-chef, Kommunstyrelsens 
ordförande och kommuncentrala fackliga företrädare har intervjuats och stickprovsvisa nedslag i kom-
munens verksamhet har genomförts av Arbetsmiljöverkets inspektörer. I den granskningsrapport som 
Arbetsmiljöverket publicerade gavs enbart positiva svar över vårt arbete. 

  
 

Antal tillsvidareanställda – december månad

2 0 2 2 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 1 9

Arbete och lärande 148 155 162 174

Kommunledning 63 55 46 44

Kultur och fritid 50 51 53 48

Omsorg 697 657 650 653

Samhällsbyggnad 76 70 71 68

Utbildning 695 699 701 718

K o m m u n en 1  7 2 9 1  6 8 7 1  6 8 3 1  7 0 5

Allbohus 97 92 96 103

Energi- och elnät 20 20 21 21

ARAB 16 16 16 16

Bo lagen 1 3 3 1 2 8 1 3 3 1 4 0

Alvest a ko m m u n ko n c ern 1  8 6 2 1  8 1 5 1  8 1 6 1  8 4 5
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Våra anställda 
Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat men omräknat till nettoårsarbetare har vi minskat 
från 1515 till 1511. Utbildningsförvaltningen har minskat och omsorgsförvaltningen ökat i antal an-
ställda till följd av att LSS-verksamheten flyttades över till omsorgsförvaltningen vid årsskiftet. Antalet 
anställda vid kommunledningsförvaltningen har ökat på grund vårt nya kontaktcenter. Konkurrensen 
om arbetskraften i länet har fortsatt att öka men generellt sett har Alvesta kommunkoncern klarat 
kompetensförsörjningen bra. När det till exempel gäller rekrytering av chefer, specialister och sjukskö-
terskor har vi lyckats rekrytera efterfrågad kompetens. Inom utbildningsförvaltningen har man tidvis 
svårt att finna efterfrågad legitimerad personal inom skola och förskola. Inom omsorgsförvaltningen 
har man använt statsbidrag genom äldreomsorgslyftet för att kunna utbilda outbildad personal till un-
dersköterskor. Ett nytt lokalt kollektivavtal är tecknat där sjuksköterskor på halvtid ges möjlighet att 
utbilda sig till specialistsjuksköterska. 
 

 
 
Personalomsättningen i koncernen har ökat med 1,5 procent jämfört med året före och är 11,7 pro-
cent, ungefär i den nivå som gällde före pandemin. Högst har personalomsättningen varit inom sam-
hällsbyggnadsförvaltningen där flera miljö- och hälsoskyddsinspektörer på kort tid sökte sig till arbete 
på annan ort. En särskild lönesatsning gjordes och nyrekryteringen har fallit väl ut. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden har fortsatt att öka för femte året i rad och uppgår nu till 95,9 procent. I övrigt 
är antalet kommande pensionsavgångar något lägre den närmaste tiden och fler bedöms arbeta allt 
längre i takt med höjd pensionsålder. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
En modell för kompetensbaserad rekrytering har påbörjats. Ett nytt marknadsföringsmaterial att an-
vända vid kommande mässor är framtaget för att informera om Alvesta och alla yrken vi kan erbjuda i 
koncernen. En introduktionsfilm för nyanställda är under produktion. Vi har kunnat erbjuda 320 ferie-
platser till ungdomar under sommarlovet och även så kallad sommarprao. Riktlinjen för distansarbete 
och tillfälligt arbete i hemmet har permanentats från årsskiftet och ska bidra till attraktivitet och viss 
flexibilitet för en stor grupp handläggare. Det är dock alltid närmaste chef som sett till verksamhetens 
behov beslutar om arbete på distans eller i hemmet upp till två dagar i veckan. 
 
 
 

Nettoårsarbetare (arbetad tid)

2022 2021 2020 2019

Arbete och lärande 128 135 138 175

Kommunledning 55 49 42 42

Kultur och fritid 46 44 44 43

Omsorg 569 536 551 565

Samhällsbyggnad 65 61 60 63

Utbildning 614 620 605 639

Övrigt (arbmarkavd) 35 70 79 62

K o m m u n en 1  5 1 1 1  5 1 5 1  5 1 9 1  5 8 7

Allbohus 87 83 83 87

Energi- och elnät 18 19 19 19

ARAB 17 17 16 16

Bo lagen 1 2 1 1 1 8 1 1 8 1 2 1

Alvest a 

ko m m u n ko n c ern
1  6 3 2 1  6 3 3 1  6 3 7 1  7 0 9
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Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har efter förra årets nedgång åter ökat och uppgår till 7,5 procent, i dagar räknat cirka 
25 dagar i snitt per anställd. Sjukfrånvaron hos kvinnor är dubbelt så hög som hos män. Alla förvalt-
ningar och bolag har ökat utom kultur- och fritidsförvaltningen och Allbohus som ligger på samma nivå 
som tidigare. Högst sjukfrånvaro har omsorgsförvaltningen med nära 34 dagar i snitt per anställd och 
år. Den höga frånvaron vid ARAB och Elnät beror på enstaka långvariga sjukfall. Under 2022 har HR-
avdelningen följt upp alla rehabiliteringsärenden tillsammans med närmsta chef, en fördjupad uppfölj-
ning av långtidssjuka är påbörjat och fortsätter 2023. Åtgärder för minskad sjukfrånvaro i koncernen är 
av största vikt. En ny modell kallad riskorienterat arbetssätt är en modell att pröva under kommande 
år. 
 

 
 

 
 
Andelen kvinnor bland våra anställda är 82 procent och de är i majoritet i allt fler yrken. Någon diskri-
minering på grund av kön har vi inte funnit i det senaste årets lönekartläggning. I en majoritet av lika 
arbeten har kvinnor en högre medellön än män i motsvarande yrkesgrupp. 
 

Sjukfrånvaro, procent

2 0 2 2 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 1 9

Kvinnor 8,4 7,4 8,6 7,0

Män 4,2 3,8 4,6 3,9

Åldersgrupp - 29 år 6,6 6,5 7,9 5,4

Åldersgrupp 30-49 år 7,5 6,3 7,2 5,8

Åldersgrupp 50 år - 8,4 7,3 8,5 7,4

Längre än 60 dagar 30,6 29,7 29,6 41,2

K o m m u n en 7 , 6 6 , 7 7 , 8 6 , 4

Kvinnor 8,5 7,5 8,6 7,0

Män 4,3 3,8 4,6 4,0

Åldersgrupp - 29 år 6,5 6,4 7,8 5,4

Åldersgrupp 30-49 år 7,1 6,2 7,2 5,8

Åldersgrupp 50 år - 8,3 7,3 8,3 7,3

Längre än 60 dagar 31,1 30,4 30,5 41,4

K o n c ern en 7 , 5 6 , 6 7 , 7 6 , 3

Antal sjukdagar/anställd

2 0 2 2 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 1 9

Arbete och lärande 13 10 15 19

Kommunledning 9 5 4 3

Kultur och fritid 15 15 26 12

Omsorg 34 29 34 31

Samhällsplanering 19 18 16 11

Utbildning 23 21 25 21

K o m m u n en 2 5 2 2 2 7 2 3

Allbohus 24 24 26 25

Energi- och elnät 27 11 12 7

ARAB 33 26 26 8

Huseby 3 3

Konc ernen 2 5 2 2 2 7 2 3
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Förutom lön är det viktigt att samma villkor gäller för olika förmåner oavsett kön eller andra diskrimine-
ringsgrunder. Vi har kommit långt i att samma förmåner gäller i hela koncernen, till exempel samma 
friskvårdsbidrag och gratis kaffe. 
 

 
 
 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 

Verksamhetsperspektivet 
 
God ekonomisk hushållning då verksamheten är i fokus tar sikte på kommunens, men även kommun-
bolagens, förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 
Kommunkoncernens styrmodell utgår från Vision 2027 och tillhörande fyra riktningar, samt grundupp-
drag och utvecklingsmål för respektive nämnd (för bolagen ägardirektiv). Vid bedömning av kommu-
nens måluppfyllelse är de kopplade indikatorerna väsentliga. Måtten kompletteras med annan rele-
vant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom respektive område. För år 
2022 görs följande bedömning av måluppfyllelsen av verksamheterna vid årets slut: målen för verk-
samheterna är delvis uppfyllda. För kommunbolagen är i allt väsentligt verksamhetsmålen uppfyllda. 
 
I tabellerna nedan redovisas en översikt av analys av måluppfyllelse samt en tabell över de särskilda 
uppdrag kommunfullmäktige gett nämnderna och aktuellt läge med uppdragen vid utgången av 2022. 
I slutet av årsredovisningen återfinns verksamhetsberättelse för nämnder och kommunbolag. Där re-
dovisas analyser av måluppfyllelse per mål mer i detalj. 
 
Måluppfyllelse 
Bedömningen är att båda de finansiella målen är uppfyllda. Av de 14 beslutade utvecklingsmålen be-
döms sex mål vara uppfyllda, medan de övriga åtta endast bedöms vara delvis uppfyllda. Vidare kan 
därmed inriktningarna värderas: Barns och ungas behov bedöms uppfyllt medan övriga inriktningar end-
ast är delvis uppfyllda. 
 
I kommunkoncernens bolag görs ingen sammanställd uppföljning av mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Det åligger respektive bolag att följa upp sina egna mål och riktlinjer. I tabellen nedan pre-
senteras koncernbolagen egen måluppfyllelse utifrån verksamhets- och finansiellt perspektiv, men 
ingen bedömning görs om god ekonomisk hushållning uppnås på koncernnivå. 

Könsfördelning och lön för olika yrkesgrupper

Kvinnor Män Totalt Kvinnor % Medellön
Kvinnors andel 

av mäns lön

Lärare 196 65 261 75% 37 022 100%

Förskollärare 114 3 117 97% 33 873 101%

Barnskötare 109 3 112 97% 25 962 103%

Undersköterska 284 19 303 94% 28 177 107%

Sjuksköterska 26 4 30 87% 36 987 104%

Anläggningsarbetare 1 12 13 8% 30 942 100%

Parkarbetare 4 3 7 57% 28 281 103%

Chefer 53 22 75 71% 56499 100%

Personlig assistent 24 5 29 83% 26 767 98%

Socialsekreterare 37 6 43 86% 38 030 103%

Bibliotekarie 11 0 11 100% 33 618
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Särskilda uppdrag 
I samband med Mål och budget 2022 fastställde fullmäktige tio särskilda uppdrag riktade till styrelse 
och vissa nämnder. Av de särskilda uppdragen är ett uppdrag slutfört och ett inte påbörjat. Övriga åtta 
uppdrag är påbörjade.  

Mål, kommunen Måluppfyllelse 2022

Resultat

Självfinansieringsgrad

Inriktning Utvecklingsmål

Til lväxt

Arbetslöshet bland unga

Behörighet ti l l  gymnasieskolan

Medarbetare och storlek på grupper

Elever som klarar gymnasieskolan

Enskildes nöjdhet och inflytande

Ekonomiskt bistånd

Placeringsdygn samsjuklighet

Planberedskap

Variation av mötesplatser

Hållbart resande och trygg skolväg

Hållbar, effektiv och rättssäker handläggning

Til lgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Starkt och engagerat arbetsliv

Mål, bolagen

AllboHus  Resultat finansiellt

 Verksamhet

Alvesta Energi  Resultat finansiellt

 Verksamhet

Alvesta Renhållning  Resultat finansiellt

 Verksamhet

Alvesta utveckling Resultat finansiellt

 Verksamhet

Alvesta Kommunföretag  Resultat finansiellt

 Verksamhet

Finansiella mål

Hållbar Tillväxt

Barn och ungas behov

Trygg välfärd

Människors vardag
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Finansiella perspektivet  
Finansiella mål 
Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära kostnaderna för den 
service som den konsumerar. Kommunens resurser ska användas kostnadseffektivt och ändamålsen-
ligt i verksamheten. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrel-
sen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. För en effektiv resursanvänd-
ning 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. För 2022 finns två 
finansiella mål för Alvesta kommun: 
 

 Kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av kommunens intäkter, i form av skat-

teintäkter, utjämning och generella statsbidrag över en fyraårsperiod. För budgetåret 2022 

innebär det ett resultat på 27,4 mnkr.  

 
Resultatet för 2022 är 33,7 mnkr, vilket är 2,4 procent och målet på två procent är därmed uppfyllt för 
det enskilda året. Sett till de senaste fyra åren 2019-2022 är resultatet 228,5 mnkr, vilket är 4,3 pro-
cent och väl över målet om två procent. 
 

Särsk i lda uppdrag kommunstyrelsen Status

Ta fram en strategi  för den samlade laddinfrastrukturen i  kommunen. K lart

Påbörja arbetet med hbtqi-c ertif iering el ler motsvarande. Påbörjat

Kommunkonc ernens inköp oc h upphandling behöver fortsätta 

utvec kl ingsarbetet inom hål lbara upphandlingsmetoder samt säkerstäl la att 

det lokala näringsl ivet kan upphandla oc h leverera på l ika v i l lkor. Inköp oc h 

l ivsmedelshantering ses över inom ramen för utredning av  kostorganisation.

Påbörjat

Särsk i lda uppdrag ti l l  samhällsbyggnadsnämnden

Påbörjat

Påbörjat

Särsk i lda uppdrag kultur- oc h fritidsnämnden 

Påbörja en utredning av  Virdaval len ink lusive ny ishal l  som ska slutföras under 

2023. Utredningen görs i  samverka med aktuel la externa oc h interna 

intressenter.

Påbörjat

Fortsätta utvec kla bibl ioteken som en modern mötesplats för invånare oc h 

besökare.
Påbörjat

Utreda förutsättningar för en långsiktig lösning oc h samarbete med Alvesta 

Folkets Husförening.
Ej påbörjat

Särsk i lda uppdrag ti l l  myndighetsnämnden 

Påbörjat

Påbörjat

Påbörja al lmän översyn av  VA-planen oc h komplettera med saneringsplan för 

ledningsnät oc h VA-verk .

Genomföra belysningsplanen

Utvec kla dialogproc esser för att bevara oc h förbättra mål- oc h nöjdhetsindex. 

Effektiv isera arbetsproc esser oc h rutiner inom ti l lsynsverksamheten 
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 Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar inom skattefinansierad verksamhet exklu-
sive exploatering ska uppgå till 100 procent under planperioden 2022-2025.  

 
Självfinansieringsgraden enligt ovan definition är 262 procent för 2022 och mer än väl uppfyllt. Inklu-
derat budget och plan för åren 2023-2025 är prognosen för utfallet 119 procent för planperioden 
2022-2025. Sett till de senaste fyra åren 2019-2022 är utfallet 192 procent.  
 

 
 

Ekonomisk ställning 
 
Resultatredovisning 
 
Kommunen 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att nämnder och styrelser klarar att 
hålla sina budgetramar. Kommunfullmäktige upprättar ingen total budget för den kommunala koncer-
nen. 
 
Alvesta kommun redovisar år 2022 ett resultat på 77 mnkr före finansnetto, den resultatnivå som i 
stora drag kan uttryckas avse kommunens ordinarie verksamhet. Resultatet efter finansnetto ger ett 
totalt överskott om 34 mnkr. I finansnettot ingår 56 mnkr orealiserade förluster på placerade pens-
ionsmedel. Trots det uppfylls resultatmålet för 2022.  
 
I budget för 2022 fanns ett förutsett överskott för verksamheterna på knappt 22 mnkr och ett bidrag 
från finansnettot om knappt 6 mnkr, som skulle generera ett resultat om 27,4 mnkr. Verksamheternas 
intäkter blev 12 mnkr lägre, medan kostnaderna blev 16 mnkr lägre, samtidigt som avskrivningarna 
blev knappt 2 mnkr högre, vilket ger en negativ avvikelse om drygt 2 mnkr mot budgeterat. Högre 
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skatteintäkter (38 mnkr) och högre generella statsbidrag (knappt 16 mnkr) gav ett sammanlagt resul-
tat för verksamheten på 77,4 mnkr mot budgeterade plus 21,7. Budgetens bidrag till resultatet från 
finansnettot var 5,6 mnkr. Bidraget från finansnettot blev istället negativt med -43,8 mnkr, helt och 
hållet avhängigt börsutvecklingen i världen. Den totala positiva budgetavvikelsen slutade på 6,3 mnkr 
då årets resultat blev 33,7 istället för budgeterade 27,4 mnkr. 
 

 
 
Bokförda  intäkter 

De totala bokförda intäkterna i kommunen var under 2022 knappt 1,8 miljarder kronor. 19 procent (21 
procent 2021) av dessa kommer från verksamheterna, till exempel avgifter, taxor och riktade statsbi-
drag. 80 procent (75 procent 2021) kommer från skatter och generella statsbidrag. Den resterande pro-
centenheten (4 procent 2021) kommer från finansnettot. Inga orealiserade eller realiserade vinster från 
placerade pensionsmedel förekommer 2022.  
 

 
 

 

 

Årets resultat kommun

mnkr Budget 

2022

Bokslut 

2022

Avvikelse 

2022

Bokslut 

2021

Bokslut 

2020

Verksamhetens intäkter 343,7 331,5 -12,1 316,8 321,1

Verksamhetens kostnader -1 647,3 -1 631,1 16,1 -1 591,8 -1 561,2

 -varav jämförelsestörande post* -8,2 -8,0

Avskrivningar -42,0 -43,8 -1,8 -38,4 -35,3

Verksamhetens nettokostnader -1  345,6 -1  343,4 2 ,2 -1  313,4 -1  275,4

Skatteintäkter 891,9 929,8 37,9 893,3 843,3

Generella statsbidrag och utjämning 475,5 491,1 15,6 454,1 434,9

    varav tillfälligt flyktingstöd 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7

Verksamhetens resultat 21 ,7 77,4 55,8 34,0 2 ,8

Finansiella intäkter 15,6 15,1 -0,5 72,4 41,5

   varav orealiserade vinster 0,0 44,8 27,2

   varav realiserade värdeförändringar 0,0 20,3

Finansiella kostnader -10,0 -58,9 -48,9 -3,6 -5,0

   varav orealiserade förluster -56,0 -1,6

Årets resultat 27 ,4 33,7 6 ,3 102,8 39,2

   varav jämförelsestörande post* -8,2 -8,0

Årets resultat exk l  hämförelsestörande post 27 ,4 41,9 6 ,3 110,8 483,6

*avser ändring bokning av timlön (inkl po) för december. Motsvarande siffra för år 2021 är framtagen

 och verksamhetens kostnader och därmed 2021 års resultat är omräknat
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Skatteintäkter  

Av de kommunala intäkterna utgör inkomstskatten 53 procent och 28 procent består av generella bidrag 
och utjämning från staten. Vid jämförelse med föregående år är andelen för skatteintäkter och generella 
bidrag något högre 2022. Avgörande för hur stora de allmänna intäkterna blir är först och främst antalet 
invånare i kommunen och sysselsättning på riksnivå med antal arbetade timmar och löner som kan be-
skattas.  
 
Skatteintäkterna för år 2022 i Alvesta kommun var 930 mnkr, vilket är drygt 36 mnkr högre än året 
innan. Procentuellt har skatteintäkterna ökat med 4,1 procent mellan 2021 och 2022. Årets intäkter 
inkluderar en positiv rättning av förra årets prognos på slutavräkning för 2021 med drygt 6 mnkr och en 
preliminär positiv slutavräkning för 2022 med nästan 24 mnkr, sammantaget en ökad intäkt med 30 
mnkr.  
 
Generella statsbidrag  

Till de generella statsbidragen räknas kommunal fastighetsavgift om 47 mnkr 2022. Utbetalningen un-
der året blev 41 mnkr och vid årsskiftet fanns knappt 40 mnkr i kommunal fastighetsavgift balansförda 
i väntan på kommande utbetalning från staten.  
 
Under 2019 betalade kommunen en LSS-avgift om 8,2 mnkr till utjämningssystemet och 2020 ökade 
den avgiften till 10,6 mnkr, för att 2021 minska till 4,3 mnkr. 2022 har den fortsatt att minska till 0,6 
mnkr och prognosen för 2023 är att det då vänder till ett bidrag om 1,7 mnkr istället. 
 
Kommunalekonomisk utjämning 

Det statliga utjämningsbidraget garanterar kommunerna 115 procent av medelskattekraften. Räcker 
inte anslagets nivå att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunen får betala 
en regleringsavgift. Överstiger anslagets nivå den garanterade nivån betalar staten ut ett regleringsbi-
drag. För 2022 erhöll Alvesta kommun ett bidrag om 56 mnkr. Bidragen i kostnads- och inkomstutjäm-
ningssystemet uppgick 2022 totalt till knappt 378 mnkr (344 mnkr 2021).  
 
Finansnetto  

Finansnettot för 2022 visar underskott på 44 mnkr (finansiella intäkter 15, finansiella kostnader -59 
mnkr). De finansiella intäkterna består i huvudsak av borgensavgifter från kommunens bolag med 
knappt 7 mnkr och återinvesterad utdelning på placerade pensionsmedel med 5 mnkr. De finansiella 
kostnaderna består framförallt av orealiserade förluster på placerade pensionsmedel om 56 mnkr, men 
även räntekostnader på lån om 2 mnkr.  
 
Utfallet och budgetavvikelsen för 2022 bestående av orealiserade förluster om 56 mnkr ska jämföras 
med 2021 då det istället var realiserade och orealiserade vinster om drygt 43 mnkr som påverkade re-
sultatet positivt. Skillnaden mellan åren är nästan 100 mnkr.  Finansmarknadernas utveckling har där-
med en stor påverkan på resultatet. Det blir allt viktigare att fokusera på att nämnderna kan hålla sina 
budgetramar. 
 
Bokförda  kostnader 

De totala bokförda kostnaderna i kommunen var under 2022 drygt 1,7 miljarder kronor. Nästan 60 pro-
cent av dessa består av personalkostnader. Näst störst är köp av huvudverksamhet, som är köp av verk-
samhet externt, på 11 procent. Men även lokal- och markhyror står för en betydande andel av kostnads-
massan (7 procent). För 2022 finns en jämförelsestörande post om 8,2 mnkr bestående av uppbokning 
av timlöner, OB-ersättning mm för december månad. Resultaträkningen är justerad med motsvarande 
även för 2021. 
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Nettokostnader per nämnd 

Nettokostnaderna är det som återstår av de löpande kostnaderna när vi har tillgodoräknat oss våra lö-
pande intäkter, exempelvis barnomsorgsavgifter och avgifter för bygglov. Nettokostnaderna finansieras 
i första hand av skatter och statsbidrag. Diagrammet nedan visar hur nettokostnaderna fördelar sig på 
kommunens olika nämnder. 
 

 
 
Nettokostnaderna är resultatet av intäkter och kostnader. År 2018-2022 har intäkterna ökat med 216 
mnkr medan kostnaderna ökat med 207 mnkr. Det är 14 procents ökning av både intäkter och kostnader 
över tid, vilket innebär att intäkter och kostnader har följts åt under perioden. Under 2022 har intäk-
terna ökat med knappt två procent medan kostnader ökat med sex procent. Rensat för fluktuationer i 
marknadsvärden på förvaltade pensionsmedel är kostnadsökningen 2022 noll procent.  
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Nämndernas ekonomi 
På nämndsnivå har kommunen totalt sett ett budgetöverskott medan gemensam finansiering har ett 
underskott beroende på extra tilldelning till omsorgsnämnden och ägartillskott till Alvesta Utveckling 
AB. 
 
Budgetöverskottet på nämndsnivå kommer främst från samhällsbyggnadsnämnden och avser exploa-
teringsintäkter. Budgetavvikelsen om 5 mnkr på den gemensamma finansieringen består av tre delar; 
högre prognos och utfall på skatter och bidrag, finansiella kostnader i form av orealiserade förluster på 
placerade pensionsmedel samt extra tillskott till omsorgsnämnden och Alvesta Utveckling AB.  
 
För 2022 uppvisade nämnderna en positiv budgetavvikelse på 11 mnkr. Ökningen ligger i att intäk-
terna ökat (61 mnkr) mer än kostnaderna (50 mnkr) gentemot budget.  
 

 
 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ett positivt resultat 2022 på 1,3 mnkr. Framförallt avser överskottet större in-
täkter än budgeterat. Det är statsbidrag till valnämnd för genomförande av det allmänna valet, sjuklö-
neersättning, större bidrag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och bidrag från 
arbetsförmedlingen avseende feriearbete. Därtill tillkommer intäkter till IT för försäljning av datorer till 
återbruk. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett negativt resultat för 2022 på 0,7 mnkr. Övriga kostnader har 
ökat markant mot budget, framförallt avser det fastighetskostnader. Flertalet vakanser på förvalt-
ningen gör resultatet något bättre. Statsbidrag har erhållits på närmre 2 mnkr som gör intäkterna 
högre än budgeterat, dock medför det motsvarande kostnad. Enligt ny rutin har timlöner som avser 
december månad ombokats från januari 2023 till december 2022, vilket påverkar förvaltningens resul-
tat negativt med 0,3 mnkr. Det påverkar verksamheterna bibliotek, fritidsanläggningar och fritidsgår-
dar. 
 
Utbildningsnämnden 

Nämnden har en total avvikelse mot budget på 1,3 mnkr vilket motsvarar 0,3 procent. Det underskott 
på 1,8 mnkr som nämnden aviserat under året avseende ökade kostnader för skolskjutsar, ökade yt-
terligare under hösten och hamnade på minus 2,4 mnkr. Förvaltningen satte in åtgärder under hösten 
för att mildra underskottet, vilket ledde fram till en prognos på minus 0,2 mnkr i oktober. Diverse 
mindre poster ledde till ett bokslutsresultat på plus 0,8 mnkr och när semesterlöneskulden reglerades 
i januari 2023 minskade kostnaderna 2022 med ytterligare 0,5 mnkr. 

Nämndernas resultat

mnkr Budget 

2022

Utfal l  2022 Budget-

avv ikelse 

2022

Budget 

2021

Utfal l  

2021

Budget-

avv ikelse 

2021

Kommunstyrelsen 92 90 1,3 81 76 5

Kultur- och fritidsnämnden 64 65 -0,8 62 62 -1

Utbildningsnämnden 478 477 1,3 488 487 1

Nämnden för arbete och lärande 239 242 -3,0 244 252 -8

Omsorgsnämnden 391 393 -1,9 365 356 9

Samhällsbyggnadsnämnden 55 41 14,2 53 38 15

Nämnden för myndighetsfrågor 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0

Summa nämnder 1  319 1  308 11 1 292 1 271 21

Gemensam finansiering 1 347 1 342 -5 1 311 1 382 71

   varav verkligt värde -56 -56

Summa 27,4 33,7 6 ,3 19 111 92
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Nämnden för arbete och lärande 

Nämnden för arbete och lärande visar per den 31 december 2022 ett utfall på 241,6 mnkr. Detta ger 
en negativ avvikelse på 3 mnkr vilket motsvarar cirka 1,2 procent i differens mot budget. Prognossä-
kerheten under 2022 var låg. Den största delen rör intäkterna (+ 5,6 mnkr) samt felperiodiseringar 
mellan åren av hyreskostnader avseende 2021 (+1,2 mnkr). 
 
Den gemensamma och övergripande verksamheten visar en positiv avvikelse om 7,2 mnkr, som främst 
består av regleringsposter för elevtal, intäkter från Skolverket, reglering semesterlöneskuld samt felpe-
riodisering av lokalkostnader mellan 2021 och 2022. De största negativa avvikelserna återfinns inom 
placeringskostnader för barn och vuxna (3,3 mnkr), försörjningsstöd (4,4 mnkr) och Allbo lärcenter (4 
mnkr). 
 

Omsorgsnämnden 

Resultatet blev minus 1,9 mnkr. Exklusive engångskostnader för decembers timlöner är det plus 4,3 
mnkr vilket är något bättre än prognos. Statsbidrag ger intäktsöverskott med mer än 16 mnkr. Övriga 
intäkter, omsorgsavgifter, matavgifter mm bidrar med resterande 3-4 mnkr. Underskott för personal-
kostnader och övriga kostnader beror till stor del på aktiviteter knutna till bidragen. Förvaltningskon-
torets reserv har inte förbrukats. Inom särskilda boenden har anpassningar till färre lägenheter och 
omflyttningar på grund av ombyggnation varit svårt att genomföra effektivt. Intensivt arbete pågår 
med ny schemaläggning med mera för att komma i balans inom särskilda boenden. Inom HSL ökar 
kostnaderna bland annat genom ökad omsorgstyngd och fler patienter i hemsjukvården.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Den stora budgetavvikelsen är exploatering och markförsäljning som är 13,8 mnkr bättre än budget. 
Det är mark till bostäder och handelsområdet på Spåningslanda, bostäder i Lekaryd samt verksamhets-
mark på Orrakullen som genererat överskottet. Förvaltningsavtalet är 1,6 mnkr bättre än budget på 
grund av minskat underhåll av fastigheterna. Gator och vägar är 1,3 mnkr sämre än budget på grund 
av kraftigt ökade priser för asfaltering samt el till gatubelysningen. 
 
Nämnden för myndighetsutövning 

Budgeten för nämnden för myndighetsutövning hålls och inga budgetavvikelser finns. 
 
Koncernens resultat 
Alvesta kommunkoncern redovisar år 2022 ett totalt resultat på 39 (136) mnkr före bokslutsdisposit-
ioner i bolagen. Det är nästan 100 mnkr lägre än 2021. Den stora förklaringsposten är orealiserad vär-
deförändring på placerade pensionsmedel, som 2021 var vinster på 43 mnkr medan 2022 stod för för-
luster på 56 mnkr, totalt en skillnad på 100 mnkr. Kommunens resultat förklaras mer ingående ovan 
och respektive bolag efter tabellen. 
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Alvesta kommunföretag AB 

Alvesta Kommunföretag AB driver inte någon egen verksamhet utöver uppdraget att äga och förvalta 
dotterbolagen samt bistå dotterbolagen med tjänster för strategisk ledning och rådgivning. Grund för 
ekonomin är ägandet/köpet av dotterbolagen, vilket finansierats med lån. Bolagets kostnader täcks 
med koncernbidrag från dotterbolagen och intäkter från försäljning av tjänster till dotterbolagen. Re-
sultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -1,6 mnkr (-3,3 mnkr).  
 

Allbohus Fastighets AB 

Allbohus gör för 2022 ett minusresultat. Det har på många sätt varit ett utmanande år för Allbohus. 
Vakanserna har varit fortsatt höga, och till och med ökat något. Reparationer och underhåll, har dragit 
iväg, och hamnat på cirka 7 mnkr över budget. Även fastighetsskötsel och elkostnader ligger 3 respek-
tive 2,5 mnkr över budget, på grund av prisökningar. Övriga drifts- och riskkostnader ligger 3,6 mnkr 
över budget, på grund av försäkringsskador (vattenskador). Även administrationskostnader har ham-
nat högt, på grund av ökade kostnader för revision och IT, samt större avskrivningar av kundfordringar. 
 
Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB 

Intäkterna är något lägre än budgeterat vad gäller fjärrvärme och elnät beroende på väder samt ökad 
energieffektivitet framför allt sista delen på året då elöverföringen till Alvesta Elnäts kunder minskade 
med cirka 10 procent jämfört med föregående år. Detta kompenseras dock med ökade anslutningsav-
gifter för såväl elnät som fjärrvärme. Utöver detta har fjärrvärme en större engångsintäkt som avser 
försäljning av utsläppsrätter. På kostnadssidan är budgetavvikelserna framför allt hänförliga till ökade 
bränsle- och energikostnader samt elöverföring från överliggande nät som kraftigt ökat under året. Ett 
antal projekt som krävt extern utredningskapacitet har varit nödvändiga i båda bolagen vilket medfört 
en ökad konsultkostnad jämfört med budget. Dessutom har ett antal nyanslutningsprojekt har lett till 
ökade entreprenadkostnader, och revisionskostnaderna och försäkringskostnaderna har ökat mer än 
budget.  
 
Alvesta Renhållnings AB 

Utfallet för 2022 visar en positiv avvikelse gentemot budget med 0,7 mnkr. Anledningen är framför allt 
att bolaget har rationaliserat både körningar och bemanning vilket har medfört minskade kostnader 
än budgeterat, samt fått in högre intäkter än budgeterat. 
 

Årets resultat kommunkoncern, före dispositioner och skatt

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Alvesta kommun 33,7 110,8

    Exkl jämförelsestörande poster 41,9 110,8

Alvesta Kommunföretag AB -1,6 -3,3

AllboHus Fastighets AB -9,2 15,8

Alvesta Energi AB 9,4 7,8

Alvesta Elnät AB 5,3 7,7

Bredband i Värend AB - -

Alvesta Renhållnings AB 0,7 0,6

Alvesta Utveckling AB -0,4 -0,6

Värends Räddningstjänst-förbund* 3,5 1,6

Kommunkoncern inkl elimineringar 38,8 135,5

    Exkl jämförelsestörande poster 47,0 127,5

*  Avser förbundet som helhet    
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Alvesta Utveckling AB 

Bolaget har ett underskott på 350 tkr mot budgeterat underskott på 690 tkr. Sydarkivera har i slutet av 
året fakturerats för majoriteten av de kostnader som bolaget betalat för projektet arkivcentrum. Det 
har genererat en något större intäkt än budgeterat. Avskrivningar har ökat med 332 tkr mot budget 
för övergång till K3 och komponentavskrivning. Övriga kostnader har ökat något mot budget avseende 
tillkommande kostnader från och med oktober för el till Magasinet. Arvode till styrelse har en viss ök-
ning mot budget och ökade kostnader för revision och rådgivning av revisor på grund av utredning 
kring ny redovisningsprincip (K3).  
 
Kommunalförbund 

Värends Räddningstjänstförbund 
Alvesta kommun äger 18 procent av Värends Räddningstjänstförbund. Förbundet uppvisar vid årets 
slut ett positivt resultat om 3,5 mnkr. Det finansiella målet om att det egna kapitalet ska uppgå till 
minst 5 procent av medlemskommunernas nettobidrag är uppfyllt. Överskottet förklaras delvis av  
vakanser på avdelningen Samhällssäkerhet samt att utfallet för pensionskostnader blev 0,5 mnkr lägre 
än prognosticerat. Det har även genomförts GRIB-utbildningar som genererat intäkter om cirka 0,7 
mnkr utöver budget. Lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat har också bidragit till överskot-
tet. Förbundet har även erhållit en gåva om 0,4 mnkr från Sparbanken Eken att användas som del av 
finansieringen av ett FIP-fordon vilket förbättrar resultatet. 
 
Utöver förra årets 10 mnkr har Värends Räddningstjänst under 2022 gjort en avsättning på 20 mnkr 
avseende sanering/återställning av PFAS-föroreningar vid Nothemmet. Kostnaden har täckts av Växjö 
kommun i form av ett extra medlemsbidrag. 
 
Kortfristig betalningsförmåga 
Likviditeten i kommunkoncernen uppgick vid årsskiftet till 345,9 vilket är 44,3 mnkr bättre än föregå-
ende år. I kommunen uppgick likviditeten på balansdagen till 182,7 mnkr, en minskning med nästan 3 
mnkr från föregående år. Kassalikviditet är ett mått som mäter kortfristig betalningsförmåga. För be-
redskap mot variationer i betalningsflödena har kommunen och dess bolag en kreditlimit hos bank på 
40 mnkr med förmånliga villkor. En aktiv samordning av de likvida flödena har medfört finansiella be-
sparingar för kommunkoncernen. Sammantaget bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara 
tillräcklig. Cirka 13 procent av kommunens kortfristiga skulder utgörs av semesterlöneskulden som inte 
kommer att omsättas under det närmaste året. 
 
Soliditet 
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som kommu-
nen finansierat sina tillgångar med eget kapital. Förändringarna i detta finansiella mått är därmed be-
roende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det ekonomiska resultatet. Ju 
högre soliditet desto större är andelen av tillgångarna som finansierats med eget kapital. En jämn och 
hög soliditet verkar stabiliserande i ekonomin och ger förutsättningar för låga finansieringskostnader 
Vid utgången av 2022 var soliditeten för kommunkoncernen exklusive pensionsskuld 35 procent och 
inklusive pensionsskuld 24 procent. Soliditeten har förbättrats under den senaste femårsperioden, 
främst som en följd av de starka resultaten. 
 
För kommunen var soliditeten exklusive pensionsskuld 48 procent och soliditeten inklusive pensions-
skulden uppgick till 31 procent. Soliditeten i kommunen minskat under perioden på grund av ändrad 
klassificering av leasingavtal. Soliditeten inklusive pensionsskulden ligger på en relativt stabil nivå, 
framför allt beroende på att den totala pensionsskulden minskar sedan några år tillbaka. 
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Anläggningstillgångar och investeringsredovisning 
Inventarier, fastigheter och anläggningar upptogs till ett värde av 2 354,3 mnkr i kommunkoncernen. I 
kommunen var motsvarande tillgångar upptagna till 1 299,5 mkr. Finansiella anläggningstillgångar 
uppgick i kommunkoncernen till 61,8 mnkr. I kommunen uppgick de till sammanlagt 71,7 mnkr, varav 
11 mnkr utgjorde lån och 60,7 mnkr aktier i bolagen. Kommunen har en så kallat äkta bolagskoncern. 
Alvesta Kommunföretag AB är moderbolag och äger aktierna i de helägda dotterföretagen. 
 
Kommunen 
Kommunens investeringar avser fritidsanläggningar, vatten och avlopp, gator och vägar, exploatering 
samt förvaltningarnas inventarier. Kommunens investeringsbudget år 2022 var på 144 mnkr (2021 119 
mnkr). Budgeten för VA var 2022 51 mnkr och för skattekollektivet 93 mnkr. 
 
Under 2022 investerade kommunen 92 mnkr brutto (2021 79,1 mnkr). Investeringsinkomsterna upp-
gick till 10 miljoner (2021 6 mnkr). Inkomsterna avser bland annat statliga investeringsbidrag av olika 
slag och anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Av investeringarna avser 30 mnkr (2021 20 mnkr) 
VA-kollektivet. Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som investerar tyngst. Den skattefinansi-
erade nettoinvesteringen 2022 är 28 mnkr.  
 
De närmaste åren finns planer på höga investeringsnivåer i kommunen, exempelvis investeringar i VA-
verk och anläggningar, fritidsanläggningar samt behov av insatser i och med nya bostadsområden, 
andra exploateringar och infrastrukturförändringar.  Hänsyn måste också tas till de behov av investe-
ringar som finns av de verksamhetslokaler som ägs av kommunens bostadsbolag, till exempel skolor 
och äldreboenden. Det är viktigare med en helhetssyn av kommunkoncernens investeringsbehov.  
 
Investeringar över 10 mnkr beslutas av kommunfullmäktige och ska redovisas separat. Under 2022 
planerades inget så stort projekt. 
 

 
 
Kommunstyrelsen 

Under 2022 så har volymen på inköp av utrustning ökat på grund av behov av fler datorer och av-
skrivna datorer, vilket också har lett till ett underskott på årets budget med 0,4 mnkr. IT-digitalisering 
innefattar utgifter för beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem för växeln som inte blivit ge-
nomfört samt övrig planering för digitalisering som inte blivit genomfört. 
 
 

Investeringsredovisning per nämnd

mnkr Budget 

2022

Utfal l  

2022

Budget- 

avv ikelse 

2022

Utfal l  

2021

Kommunstyrelsen 12,3 11,6 0,6 11,2

Kultur- och fritidsnämnden 13,3 6,9 6,4 5,6

Utbildningsnämnden 3,0 3,0 0,0 2,5

Nämnden för arbete och lärande 0,6 0,2 0,4 0,1

Omsorgsnämnden 3,0 2,4 0,6 1,2

Samhällsbyggnadsnämnden 93,6 57,9 35,7 52,2

Övriga investeringar 18,0 0,0 18,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 143,7 82,0 45,9 72,8

   varav skattefinansierat SBN 42,7 28,0 14,7 32,3

   varav taxefinansierat (VA) 50,9 29,9 21,0 19,9
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Kultur- och fritidsnämnden 

Nämnden har under 2022 investerat för 7,1 mnkr jämfört med en total budet på 13,3 mnkr. Strategiska 
medel har tillförts ramen med 3,7 mnkr för energieffektivisering som dock inte hunnit genomföras 2022. 
Dessutom har 4,0 mnkr överflyttats från föregående år för kulturbussen som ska levereras och slutbe-
talas under 2023, därför kvarstår 3 mnkr till 2023. 
 

Utbildningsnämnden 

2022 förbrukades hela investeringsbudgeten på 3,0 mnkr. Det kan jämföras med 2021 då 2,5 mnkr lades 
på investeringar. En stor del av investeringarna består även i år av åtgärder som har med lokalförsörj-
ningsplanen att göra. Det har varit ombyggnation av rum på några enheter, nya skyltar och ljudanpass-
ningar på några av våra grundskolor, uppsättningar av solskydd vid förskolor samt uppsättning av staket. 
En del möbler har köpts in till både grundskola, särskola och förskola. Kostorganisationen har köpt in-
ventarier till köken samt inrett en ny matsal. 
 
Nämnden för arbete och lärande 

Investeringsvolymen mellan år 2021 och 2022 skiljer sig inte något nämnvärt. 2022 års investering av-
ser inköp av möbler till ett flertal konferensrum i förvaltningens huvudbyggnad. 
 
Omsorgsnämnden 

Inga större avvikelser kan noteras. Inköp av inventarier till nytt trygghetsboende förskjuts till början av 
2023. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört investeringar för 56,1 mnkr under året. De största pro-
jekten har varit Spåningslanda etapp 3 på totalt 20,2 mnkr och Hagaparken på 4,5 mnkr. Omläggning 
av äldre VA-ledningar 13,8 mnkr och Gatuunderhåll 4,2 mnkr är större projekt som återkommer varje 
år. 
Av investeringsbudgeten på 93,6 mnkr har sammanlagt projekt för 37,5 mnkr inte kunnat utföras, del-
vis på grund av resursbrist. I projektet Salens norra strand har anläggningsarbeten inte kunnat utföras 
på grund av pågående bostadsbygge i Sjöparken. Projektet fortsätter under 2023. Projektet Omlägg-
ning av äldre VA-ledningar utökades med 2,8 mnkr då resurser fanns kvar när andra projekt blev upp-
skjutna. 
 
Investeringar i Alvesta avloppsreningsverk (ARV) på totalt 10,9 mnkr har försenats då ett myndighets-
krav för nytt miljötillstånd krävdes på avloppsreningsverkets verksamhet, som innebar att ny utredning 
fick göras för att hitta en bra processlösning. Investeringen i Lönashults ARV på 4,4 mnkr har fått sena-
reläggas.  
 
Nämnden för myndighetsutövning 

Nämnden för myndighetsutövning har inga investeringar. 
 
Koncernens investeringar 
Alvesta kommunkoncern bedriver en relativt stor del av sin verksamhet i bolagsform. Allbohus svarar 
genom ägande och förvaltning och uthyrning av verksamhetslokaler (skolor, förskolor, vårdbostäder 
etcetera) till kommunens förvaltningar. Det innebär att om-, ny- och tillbyggnader av dessa fastigheter 
finns som investeringar hos bolaget. Mindre investeringar bekostas av respektive förvaltning. Utöver 
investeringar i verksamhetslokaler investerar de kommunala bolagen i elnät, fjärrvärme och återvin-
ningsstationer med mera. 
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Alvesta kommunkoncern har större, pågående investeringsprojekt som vid årsskiftet hade ett utfall på 
139 mnkr och den ackumulerade budgeten för projekten ligger på 222 mnkr. Projekten beräknas fär-
digställas under 2023 och 2024. 
 

 
 

 
 
Alvesta kommunföretag AB 

Bolaget har inte gjort några investeringar under året. 
 
Allbohus Fastighets AB 

Nettoinvesteringarna har ökat med cirka 50 mnkr jämfört med föregående år. Fler större projektet på-
går såsom nyproduktion av 14 lägenheter på Lunnabacken, 12 lägenheter och ny förskola i Moheda 
samt brandstation i Vislanda och totalrenovering av området Hagen & Ängen. 
 
Den totala avvikelsen mot budget beror på att budgeterade projekt inte alls startats upp eller inte kom-
mit så långt som planerat. Det gäller till exempel ombyggnationen av Grönkullaskolan där ett ersätt-
ningskök måste ordnas innan start och Skatelövskolan, Sporthall och Kontaktcenter där mer utredning 

Investeringsredovisning koncernen

mnkr Budget 

2022*

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Alvesta kommun 143,7 82,0 72,8

Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 0,0

AllboHus Fastighets AB 225,8 142,7 95,0

Alvesta Energikoncern 13,5 13,3 18,8

Alvesta Renhållnings AB 4,8 1,4 2,8

Alvesta Utveckling AB 0,0 0,9 5,5

Kommunkoncern 387,8 240,3 194,9

*  Inkl överfört från 2021

Större, pågående investeringsprojekt

mnkr Ac k utfal l  

2022

Ac k 

budget*

Beräknat 

slutförande 

år

Byggherre

Salens norra strand, Sjöparken 2,9 10,0 2023 Kommunen

Trygghetsboende Lunnabacken 23,7 17,2 2023 AllboHus

Hagen och Ängen etapp 1, renovering 79,5 150,0 2023 AllboHus

Moheda förskola 32,9 45,0 2024 AllboHus

Summa 139,0 222,2

* beslutade i KF

Större, avslutade investeringsprojekt

mnkr Ac k utfal l  

2022

Ac k 

budget*

Byggherre

Nya tomter Lekaryd N 13,5 13,9 Kommunen

Spåningslanda etapp 3 VA-utbyggnad 11,0 11,1 Kommunen

Banérsgatan, återuppbyggnad efter brand 20,4 20,0 AllboHus

Summa 44,9 45,0

* beslutade i KF
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krävs gällande utformning och placering. Projektet Hagen & Ängen har blivit något försenat. För inve-
steringar i bostäder och lokaler har kostnader tillkommit för fönsterbyten på Åldermannen samt om-
byggnation av lokaler på Beväringen och Torggatan. 
 
Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB 

En ökad efterfrågan på fjärrvärmeanslutningar under 2022 har ökat investeringarna i nyanslutningar och 
denna tendens ser ut att stå sig även under 2023. Vidare har investeringar för att bibehålla bolagets 
värmeanläggningar i ett gott skick utförts. På elnätet har större investeringar gjorts i Lekaryd för att både 
förnya befintligt ledningsnät men även att ansluta det nya bostadsområdet. Nytt elnät har även byggts 
i Spåningslandaområdet. Uppföljningen av investeringsprojekt visar att de följer budget och förkalkyler 
väl. Flera av investeringsprojekten följer på efterfrågan från kunder på anslutning av el eller fjärrvärme. 
Vidare har elnät en skyldighet att erbjuda elanslutning av fastigheter vilket gör att bolaget måste följa 
med i investering när nya exploateringsområden tas fram. 
 
Alvesta Renhållnings AB 

Utfallet för 2022 visar på utgifter för investeringar på 1,4 mnkr. Totalt är det en negativ avvikelse på 
cirka en miljon kronor, vilket främst beror på att bolaget har fått lösa ut en lastbil som tidigare varit 
leasad samt att bolaget fick investera i en begagnad ersättningssopbil som ersätter den sopbil som var 
med om en avåkning under försommaren. Bolagets uthyrning av containrar och lastväxlarflak till verk-
samheter och företag har varit mycket bra under året och därmed har bolaget behövt komplettera sin 
nuvarande uppsättning med nya containrar och lastväxlarflak. Bolaget har även gjort mindre investe-
ringar på bolagets återvinningscentraler, som till exempel köpt in betongelement och gjort asfalte-
ringsarbeten. 
 
Alvesta Utveckling AB 

Bolagets investeringar under året var 0,9 mnkr.  
 
Kommunalförbund 

Värends Räddningstjänstförbund 
Investeringarna för 2022 uppgick till 4,2 mnkr att jämföra med 12,3 mnkr i budget. Den främsta orsa-
ken till avvikelsen är ett uteblivet inköp av en stegbil som inte har kunnat anskaffas på grund av om-
världssituationen som skapat långa leveranstider. 
 
 

Balanskravsresultat 
 
Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det vill säga årets intäkter ska över-
stiga dess kostnader. Detta är ett lägre krav än god ekonomisk hushållning. I balanskravsresultatet ju-
steras för bland annat samtliga realisationsvinster samt orealiserade vinster och förluster på placerade 
pensionsmedel. Balanskravsresultatet för 2022 är positivt, plus 86,8 mnkr, och därmed uppfylls det. 
Det finns heller inga återställningskrav sedan tidigare år. 
 
Kommunfullmäktige har under året beslutat om en riktlinje som möjliggör avsättning till resultatutjäm-
ningsreserv. I dagsläget finns inga medel avsatta.  
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Samlad bedömning av God ekonomisk hushållning 
 
Efter utvärdering av de av kommunfullmäktige fastställda utvecklingsmålen tillsammans med de finan-
siella målen och de särskilda uppdragen är den samlade bedömningen att Alvesta kommun delvis haft 
god ekonomisk hushållning räkenskapsåret 2022. I bedömningen har även hänsyn tagits till kommu-
nens arbete med den interna kontrollen. 
 
Bedömningen är att båda de finansiella målen är uppfyllda. Av de 14 beslutade utvecklingsmålen be-
döms sex mål vara uppfyllda, medan övriga åtta bedöms vara delvis uppfyllda. Av de tio särskilda upp-
dragen som fullmäktige fastställt är alla utom ett påbörjade och ett mål är slutfört. 
 
 

Förväntad utveckling 
 
Samhällsutveckling är ett resultat av många samverkande faktorer. Befolkningsförändringarna, invå-
narnas försörjning och befolkningens sammansättning utgör grunden för hela den ekonomiska ut-
vecklingen av kommunen. Där samspelar ekonomi, migration, infrastruktur och näringsliv. 
 
Övergripande ekonomiska förhållanden 
Alvesta kommun har de senaste tre åren haft starkt resultat som utgör en god förutsättning att klara 
de kommande åren med svag ekonomi och lågkonjunktur. Rysslands krig mot Ukraina påverkar fort-
satt kraftigt det säkerhetspolitiska världsläget. De ekonomiska förutsättningarna i omvärlden såsom 
inflationstakt och ränteläge påverkar direkt de kommunala verksamheternas kostnader och de finansi-
ella kostnaderna. Vidare ökar den finansiella oron med anledning av bankkonkursen i USA under mars 
2023. 
 
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) februariprognos förutspår en negativ BNP-förändring om -1,2 
procent i Sverige under 2023 och en svag tillväxt om 1,6 procent 2024. Under 2023 förväntas inflat-
ionen fortsatt vara hög (KPI 8,2 procent), främst på grund av höga el- och drivmedelspriser, tillsam-
mans med ett högre räntetryck. KPIF-inflationen beräknas i slutet av 2023 ligga nära målet om 2 pro-
cent för att under 2024 bli låg. Ett högre ränteläge, jämfört med åren innan 2022, bedöms vara här för 
att stanna, vilket också driver inflationen.  
 

Resultat enligt balanskrav

mnkr Utfal l  

2022

Årets resultat enligt RR 33,7

- reducering av samtliga realisationsvinster -2,9

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0

+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper 56,0

-/+ återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 86,8

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0

Balanskravsresultat 86 ,8
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Under 2023 omsätts lån inom kommunkoncernen om 416,5 mnkr. Den fasta snitträntan för dessa lån 
uppgick till 0,4 procent och senast omsatta lån bands till 3,5 procents ränta. Detta ökar direkt eller in-
direkt kommunens kostnader beroende på om upplåning skett i bolag eller kommun. 
 
Vidare ger omförhandlingen av pensionsavtalet samt inflationen betydande kostnadsökningar för 
pensioner 2023 och 2024 (sammanlagt cirka 60 mnkr) för att sedan minska, om de lägre inflationsför-
väntningarna infrias 2025. Det råder dock osäkerhet avseende hur stora de ekonomiska effekterna 
blir, bland annat då det är ovisst hur många som väljer att byta system. Dessutom tillkommer en likvid-
effekt med anledning av att utbetalningarna tidigareläggs samtidigt som avgifterna höjs och indexering 
av avgiften sker. 
 
Migration 
Coronapandemin och införda restriktioner minskade den internationella rörligheten och ledde till en 
minskad migration till Sverige som kvarstod under 2022. Huruvida detta mönster kommer att kvarstå 
är ovisst. Flyttnettot i Alvesta kommun har sedan 2014 lett till en ökning av befolkningen med 592 per-
soner, medan de senaste fyra åren totalt inneburit en minskning om 24 personer. Prognosen pekar på 
en nettoinflyttning kommande period.  

 
Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv den 4 mars 2022. Massflyktsdi-
rektivet ger personer som flyr från Ukraina rätt att få tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. 
Ett 90-tal ukrainska flyktingar kom till kommunen 2022. Migrationsverkets prognos i februari 2023 
(2023-02-06) pekar på att antalet flyktingar som väljer att komma till Sverige minskar och därmed an-
talet asylsökande 2023 och 2024. 
 
Infrastruktur och pendlingsmönster 
Alvesta kommun är en pendlingskommun, samtidigt som det finns ett gott företagsklimat i kommu-

nen. Generellt finns det ett samband mellan utbildningsnivå och att arbetspendla över länsgränsen; 

det är inte så vanligt bland endast grundskoleutbildade i Kronobergs län. De senaste årens pendlings-

mönster antas bestå under prognosperioden.  
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(Region Kronoberg) 

 
Näringsliv och turism 
I Alvesta kommun finns många småföretagare och ett gott företagsklimat i kommunen. Tillverkning, 

transport och bygg är de tre största branscherna. Jordbruk och skog, areella näringar, är stora i kom-

munen i jämförelse med övriga kommuner i regionen.  

 
Arbetsmarknaden och näringslivet kännetecknas av allt större konkurrens om kompetens. Dessutom 
ställs nya krav på företagen då synen på hållbarhet, arbete och flexibelt arbetsliv förändras. Omställ-
ningen är svår för vissa branscher, exempelvis besöksnäring, restaurang och industri, och kräver stora 
investeringar i bland annat automatisering och digitalisering. Verktyg kan vara tidigare introduktion till 
yrken i skolan, skräddarsydda utbildningar (vuxen/omställning) tillsammans med näringslivet.  
 
Turistnäringen har börjat återhämta sig efter pandemin, där både Huseby bruk, Hanaslöv och national-
parken Åsnen har haft ökande besökstal. Det finns en förväntan att nivåerna kommer att fortsätta öka 
framöver, främst på grund av den inhemska turismen. Besöksnäringen ses som en tillväxtbransch, 
även om det finns hinder på vägen i form av ändrade förväntningar på arbetslivet som ger kompetens-
brist. 
 
Bostadsbyggande 
Under perioden fram till 2032 bedöms 789 olika typer av bostäder färdigställas. Dessa planer utgör 
grund för antagandena om en befolkningsökning under motsvarande år med drygt 1 000 personer. De 
större byggprojekten i närtid utgörs av Rensberg 3 (28 bostäder) på Spåningslanda och Sjöparken (40 
bostäder). För bostadsbyggandet finns det en generell osäkerhet kring bostadsmarknadens utveckling 
kopplat till hur konjunkturen utvecklas. Coronakrisen verkar dock inte ha påverkat bostadsbyggandet 
nämnvärt. Under året har de senaste årens nivå på nybyggnation minskat och orsaken är ökade kost-
nader och en orolig omvärld. 

 
 
Sysselsättning 
Vissa svaghetstecken börjar kunna skönjas på den svenska arbetsmarknaden och SKR bedömer att 
sysselsättningen - antal arbetade timmar - börjar minska i år och att andelen arbetslösa stiger. Till följd 
av hög inflation och situationen i världen med pågående krig kommer troligtvis siffran öka ytterligare.  
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Arbetslösheten i Alvesta kommun ligger stadigt kring 1,5 procentenheter högre än riket sedan pande-
min, då skillnaden ökade. Arbetslösheten i kommunen är högre än Kronobergs kommuner och riket. 
Sambandet gäller vid jämförelse av såväl de yngre åldrarna (16-24 år) som hela befolkningen. Konjunk-
turkänsligheten syns tydligt i diagrammen ovan och om sambanden kvarstår bör en nedåtgående kon-
junktur leda till ökad arbetslöshet. Några av kommunens större arbetsgivare har varslat under 2022 
och de första månaderna 2023. 
 
 

Intern kontroll 
Reglemente för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen i juni 2008 (KF §71/2008). Reglemen-
tet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillräcklig intern kontroll. Av reg-
lementet framgår bland annat ansvarsfördelning och organisation av intern kontroll. Kommunstyrel-
sen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna/styrel-
serna har dock det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
 
Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av internbudget anta en särskild plan för den 
interna kontrollen och resultatet av genomförd intern kontroll ska rapporteras till nämnden/styrelsen i 
den omfattning som fastställs i planen. Enligt reglementet ska en kommunövergripande internkontroll-
plan samt nämndspecifika kontrollplaner upprättas. 
 
Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera fel och brister 
som framkommit vid interna kontroller till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter, med ut-
gångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kom-
munala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen. 
 
Intern kontroll nämnder 
Processen för intern kontroll delas in i fyra delprocesser: Riskanalys - Kontrollplan - Genomförande - 
Uppföljning. Generellt fungerar delprocesserna bra men riskanalyserna bedöms kunna utvecklas be-
träffande metodiken och dokumentationen. Angående upprättandet av kontrollplaner så kan man 
konstatera att det sker på olika sätt inom de olika nämnderna och det skulle således behövas en sam-
syn om tillvägagångssätt i hela kommunen. I genomförandet så har vissa moment inte genomförts i tid 
eller av olika anledningar inte kunnat genomföras alls. Det finns också förbättringspotential kring att 
integrera genomförandeprocessen som en del i det löpande arbetet under året.  
 
Processen för intern kontroll fungerar generellt bra i de olika nämnderna, men det finns förbättrings-
potential kring att samordna processen för ett mer likartat arbetssätt mellan de olika nämnderna. Den 
kommunövergripande kontrollplanen innehåller 5 kontrollmoment som genomförs i respektive nämnd 
och merparten av kontrollerna har genomförts med gott resultat. Nämndernas egna kontrollplaner 
innehåller 28 kontrollmoment och har genomförts med ett tillräckligt gott resultat, några moment be-
dömdes som bristfälliga. Sammantaget bedöms resultatet av den interna kontrollen för 2022 som 
”Tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). I de fall avvikelser konstaterats förutsätts 
att åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas. Respektive nämnd ansvarar för att åtgärder genomförs 
för att avhjälpa konstaterade avvikelser. 
 
Intern kontroll bolag 
I bolagen finns inte en lika tydlig, gemensam process för intern kontroll som för nämnderna. Utifrån 
bolagens återrapportering gällande år 2022, bedöms den interna kontrollen fungera tillfredsställande i 
samtliga bolag. Om avvikelser eller brister framkommit i samband med uppföljningen och kontrollen 
förväntas bolagen/förbundet ha vidtagit eller komma vidta åtgärder.
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EKONOMISK REDOVISNING 
 

Resultaträkning 
 

 
  

mnkr Not Konc ern varav kommun

2022 2021 2022 2021

Verksamhetens intäkter 1 566,8 548,3 331,5 316,8

Verksamhetens kostnader 2 -1 768,8 -1 712,3 -1 631,1 -1 591,8

 -varav jämförelsestörande post* -8,2 -8,0 -8,2 -8,0

Avskrivningar 9, 10 -110,7 -100,9 -43,8 -38,4

Verksamhetens nettokostnader -1  312,7 -1  264,9 -1  343,4 -1  313,4

Skatteintäkter 4 929,8 893,3 929,8 893,3

Generella statsbidrag och utjämning 5 491,1 454,1 491,1 454,1

    varav tillfälligt flyktingstöd 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens resultat 108,2 82,5 77,5 34,0

Finansiella intäkter 6 10,5 67,2 15,1 72,4

Finansiella kostnader 7 -79,8 -22,2 -58,9 -3,6

Årets resultat 38 ,9 127,5 33,7 102,8

Jämförelsestörande post * -8,2 -8,0 -8,2 -8,0

Årets resultat exk l  

jämförelsestörande poster

47,1 135,5 41,9 110,8

*avser ändring bokning av timlön (inkl po) för december. Motsvarande siffra för år 2021 är framtagen 

och verksamhetens kostnader och därmed 2021 års resultat är omräknat
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Balansräkning 
 

 

mnkr Not Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022 Utfal l  2021 Utfal l  2022

Utfal l  

2021

Ti l lgångar

Anläggningsti l lgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 32,4 34,8 32,4 34,8

Mark, byggnader och tekniska anläggn 10 2 027,9 1 884,6 1 204,3 1 183,5

Maskiner och inventarier 10 294,0 286,7 62,8 53,6

Finansiella anläggningstillgångar 11 61,8 65,9 71,7 75,8

Bidrag statlig infrastruktur 12 13,3 14,4 13,3 14,4

Summa anläggningsti l lgångar 2  429,4 2  286,4 1  384,5 1  362,1

O msättningsti l lgångar

Förråd m.m. 13 46,8 44,5 42,5 42,1

Fordringar 14 262,1 212,2 211,0 153,5

Kortfristiga placeringar 15 357,0 407,8 357,0 407,8

Kassa och bank 16 345,9 301,6 182,7 185,5

Summa omsättningsti l lgångar 1  011,8 966,1 793,2 788,9

Summa ti l lgångar 3  441,2 3  252,5 2  177,7 2  151,0

Eget kapital , avsättningar oc h skulder

Eget kapital 8 1 201,7 1 157,8 1 052,4 1 018,7

   varav periodens resultat 38,9 135,5 33,7 110,8

Avsättningar för pensioner 17 30,7 28,7 21,7 20,4

Andra avsättningar 19 31,0 24,9 0,0 0,0

Långfristiga skulder 20 1 724,9 1 585,4 770,4 777,0

Kortfristiga skulder 21 452,9 455,7 333,2 334,9

Summa eget kapital , avsättningar oc h 

skulder
3  441,2 3  252,5 2  177,7 2  151,0

mnkr Not Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022 Utfal l  2021 Utfal l  2022

Utfal l  

2021

Panter oc h ansvarsförbindelser

Pensionsskuld inkl löneskatt 17 379,0 394,2 379,0 394,2

Borgensåtaganden 18 7,9 7,7 1 487,1 1 354,7

    varav kommunala företag 1 479,0 1 347,0

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

    varav föreningar och organisationer 7,9 7,7 8,1 7,7

Operationell leasing

   varav hyror med förfallotid inom 1 år

   varav hyror med förfallotid inom 2-5 år

   varav hyror med förfallotid senare än 5 år

Summa panter oc h ansvarsförbindelser 386,9 401,9 1  866,1 1  748,9

mnkr Not Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022 Utfal l  2021 Utfal l  2022

Utfal l  

2021

Sol id itet

Inklusive pensionsskuld före 1998 23,9 23,5 30,9 29,0

Exklusive pensionsskuld före 1998 34,9 35,6 48,3 47,4
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Driftredovisning 
 

 

mnkr Budget 

2022

Utfal l  

2022

Budget- 

avv ikelse 

2022

Utfal l  

2021

Kommunstyrelsen

Intäkter 30,3 32,8 -2,5 29,3

Kostnader 122,1 123,2 -1,1 105,2

Summa 91,8 90,5 1 ,3 75,9

Kultur- oc h fritidsnämnden

Intäkter 10,1 11,6 -1,4 8,8

Kostnader 74,2 76,4 -2,2 71,2

Summa 64,1 64,8 -0 ,8 62,4

Utbi ldningsnämnden

Intäkter 77,0 90,1 -13,1 92,3

Kostnader 555,2 567,0 -11,8 579,4

Summa 478,2 476,9 1 ,3 487,1

Nämnden för arbete oc h lärande

Intäkter 50,8 45,0 5,8 53,6

Kostnader 289,5 286,6 2,8 305,5

Summa 238,6 241,6 -3 ,0 251,9

O msorgsnämnden

Intäkter 72,0 92,4 -20,4 73,6

Kostnader 463,3 485,6 -22,3 429,3

Summa 391,3 393,2 -1 ,9 355,7

Samhällsbyggnadsnämnden

Intäkter 95,7 121,9 -26,2 112,5

Kostnader 150,8 162,8 -12,0 150,3

Summa 55,1 40,8 14,2 37,8

Nämnden för myndighetsfrågor

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader 0,2 0,2 0,0 0,2

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

Delsumma nämnder

Intäkter 336,0 393,8 -57,8 370,1

Kostnader 1 655,2 1 701,8 -46,6 1 641,1

Summa 1 319,2 1  308,0 11,2 1  271,0

Gemensam finansiering

Intäkter 1 382,8 1 437,1 -54,3 1 433,6

Kostnader 36,2 95,5 -59,3 51,8

Summa -1  346,6 -1  341,6 -4 ,9 -1  381,8

TO TALT

Intäkter 1 718,8 1 831,0 -112,2 1 803,7

Kostnader 1 691,5 1 797,3 -105,8 1 692,9

Summa 27,4 33,7 -6 ,3 110,8
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Driftbudget förändring
tkr Datum beslut budgetjustering Budget 2022

Kommunstyrelsen

Budget enl KF § 116 211019 95 230

Ramjustering LSS UN, NAL och KS till ON; KS § 159 211109 -3 500

Löner prioriteringar ramtillskott 220707* 63

Summa 91 793

Kultur- oc h fritidsnämnden

Budget enl KF § 116 211019 63 730

Tillskott Kultur- och fritidsnämnden sommarlovsaktiviteter; KS § 81 220607 300

Löner prioriteringar ramtillskott 220707* 38

Summa 64 068

Utbi ldningsnämnden

Budget enl KF § 116 211019 503 890

Ramjustering LSS UN, NAL och KS till ON; KS § 159 211109 -25 910

Löner prioriteringar ramtillskott 220707* 182

Summa 478 162

Nämnden för arbete oc h lärande

Budget enl KF § 116 211019 239 040

Ramjustering LSS UN, NAL och KS till ON; KS § 159 211109 -470

Löner prioriteringar ramtillskott 220707* 75

Summa 238 645

O msorgsnämnden

Budget enl KF § 116 211019 356 230

Ramjustering LSS UN, NAL och KS till ON; KS § 159 211109 29 880

Extra ramtillskott ON; KF § 9 220322 5 000

Löner prioriteringar ramtillskott 220707* 163

Summa 391 273

Samhällsbyggnadsnämnden

Budget enl KF § 126 211019 55 020

Löner prioriteringar ramtillskott 220707* 38

Summa 55 058

Nämnden för myndighetsfrågor

Budget enl KF § 116 200

Summa 200

Gemensam finansiering

Budget enl KF § 116 211019 -1 340 700

Extra ramtillskott ON; KF § 9 220322 -5 000

Tillskott Kultur- och fritidsnämnden sommarlovsaktiviteter; KS § 81 220607 -300

Löner prioriteringar ramtillskott 220707* -558

Summa -1  346  558

* Beslut sker ej i KF, budget justeras löpande
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 Investeringsredovisning 
 mnkr Budget 

2022

Utfal l  

2022

Budget- 

avv ikelse 

2022

Utfal l  

2021

Kommunstyrelsen

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 12,3 11,6 0,6 11,2

Summa 12,3 11,6 0 ,6 11,2

Kultur- oc h fritidsnämnden

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 13,3 6,9 6,4 5,6

Summa 13,3 6 ,9 6 ,4 5 ,6

Utbi ldningsnämnden

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 3,0 3,0 0,0 2,5

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

Nämnden för arbete oc h lärande

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,6 0,2 0,4 0,1

Summa 0,6 0,2 0 ,4 0 ,1

O msorgsnämnden

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 3,0 2,4 0,6 1,2

Summa 3,0 2,4 0 ,6 1 ,2

Samhällsbyggnadsnämnden

Inkomster 0,0 10,4 -10,4 6,3

Utgifter 93,6 68,2 25,3 58,5

Summa 93,6 57,9 35,7 52,2

Nämnden för myndighetsfrågor

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0

Delsumma nämnder

Inkomster 0,0 10,4 -10,4 6,3

Utgifter 125,7 92,4 33,4 79,1

Summa 125,7 82,0 43,7 72,8

Gemensam finansiering

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 18,0 0,0 18,0 0,0

Summa 18,0 0 ,0 18,0 0 ,0

TO TALT

Inkomster 0,0 10,4 -10,4 6,3

Utgifter 143,7 92,4 51,4 79,1

Summa 143,7 82,0 61,7 72,8
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Investeringsbudget förändring
tkr Datum beslut budgetjustering Budget 

2022

Kommunstyrelsen

Budget enl KF § 116 211019 12 250

Summa 12 250

Kultur- oc h fritidsnämnden

Budget enl KF § 116 211019 4 000

Strategiska investeringar 2022; KS § 34 220308 5 000

Överföring strategiska investeringar 2021 till 2022; KS § 52 220412 600

Strategiska investeringar 2022 energiinvestering; KS § 87 220607 3 700

Summa 13 300

Utbi ldningsnämnden

Budget enl KF § 116 211019 3 000

Summa 3 000

Nämnden för arbete oc h lärande

Budget enl KF § 116 211019 600

Summa 600

O msorgsnämnden

Budget enl KF § 116 211019 3 000

Summa 3 000

Samhällsbyggnadsnämnden

Budget enl KF § 116 211019 13 500

Budget enl KF § 116 VA 211019 39 900

Budget enl KF § 116 Exploatering 211019 11 000

Strategiska investeringar 2022; KS § 34 220308 8 900

Överföring strategiska investeringar 2021 till 2022; KS § 52 220412 9 259

Överföring VA-investeringar 2021 till 2022; KS § 52 220412 11 010

Summa 93 569

Strategiska investeringar

Budget enl KF § 116 211019 35 600

Strategiska investeringar 2022; KS § 34 till KFN 220308 -5 000

Strategiska investeringar 2022; KS § 34 till SBN 220308 -8 900

Strategiska investeringar 2022 energiinvestering; KS § 87 till KFN 220607 -3 700

Summa 18 000
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Kassaflödesanalys 
 

 

mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Löpande verksamhet

Årets resultat 7 38,9 135,5 33,7 110,8

Justering för ej likvidpåverkande poster 166,1 -29,8 97,2 -4,3

   varav avskrivningar och nedskrivningar 110,7 100,9 43,8 38,4

   varav periodisering invest.bidrag -1,3 -1,1 -1,3 -1,1

   varav reavinst m.AT -2,9 0,0 -2,9 0,0

   varav reaförlust m.AT 0,0 0,4 0,0 0,4

   varav utrangering 0,0 -91,2 0,0 0,0

   varav upplösning infrastrukturbidrag 1,1 1,0 1,1 1,0

   varav justering anskaffningsvärde fr AT till OT 0,1 0,0 0,1 0,0

   varav justering anskaffningsvärde fr AT till drift 0,4 0,1 0,4 0,1

   varav värdereglering verkligt värde fin. OT 56,0 -43,1 56,0 -43,1

   varav skatt på årets resultat 2,0 3,5 0,0 0,0

   varav betald skatt 0,0 -0,2 0,0 0,0

 Ökning/minskning av förråd 13 -2,3 0,6 -0,4 0,6

 Ökning/minskning av kortfr. fordr. 14 -48,2 -63,4 -57,5 -22,7

 Ökning/minskning av kortfr. plac. 15 -5,1 3,7 -5,1 3,7

 Ökning/minskning av kortfr. skulder 21 -2,8 73,3 -1,7 43,0

 Ökning/minskning av pensionsskuld 17 1,0 3,1 1,0 3,1

 Ökning/minskning övr. avsättningar 17 6,3 2,0 0,3 0,0

I. Verksamhetsnetto 153,9 125,0 67,5 134,2

Investeringar

Inköp materiella tillgångar* 10 -263,6 -118,5 -92,4 -73,2

Investeringsbidrag materiella tillgångar 20 3,0 1,6 3,0 1,6

Anslutningsavgifter 20 5,6 4,2 5,6 4,2

Övrig investeringsinkomst 1,8 0,5 1,8 0,5

Inköp avser exploatering 4,7 0,0 4,7 0,0

Försäljning materiella tillgångar 10 2,9 53,1 2,9 4,8

Inköp immateriella tillgångar* 0,0 -5,8 0,0 -5,8

Inköp finansiella tillgångar 11 -0,1 -1,1 -0,1 0,0

II. Investeringsnetto -245,7 -66 ,0 -74 ,5 -67 ,9

Finansiering

Minskning långfristig fordran 11 0,0 -21,7 0,0 0,0

Långfristig upplåning (ökn lån) 20 132,0 51,0 0,0 0,0

Ökning långfristig fordran 11 -0,6 0,0 -0,5 0,0

Återbetald utlåning 11 4,7 2,2 4,7 2,2

III. Finansieringsnetto 136,1 31,5 4 ,2 2 ,2

Förändring l ikv ida medel 44 ,3 90,5 -2 ,8 68,5
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Noter 
 

 

mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 1 . Verksamhetens intäkter

Statsbidrag och andra bidrag 143,1 145,2 143,1 145,2

Hyror, arrenden 161,7 141,5 35,2 31,4

Försäljningsintäkter 120,7 95,3 35,3 32,6

Taxor, avgifter, ersättningar 92,6 78,0 91,2 85,9

Reavinster 3,1 0,1 2,9 0,0

Övriga intäkter 45,6 88,3 23,8 21,7

Summa Verksamhetens intäkter 566,8 548,4 331,5 316,8

Not 2 . Verksamhetens kostnader

Hyror 7,1 4,5 123,7 118,0

Lönekostnader inkl soc.avg 1 034,9 1 008,6 944,7 930,1

8,2 8,0 8,2 8,0

Pensionskostnader (exkl löneskatt) 75,7 78,1 70,0 74,1

Bidrag 71,0 67,8 77,1 71,3

Entreprenad och köp av verksamhet 207,3 208,0 197,3 197,6

Övriga kostnader 371,2 336,7 218,2 200,5

Summa Verksamhetens kostnader 1  767,2 1  703,7 1  631,0 1  591,6

Not 3 . Kostnad räkenskapsrevision

Delårsrapport 0,0 0,0 0,0 0,1

Årsredovisning 1,6 0,6 0,1 0,1

Summa kostnad räkenskapsrevision 1,6 0 ,6 0 ,1 0 ,2

Not 4 . Skatteintäkter

Kommunalskatt preliminär 899,6 866,9 899,6 866,9

Korr slutavräkning 2019 0,0 0,0 0,0 0,0

Korr slutavräkning 2020 0,0 3,3 0,0 3,3

Prognos slutavräkning 2021 0,0 23,1 0,0 23,1

Korr slutavräkning 2021 6,5 0,0 6,5 0,0

Prognos slutavräkning 2022 23,8 0,0 23,8 0,0

Summa Skatteintäkter 929,8 893,3 929,8 893,3

Not 5 . Generel la statsbidrag oc h utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 306,0 273,6 306,0 273,6

Generella statsbidrag 11,0 8,6 11,0 8,6

Regleringsbidrag 56,0 60,1 56,0 60,1

Kostnadsutjämningsbidrag 72,1 70,1 72,1 70,1

LSS-utjämning, avgift -0,6 -4,3 -0,6 -4,3

Kommunal fastighetsavgift prel 46,5 46,0 46,5 46,0

Summa Generel la statsbidrag oc h utjämning 491,1 454,1 491,1 454,1

 -varav jämförelsestörande post. Avser timlön december
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 6 . Finansiel la intäkter

Räntor utlämnade lån 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränta likvida medel 3,8 0,5 1,6 0,1

Dröjsmålsränta 0,2 0,1 0,1 0,1

Aktieutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0

Reavinster, återinvestering i fondandelar 5,1 6,2 5,1 5,4

Reavinst byte/uttag kapitalförvaltare pensioner 0,0 14,9 0,0 14,9

Förändring verkligt värde kapitalförvaltare pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad vinst verkligt värde kapitalförvaltare pensioner 0,0 59,7 0,0 59,7

Återföring värdereglering finansiella oms.tillg 0,0 -14,9 0,0 -14,9

Borgensavgifter 0,0 0,1 6,7 6,5

Överskottsutdelning Kommuninvest 1,4 0,5 1,4 0,5

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,1 0,0 0,0

Summa Finansiel la intäkter 10,5 67,2 15,1 72,4

Not 7 . Finansiel la kostnader

Räntekostnader för lån 21,6 19,8 1,9 1,4

Avgifter till banker m m 0,4 0,2 0,4 0,2

Orealiserade förluster aktier/räntepapper kapitalförvaltning 56,0 1,6 56,0 1,6

Ränta på pensionsavsättningar 0,6 0,3 0,4 0,2

Löneskatt räntedel pensionsavsättningar 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga finansiella kostnader 1,1 0,2 0,0 0,0

Summa Finansiel la kostnader 79,8 22,2 58,9 3 ,6

Not 8 . Årets resultat /  Eget kapital

Ingående eget kapital 1 157,8 1 022,3 1 018,7 907,9

Direktbokat mot Eget kapital 5,0 0,0 0,0 0,0

Årets Resultat 38,9 135,5 33,7 110,8

Utgående Eget kapital 1  201,7 1  157,8 1  052,4 1  018,7
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 9 . Immateriel la anläggningsti l lgångar*

Lic enser

Ingående anskaffningsvärde 12,90 7,00 12,90 7,00

Inköp/förvärv 0,00 5,90 0,00 5,90

Utgående anskaffningsvärde 12,90 12,90 12,90 12,90

Ingående avskrivningar -2,60 -1,90 -2,60 -1,90

Årets avskrivningar -1,20 -0,70 -1,20 -0,70

Utgående ac k avskrivningar -3 ,80 -2 ,60 -3 ,80 -2 ,60

Utgående planenligt restvärde 9,1 10,3 9 ,1 10,3

Anskaffningsvärde för immateriell tillgång är minst 50 tkr. 

Avskrivningstid kan vara längre än 5 år, avtalstiden för 

licensen är avgörande.

Vattenanslutningar

Nyttjandeperiod 32 år

Ingående anskaffningsvärde 40,00 40,00 40,00 40,00

Utgående anskaffningsvärde 40,00 40,00 40,00 40,00

Ingående avskrivningar -15,50 -14,20 -15,50 -14,20

Justering värde 0,00 -0,10 0,00 -0,10

Årets avskrivningar -1,20 -1,20 -1,20 -1,20

Utgående ac k avskrivningar -16 ,70 -15 ,50 -16 ,70 -15 ,50

Utgående planenligt restvärde 23,3 24,5 23,3 24,5

Summa Immateriel la anläggningsti l lgångar 32,4 34,8 32,4 34,8
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 10 . Materiel la anläggningsti l lgångar

Mark, byggnader oc h tekn. anl

Mark

Ingående anskaffningsvärde 1 856,9 1 721,5 57,9 56,4

Omklassificering -0,1 128,5 -0,1 1,1

   varav till omsättningstillgång 0,0 0,0 -0,1 0,0

Inköp/förvärv 62,1 7,7 0,0 1,1

Försäljning/utrangering -1,6 -0,8 -0,1 -0,7

Utgående ac k anskaffningsvärden 1 917,3 1  856,9 57,7 57,9

Ingående avskrivningar -522,5 -479,3 -0,4 -0,4

Årets avskrivningar -46,8 -43,2 0,0 0,0

Försäljning/utrangering 1,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -568,3 -522,5 -0 ,4 -0 ,4

Ingående ack nedskrivningar -59,8 -59,8 -4,0 -4,0

Utgående ac k nedskrivningar -59 ,8 -59 ,8 -4 ,0 -4 ,0

Utgående planenligt restvärde 1  289,2 1  274,6 53,3 53,5

Verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 228,7 225,6 296,5 293,4

Justering värde -0,1 0,0 -0,1 0,0

Inköp/förvärv 6,5 4,0 6,5 4,0

Omklassificering 0,0 -0,9 0,0 -0,9

Utgående ac k anskaffningsvärden 235,1 228,7 302,9 296,5

Ingående avskrivningar -97,5 -91,0 -117,3 -108,6

Justering värde 0,1 0,0 0,1 0,0

Årets avskrivningar -6,5 -6,5 -8,6 -8,7

Utgående ack avskrivningar -103,9 -97 ,5 -125,8 -117,3

Ingående ack nedskrivningar -9,6 -9,6 -9,6 -9,6

Utgående ac k nedskrivningar -9 ,6 -9 ,6 -9 ,6 -9 ,6

Utgående planenligt restvärde 121,6 121,6 167,5 169,6
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Fastighet för affärsverksamhet

Ingående anskaffningsvärde 387,3 330,9 387,3 330,9

Inköp/förvärv 31,1 19,4 31,1 19,4

Investeringsinkomst -1,5 0,0 -1,5 0,0

Omklassificering 14,3 37,0 14,3 37,0

Utgående ac k anskaffningsvärden 431,2 387,3 431,2 387,3

Ingående avskrivningar -151,9 -145,4 -151,9 -145,4

Årets avskrivningar -8,3 -6,5 -8,3 -6,5

Utgående ack avskrivningar -160,2 -151,9 -160,2 -151,9

Utgående planenligt restvärde 271,0 235,4 271,0 235,4

Publika fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 241,4 242,3 241,6 242,5

Inköp/förvärv 13,5 4,4 13,5 4,4

Investeringsinkomst -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Försäljning/utrangering 0,0 -6,1 0,0 -6,1

Omklassificering 24,5 1,1 24,5 1,1

Utgående ac k anskaffningsvärden 279,1 241,4 279,3 241,6

Ingående avskrivningar -111,0 -106,3 -111,0 -106,3

Årets avskrivningar -7,0 -6,3 -7,0 -6,3

Försäljning/utrangering 0,0 1,6 0,0 1,6

Utgående ack avskrivningar -118,0 -111,0 -118,0 -111,0

Utgående planenligt restvärde 161,1 130,4 161,3 130,6

Industrifastigheter

Ingående anskaffningsvärde 5,9 5,9 5,9 5,9

Utgående anskaffningsvärde 5,9 5 ,9 5 ,9 5 ,9

Ingående avskrivningar -0,7 -0,5 -0,7 -0,5

Årets avskrivningar -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Utgårende ac k avskrivningar -0 ,8 -0 ,7 -0 ,8 -0 ,7

Utgående planenligt restvärde 5,1 5 ,2 5 ,1 5 ,2
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Ö vriga fastigheter oc h anläggningar

Ingående anskaffningsvärde -40,2 -40,0 1,7 1,9

Omklassificering 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Utgående ac k anskaffningsvärden -40,2 -40 ,2 1 ,7 1 ,7

Ingående avskrivningar 41,5 38,8 -0,4 -0,4

Årets avskrivningar -0,1 2,7 -0,1 0,0

Utgående ac k avskrivningar 41,4 41,5 -0 ,5 -0 ,4

Utgående planenligt restvärde 1,2 1 ,3 1 ,2 1 ,3

Pågående investeringar

Ingående pågående investeringar 116,1 160,7 48,8 60,1

Justering värde -0,4 0,0 -0,4 -0,1

Under året nedlagda kostnader 91,9 12,3 0,0 0,0

Omklassificering -39,0 -175,0 -38,4 -38,1

   varav till skuld offentliga bidrag 0,4 0,0 0,4

Årets investeringar 10,1 27,1 10,1 27,1

Årets investeringsinkomster 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Årets utrangering 0,0 91,2 0,0 0,0

Utgående pågående investeringar 178,7 116,1 20,1 48,8

Leasing hyresavtal

Ingående anskaffningsvärde 0,0 0,0 539,1 0,0

Förändring värde -14,3 0,0

Omklassificering 0,0 0,0 0,0 539,1

Utgående planenligt restvärde 0,0 0 ,0 524,8 539,1

Delsumma 2 027,9 1  884,6 1  204,3 1  183,5

Summa ingående anskaffningsvärde 2 796,1 2 646,9 1 578,8 991,1

Summa justerat värde -0,5 0,0 -14,8 -0,1

Summa inköp/förvärv 215,2 74,9 61,2 56,0

Summa investeringsinkomst -1,8 -0,5 -1,8 -0,5

Summa försäljning/utrangering -1,6 -6,9 -0,1 -6,8

Summa omklassificering -0,3 -9,5 0,3 539,1

   varav till omsättningstillgång 0,0 0,0 -0,1 0,0

Summa utgående ac k anskaffningsvärde 3  007,1 2  704,9 1  623,6 1  578,8

Summa ingående avskrivningar -842,1 -783,7 -381,7 -361,6

Summa justerat värde 0,1 0,0 0,1 0,0

Summa årets avskrivningar -68,8 -60,0 -24,1 -21,7

Summa försäljning/utrangering 1,0 92,8 0,0 1,6

Summa utgående ac k avskrivningar -909,8 -750,9 -405,7 -381,7

Summa ingående nedskrivningar -69,4 -69,4 -13,6 -13,6

Summa utgående ac k nedskrivningar -69 ,4 -69 ,4 -13 ,6 -13 ,6

Summa mark, byggnader oc h tekniska anläggn. 2  027,9 1  884,6 1  204,3 1  183,5



 Ekonomisk redovisning 

49 

 

mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Genomsnittl ig  nyttja ndeperiod (å r)

Verksamhetsfastigheter 34,4 35,6 33,7 34,3

Fastigheter för affärsverksamhet (VA) 43,8 44,4 43,8 44,4

Publika fastigheter 40,2 40,0 40,2 40,0

Industrifastigheter 34,1 35,0 28,7 28,7

Övriga fastigheter och anläggningr 27,0 27,3 21,5 21,5

Maskiner oc h inventarier

Maskiner

Ingående anskaffningsvärde 569,9 544,1 20,0 17,1

Justering värde 0,1 0,0 0,0 0,0

Inköp/förvärv 22,2 29,3 3,9 2,9

Omklassificering 1,9 1,4 0,0 0,0

Försäljning/utrangering -4,0 -4,9 -1,3 0,0

Utgående ac k anskaffningsvärden 590,1 569,9 22,6 20,0

Ingående avskrivningar -328,0 -307,3 -11,1 -9,7

Årets avskrivningar -23,9 -26,0 -1,8 -1,4

Förvärvade ack avskrivningar -0,2 -0,2 0,0 0,0

Försäljning/utrangering 4,1 4,3 1,3 0,0

Omklassificering 0,1 0,0 0,0 0,0

Återförd avskrivning försäljning/utrangering 0,0 1,2 0,0 0,0

Utgående ack avskrivningar -347,9 -328,0 -11 ,6 -11 ,1

Utgående planenligt restvärde 242,2 241,9 11,0 8 ,9

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 155,4 142,3 155,4 142,3

Justering värde 0,5 0,1 0,5 0,1

Inköp/förvärv 21,4 13,3 21,4 13,3

Försäljning/utrangering 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Omklassificering 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Utgående ac k anskaffningsvärden 177,3 155,4 177,3 155,4

Ingående avskrivningar -114,8 -102,0 -114,8 -102,0

Justering värde -0,4 0,0 -0,4 0,0

Årets avskrivningar -14,6 -12,9 -14,6 -12,9

Försäljning/utrangering 0,0 0,1 0,0 0,1

Utgående ack avskrivningar -129,8 -114,8 -129,8 -114,8

Utgående planenligt restvärde 47,5 40,6 47,5 40,6
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Byggnadsinventarier

Ingående anskaffningsvärde 0,1 0,0 0,1 0,0

Justering värde 0,1 -0,1 0,1 -0,1

Inköp/förvärv 0,0 0,2 0,0 0,2

Utgående ac k anskaffningsvärden 0,2 0 ,1 0 ,2 0 ,1

Ingående avskrivningar 0,1 0,0 0,1 0,0

Justering värde -0,1 0,0 -0,1 0,0

Årets avskrivningar 0,0 0,1 0,0 0,1

Utgående ack avskrivningar 0 ,0 0 ,1 0 ,0 0 ,1

Utgående planenligt restvärde 0,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2

Bi lar

Ingående anskaffningsvärde 6,7 5,9 6,7 5,9

Justering värde -0,1 0,0 -0,1 0,0

Inköp/förvärv 0,6 0,8 0,6 0,8

Försäljning/utrangering -0,1 0,0 -0,1 0,0

Utgående ac k anskaffningsvärden 7,1 6 ,7 7 ,1 6 ,7

Ingående avskrivningar -3,5 -3,0 -3,5 -3,0

Årets avskrivningar -0,8 -0,5 -0,8 -0,5

Försäljning/utrangering 0,1 0,0 0,1 0,0

Utgående ack avskrivningar -4 ,2 -3 ,5 -4 ,2 -3 ,5

Utgående planenligt restvärde 2,9 3 ,2 2 ,9 3 ,2

Förbättringsutgift annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 0,6 0,4 0,6 0,4

Inköp/förvärv 0,6 0,2 0,6 0,2

Utgående ac k anskaffningsvärden 1,2 0 ,6 1 ,2 0 ,6

Ingående avskrivningar -0,1 0,0 -0,1 0,0

Årets avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Utgående ack avskrivningar -0 ,2 -0 ,1 -0 ,2 -0 ,1

Utgående planenligt restvärde 1,0 0 ,5 1 ,0 0 ,5

Konst

Ingående anskaffningsvärde 0,2 0,0 0,2 0,0

Omklassificering 0,0 0,2 0,0 0,2

Utgående planenligt restvärde 0,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2

Delsumma 294,0 286,7 62,8 53,6

Summa ingående anskaffningsvärde 732,9 692,8 183,0 165,7

Summa justerat värde 0,6 0,0 0,6 0,0

Summa inköp/förvärv 44,8 43,8 26,5 17,4

Summa försäljning/utrangering -4,1 -5,0 -1,4 -0,1

Summa omklassificering 1,9 1,4 0,0 0,0

Summa utgående ac k anskaffningsvärde 776,1 733,0 208,7 183,0

Summa ingående avskrivningar -446,3 -412,3 -129,5 -114,7

Summa justerat värde -0,5 0,0 -0,5 0,0

Summa årets avskrivningar -39,4 -39,4 -17,3 -14,8

Summa förvärvade ack avskrivningar -0,2 -0,2 0,0 0,0

Summa försäljning/utrangering 4,2 5,5 1,4 0,1

Summa omklassificering 0,1 0,0 0,0 0,0

Summa utgående ac k avskrivningar -482,1 -446,4 -145,9 -129,4

Summa maskiner oc h inventarier 294,0 286,7 62,8 53,6

Genomsnittl ig  nyttja ndeperiod (å r)

Maskiner 15,7 15,7 8,5 9,1

Inventarier 17,1 16,4 6,7 6,5

Bilar 11,3 11,8 6,7 7,1

Förbättringsutgift annans fastighet 5,6 5,7 5,6 5,7

Summa Materiel la Anläggningsti l lgångar 2  321,9 2  171,3 1  267,1 1  237,1
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 11 . Finansiel la anläggningsti l lgångar

Aktier

Alvesta Kommunföretag AB 0,0 0,0 48,1 48,1

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,9 0,9 0,9 0,9

Smaland Airport AB 0,2 0,2 0,2 0,2

Huseby Bruk AB 1,4 1,4 1,4 1,4

Inera AB 0,1 0,0 0,1 0,0

Andelar 10,0 10,0 10,0 10,0

Delsumma 12,6 12,5 60,7 60,6

Utlämnade lån 49,2 53,4 11,0 15,2

Delsumma 49,2 53,4 11,0 15,2

Summa Finansiel la anläggningsti l lgångar 61,8 65,9 71,7 75,8

Not 12 . Bidrag statl ig infrastruktur

Tågstopp Södra Stambanan (TSS)

Ack avsättning 11,2 11,2 11,2 11,2

Ack upplösning -4,9 -4,5 -4,9 -4,5

Årets upplösning -0,5 -0,4 -0,5 -0,4

Utgående värde 5,8 6 ,3 5 ,8 6 ,3

Resec entrum (TUSS)

Ack avsättning 5,5 5,5 5,5 5,5

Ack upplösning -2,4 -2,2 -2,4 -2,2

Årets upplösning -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Utgående värde 2,9 3 ,1 2 ,9 3 ,1

Pågatåg Nordost

Ack avsättning 8,0 8,0 8,0 8,0

Ack upplösning -3,4 -3,1 -3,4 -3,1

Årets upplösning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Utgående värde 4,3 4 ,6 4 ,3 4 ,6

Mötesspår Räppe

Ack avsättning 0,7 0,7 0,7 0,7

Ack upplösning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Årets upplösning -0,1 0,0 -0,1 0,0

Utgående värde 0,3 0 ,4 0 ,3 0 ,4

Summa Bidrag statl ig infrastruktur 13,3 14,4 13,3 14,4
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 13 . Förråd, lager oc h exploatering

Lager

Ingående anskaffningsvärde 2,4 2,2 0,0 -

Årets förändring 2,1 0,2 0,2 -

Summa  la g er 4 ,5 2 ,4 0 ,2 -

Exploatering

Ingående anskaffningsvärde 48,1 48,0 48,1 48,0

Omklassificerat från anläggningstillgång 4,7 0,0 4,7 0,0

Årets nedlagda kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1

Utgående ac k anskaffningsvärde 52,9 48,1 52,9 48,1

Ingående nedskrivningar -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Utgående ac k nedskrivningar -2 ,5 -2 ,5 -2 ,5 -2 ,5

Ingående avslut tomter -3,5 -2,7 -3,5 -2,7

Årets sålda tomter -4,6 -0,8 -4,6 -0,8

Utgående ac k värde sålda tomter -8 ,1 -3 ,5 -8 ,1 -3 ,5

Summa  exploa tering 42,3 42,1 42,3 42,1

Summa Förråd, lager oc h exploatering 46,8 44,5 42,5 42,1

Not 14 . Fordringar

Debiterade avgifter 68,4 30,6 31,7 16,2

Moms 14,1 14,4 14,1 14,4

Upplupna intäkter 55,0 49,7 8,7 20,4

Förutbetalda kostnader 10,0 21,4 42,5 23,2

Upplupna skatteintäkter 53,3 23,1 53,3 23,1

Upplupen fastighetsavgift 39,8 34,0 39,8 34,0

Egna skatter 19,5 17,8 19,5 17,8

Övriga fordringar 2,0 21,2 1,4 4,4

Summa Kortfristiga fordringar 262,1 212,2 211,0 153,5

Not 15 . Kortfristiga plac eringar

Placerade pensionsmedel

Ingående anskaffningsvärde 267,6 271,3 267,6 271,3

Årets placerade pensionsmedel 5,1 11,4 5,1 11,4

Årets sålda placerade pensionsmedel 0,0 -15,1 0,0 -15,1

Utgående anskaffningsvärde 272,7 267,6 272,7 267,6

Ingående verkligt värde 140,3 97,1 140,3 97,1

Årets ändring, verkligt värde -56,0 43,1 -56,0 43,1

Utgående förändring verk l igt värde 84,3 140,3 84,3 140,3

Likvida medel (placerade på bankkonto, ingår i not 15) 0,0 0,1 0,0 0,1

Summa  pla cera de pensionsmedel, ma rkna dsvä rde 357,0 407,8 357,0 407,8

Summa Kortfristiga placeringar 357,0 408,0 357,0 408,0

Not 16 . Kassa oc h Bank

Banker 345,9 301,6 182,7 185,5

Summa Kassa oc h bank 345,9 301,6 182,7 185,5
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 17 . Avsättningar pensioner, Ansvarsförbindelsen

Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning 28,7 25,6 20,4 17,3

Nyintjänad pension 0,6 0,0 0,6 1,4

   varav särskild avtalspension 0,6 1,4 0,6 1,4

Årets pensionsutbetalningar -0,7 -0,7 -0,7 -0,7

Ränte-och basbeloppsuppräkningar 0,4 0,2 0,4 0,2

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 1,1 0,0 1,1

Övrig post 0,8 0,5 0,8 0,5

Förändring av löneskatt 0,3 0,6 0,3 0,6

Delsumma Avsättningar pensioner 30,7 28,7 21,7 20,4

Specifikation - avsatt till pensioner kommunen:

Särskild avtals/visstidspension 14,5 13,9

Förmånsbestämd pension 2,3 1,8

Pension till efterlevande 0,7 0,8

Löneskatt 4,2 4,0

Delsumma avsättningar kommunen 21,7 20,4

Ansvarsförbindelsen

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner, inkl. löneskatt 394,2 411,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning 8,8 5,5

Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 7,6

Nyintjänad pension -0,1 0,5

Årets utbetalningar -20,6 -20,9

Pension till efterlevande

Övrig post -0,4 -6,5

Förändring av särskild löneskatt -3,0 -3,4

Delsumma 379,0 394,2 379,0 394,2

Pensionsförpliktelse tryggad genom försäkring 69,7 65,2 69,7 65,2

Delsumma Pensionsförpl iktelse 479,3 488,1 470,3 479,8

Utredningsgrad (%) 99,0 99,0
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mnkr Konc ern varav kommun

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Förvaltade pensionsmedel

Totalt pensionsförsäkringskapital 87,5 80,9

   varav överskottsmedel 17,8 15,7

Finansiella placeringar (egna förvaltade) marknadsvärde 357,0 407,8

Delsumma Förvaltade pensionsmedel 444,5 488,7 444,5 488,7

Återlånade medel 25,9 -8,9

Konsol ideringsgrad, proc ent 94,5 101,9

Summa Avsättning oc h ansvarsförbindelse 409,6 422,9 400,7 414,6

Not 18 . Borgensåtaganden kommunen*

Alvesta Kommunföretag AB 66,0 66,0

AllboHus Fastighets AB 1 196,0 1 074,0

Alvesta Energi AB 100,0 100,0

Alvesta Elnät AB 58,0 58,0

Alvesta Utveckling AB 59,0 49,0

Föreningar/organisationer 8,1 7,7

Summa Borgensåtaganden 0,0 0 ,0 1  487,1 1  354,7

Not 19 . Andra avsättningar

Uppskjuten skatt 22,6 21,8 0,0 0,0

Övriga avsättningar 8,4 3,1 0,0 0,0

Summa Andra avsättningar 31,0 24,9 0 ,0 0 ,0

Alvesta kommun har i december 1999 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2022-12-

31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan 

samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 

av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 

regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 

Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Alvesta kommuns 

ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i 

Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357,1 miljoner kronor och totala tillgångar till 537 006,8 miljoner 

kronor. Alvesta kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 786,3 miljoner kronor och andelen av 

de totala tillgångarna uppgick till 1 796,3 miljoner kronor.
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Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 20 . Långfristiga skulder

Ingående låneskuld 1 549,0 1 498,0 202,0 202,0

Nyupplåning under året 132,0 51,0 0,0 0,0

Delsumma 1 681,0 1  549,0 202,0 202,0

Skuld anslutningsavgift 28,3 23,5 28,3 23,5

Skuld investeringsinkomst 15,3 12,4 15,3 12,4

Övrig långfristig skuld 0,3 0,5 0,0 0,0

Delsumma 43,9 36,4 43,6 35,9

Leasingskuld hyresavtal 0,0 0,0 524,8 539,1

Delsumma 0,0 0,0 524,8 539,1

Summa långfristiga skulder 1  724,9 1  585,4 770,4 777,0

Kreditgivare 

Kommuninvest 1 681,0 1 549,0 202,0 202,0

Summa 1 681,0 1  549,0 202,0 202,0

Genomsnittlig ränta 0,96% 0,81%

Genomsnittlig räntebindningstid 2,3 år 3,6 år

Lån som förfaller inom:

1 år 376,5 168,0 57,5 20,0

1-5 år 1 191,5 1 252,0 144,5 147,0

5-10 år 113,0 129,0 0,0 35,0

Summa 1 681,0 1  549,0 202,0 202,0

Övrig långfristig skuld 0,3 0,5 0,0 0,0

Leasingskuld hyresavtal 0,0 524,8 539,1

Summa 0,3 0,5 524,8 539,1

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Ack investeringsbidrag 14,4 12,8 14,4 12,8

Årets investeringsbidrag 3,0 1,6 3,0 1,6

Investeringsbidrag från pågående AT 0,4 0,0 0,4 0,0

Summa investeringsbidrag 17,8 14,4 17,8 14,4

Ack periodisering -2,0 -1,6 -2,0 -1,6

Årets periodisering -0,5 -0,4 -0,5 -0,4

Summa periodisering -2 ,5 -2 ,0 -2 ,5 -2 ,0

Delsumma 15,3 12,4 15,3 12,4

Återstående antal år (vägt snitt) 27,0 27,5 27,0 27,5

Ack anslutningsavgifter 25,9 21,7 25,9 21,7

Årets anslutningsavgifter 5,6 4,2 5,6 4,2

Summa anslutningsavgifter 31 ,5 25,9 31,5 25,9

Ack periodisering -2,4 -1,7 -2,4 -1,7

Årets periodisering -0,8 -0,7 -0,8 -0,7

Summa periodisering -3 ,2 -2 ,4 -3 ,2 -2 ,4

Delsumma 28,3 23,5 28,3 23,5

Återstående antal år (vägt snitt) 27,0 27,5 27,0 27,5

Summa 43,6 35,9 43,6 35,9

Summa Långfristiga skulder 1  724,9 1  585,4 770,4 764,6
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Utfal l  
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Not 21 . Kortfristiga skulder

Moms 1,4 1,0 1,4 1,0

Personalskatter 14,1 14,0 14,1 14,0

Arbetsgivaravgifter 17,5 17,1 17,5 17,1

Semesterlöneskuld månadsanställda 46,5 49,3 43,2 44,4

Semesterlöneskuld timanställda 1,5 2,7 1,5 2,7

Ferielöneskuld 11,3 11,7 11,3 11,7

Upplupen kostnad timlön 8,2 0,0 8,2 0,0

Löneskatt 23,4 26,9 23,4 26,9

Leverantörsskuld 141,0 115,4 103,1 82,6

Skatt 0,8 1,2 0,8 1,2

Upplupna kostnader 28,8 35,3 13,9 10,5

Förutbetalda intäkter 113,2 79,5 59,9 68,2

Upplupen pensionskostnad 34,8 34,4 34,8 34,4

Förutbetald skatteintäkt 0,1 11,1 0,1 11,1

Övriga kortfristiga skulder 10,3 56,1 0,0 9,1

Summa Kortfristiga skulder 452,9 455,7 333,2 334,9
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VA-redovisning 
 

   
 

 
 
 
 
 
VA-verksamheten gör en förlust på 1,2 mnkr för 2022 och det beror på ökade kapitalkostnader, ökade 
kostnader för el, vatten samt asfalteringar efter lagning av vattenläckor. Ekonomin för vattenförsörj-
ningen ska hållas avskild från kommunens övriga ekonomi eftersom verksamheten ska klara sina kost-
nader med hjälp av VA-avgifterna. Resultatet för VA ska inte påverka kommunens resultat och är därför 
0 kr i Samhällsbyggnadsnämndens driftredovisning. Resultatet fonderas i balansräkningen och ska över 
en treårsperiod återställas. 

Resultat vatten och avlopp

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2020

Intäkter 45,2 45,5 40,7

Kostn. centr. adm. 6,0 4,5 5,4

Avloppsreningsverk 12,7 13,3 12,0

Spillvattenledning 7,3 7,0 5,1

Dagvattenledning 2,5 2,0 2,0

Vattenverk* 9,0 8,2 6,4

Vattenledningar 8,6 8,6 7,0

Övrigt 0,2 1,2 2,5

Kostnader 46,3 44,8 40,4

Täckningsgrad % 97,6 101,6 100,7

* Kostnad för köp av vatten ingår med 2,1 mnkr för 2022, 2,1 

mnkr för 2021 och 1,2 mnkr för 2020.

Resultaträkning vatten och avlopp

mnkr Not Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Verksamhetens intäkter 1 45,2 45,5

Verksamhetens kostnader 2 -33,8 -34,3

Avskrivningar 3 -10,1 -8,2

Verksamhetens nettokostnader 1 ,2 3 ,0

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader 4 -2,4 -2,3

Årets resultat -1 ,2 0 ,7

Balansräkning vatten och avlopp

Mkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Ti l lgångar

Anläggningsti l lgångar 5

Immateriella anläggningstillgångar 23,2 24,5

Mark, byggnader och tekniska anläggn 264,9 229,1

Pågående investeringar 9,3 18,6

Maskiner, inventarier och bilar 4,3 3,7

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Bidrag statlig infrastruktur 0,0 0,0

Summa anläggningsti l lgångar 301,7 275,9

O msättningsti l lgångar

Förråd m.m. 0,0 0,0

Fordringar 0,0 0,0

Kortfristiga placeringar 6 19,6 15,2

Kassa och bank 0,0 0,0

Summa omsättningsti l lgångar 19,6 15,2

Summa ti l lgångar 321,3 291,1

Eget kapital , avsättningar oc h 

skulder

Eget kapital 7 -0,3 0,8

   varav periodens resultat 8 -1,2 0,7

Avsättningar för pensioner 0,0 0,0

Andra avsättningar

Långfristiga skulder 9 319,8 288,5

Kortfristiga skulder 10 1,8 1,0

Summa eget kapital , avsättningar 

oc h skulder
321,3 291,1
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     Noter vatten och avlopp

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 1 . Verksamhetens intäkter

Anslutningsavgifter 0,8 0,8

Fast avgift VA 18,4 17,9

Rörlig avgift VA 25,2 26,3

Övriga VA-avgifter 0,0 0,1

Övriga intäkter 0,7 0,6

Summa 45,2 45,5

Not 2 . Verksamhetens kostnader*

Lön inkl sociala avgifter 8,6 8,2

Entreprenad och köp av verksamhet 10,0 9,6

Bränsle, energi och vatten 6,1 5,2

Inköp underhålls- och förbrukningsmaterial 2,1 1,4

Hyra maskiner och bilar 0,4 0,4

Köp av tjänster 4,1 4,1

Övriga kostnader 2,6 5,5

Summa 33,8 34,3

Not 3 . Avskrivningar materiel la 

anläggningsti l lgångar År %

VA-ledningar 50 2%

Byggnader, verk brunnar 15-50 2 - 6,7%

Maskiner (vattenmätare) 10 10%

Inventarier, fordon 5-10 10 - 20 %

Årets avskrivningar fördelas på

VA-ledningar 4,6 3,8

Byggnader, verk brunnar 3,5 2,5

Immateriella tillgångar 1,2 1,2

Maskiner (vattenmätare) 0,2 0,2

Inventarier, fordon 0,6 0,4

Summa 10,1 8 ,2

Not 4 . Finansiel la kostnader

Internränta 1% 2022, 1,25% 2021 2,4 2,3

Summa

Not 5 . Anläggningsti l lgångar

Ac k anskaffningsvärde

Fastighet för affärsverksamhet 423,5 379,5

Immateriella tillgångar 40,0 40,0

Pågående investeringar 9,3 18,6

Maskiner 4,2 3,7

Inventarier 5,1 4,2

Bilar 0,8 1,0

Utrangering 0,0 0,0

Summa 482,9 446,9

* I verksamhetens kostnader ingår 50% av kostnader för SBF teknik

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Not 5 . Anläggningsti l lgångar

Ac k avskrivningar

Fastighet för affärsverksamhet 158,6 150,5

Immateriella tillgångar 16,8 15,5

Maskiner 2,3 2,0

Inventarier 3,4 3,0

Bilar 0,2 0,1

Utrangering 0,0 0,0

Summa 181,2 171,2

Årets avskrivningar

Fastighet för affärsverksamhet 8,1 6,3

Immaterilla tillgångar 1,2 1,2

Maskiner 0,2 0,2

Inventarier 0,4 0,4

Bilar 0,2 0,0

Summa 10,1 8 ,2

Årets investeringar

Fastighet för affärsverksamhet 43,9 56,4

Immateriella tillgångar 0,0 0,0

Maskiner 0,0 0,0

Inventarier 0,9 0,2

Bilar 0,0 0,8

Summa 44,8 57,5

Pågående investeringar

Ack pågående 18,6 50,7

Årets avslutade -13,9 -37,0

Årets pågående 4,6 4,9

Just värde

Summa 9,3 18,6

Utrangeringar 0,0 0,0

Försäljningar 0,0 0,0

Not 6 . Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 19,6 15,2

Övrig fordran 0,0 0,0

Summa 19,6 15,2

Not 7 . Eget kapital

Ingående eget kapital 0,8 0,1

Årets resultat -1,2 0,7

Summa -0,3 0 ,8

Not 8 . Årets resultat

Årets resultat -1,2 0,7

Summa -1,2 0 ,7

Not 9 . Långfristiga skulder

Anslutningsavgifter 2010-2021 23,5 24,7

Skuld anläggningstillgångar 296,3 263,8

Summa 319,8 288,5

Not 10 . Kortfristiga skulder

Interimsskulder 1,8 1,0

Leverantörsskulder 0,0 0,0

Summa 1,8 1,0
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 
från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär: 
 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Fordringar har uppta-
gits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed.  
  
 Timlön avseende december bokfördes tidigare enligt kontantprincipen. Från år 2022 belastas kostna-
den innevarande år. 
  
Tidigare skrevs fordringar äldre än 1 år av. Från år 2022 är intervallet ändrat till 90 dagar. 
  
Kommunen följer ej rekommendationer avseende leasingavtal för fordon, se avsnitt nedan.  
  
Anslutningsavgifter  
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp bokförs som långfristig skuld och periodiseras över nyttjande-
perioden.  
  
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna har tagits upp till anskaffningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. An-
skaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgift minus eventuella invest-erings--inkomster. Investeringar 
som aktiveras som anläggningstillgång har ett anskaffnings-värde på ett halvt prisbasbelopp eller mer 
och en nyttjandeperiod på minst 3 år.  
  
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsättningstillgång. Värdering har skett till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Beräkning har gjorts utifrån förväntat försälj-
ningspris per kvm. 
  
Avskrivningar 
Nominell avskrivningsmetod används, med lika stora avskrivningsbelopp varje år räknat efter anskaff-
ningsvärdet. Avskrivning bokförs månaden efter det att investeringen är avslutad. Normal nyttjandepe-
riod i år (avskrivningstid) per typ av tillgång: 
  
Immateriella tillgångar 4 - 7 år 

Markreserv - 

Verksamhetsfastigheter 5 - 100 år 

Fastigheter affärsverksamhet 10 - 50 år 

Publika fastigheter samt Vägar  5 - 75 år 

Fastigheter annan verksamhet 10 - 50 år 

Övriga fastigheter 20 - 33 år 

Maskiner 3 - 20 år 

Inventarier 3 - 20 år 

Fordon 3 - 10 år 

  
 Pågående anläggningstillgångar skrivs ej av. För Anslutning Bergaåsen (immateriell anlägg-nings--till-
gång) tillämpas en avskrivning på 32 år. Från år 2011 bokförs investeringsutgifter för licenser som im-
materiell anläggningstillgång.  
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Bidrag statlig infrastruktur 
Upplösning av bidrag sker under 25 år. 
  
Fordringar 
Fordringar äldre än 90 dagar skrivs av. Kostnaden belastar berörd verksamhet 
  
Investeringsbidrag 
Investeringsbidrag från offentliga myndigheter bokförs som långfristig skuld och periodiseras över nytt-
jandeperioden 
  
Kassaflödesrapport 
Kassaflödesrapporten är upprättad enligt indirekt metod där rörelsekapitalförändringen i sin helhet hän-
förts till löpande verksamhet. 
   
Komponentredovisning 
För följande anläggningstyper tillämpas komponentredovisning: 

- Verksamhetsfastigheter 

- Gator 

- Gång- och cykelvägar 

- Rondeller 

- Torg, centrumgator 

- Parkering 

- Avloppsreningsverk 

- Vattenreningsverk 

- Ledningsnät 
  
Leasing 
Hyresavtal för verksamhetsfastigheterna omklassificerades år 2021 till finansiell leasing.  
Under år 2022 har arbetet fortsatt med att anpassa redovisningen till RKRs rekommendation R5. I dags-
läget kan vi dock ej redovisa säkerställda belopp och arbetet kommer att fortsätta under år 2023 
Även leasing av fordon och annan utrustning kommer att anpassas till R5 under år 2023. 
  
Övrig leasing avser avtal av obetydligt värde samt avtal på 3 år eller kortare tid och dessa redovisas ej.   
  
Lånekostnader  
Lånekostnaderna för 2022 belastar årets resultat. Därmed har inga lånekostnader räknats in i tillgångars 
anskaffningsvärde under perioden. 
  
Personalkostnader  
Årets förändring av skuld för semester, övertid och fyllnadstid samt timlön för december redovisas un-
der verksamhetens kostnader i resultaträkningen för 2022. 
  
Pensionsskuld 
Pensionskostnader redovisas från och med 1998 enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjä-
nade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse medan den del av pensioner som intjänats från 
och med 1998 och som inte kostnadsförts via försäkring eller individuell del, redovisas som en avsättning 
i balansräkningen. Pensionsskulden enligt ansvarsförbindelsen är beräknad av företaget Skandia enligt 
metoden RIPS07.   
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 Pensionsmedelsplacering 
Innehav av aktier och räntepapper i kommunens ”pensionsfond”, vilken klassificeras som omsättnings-
tillgång, värderas till verkligt värde. Förändringen av anskaffningsvärde – verkligt värde bokas som finan-
siell intäkt/kostnad. Reavinster och reaförluster i förvaltningen redovisas under finansiella intäkter re-
spektive finansiella kostnader. 
  
Skatteintäkter  
I bokslutet används Sveriges kommuner och landstings (SKL) decemberprognos på slutavräkning av 2021 
års kommunalskatt. 
  
Statsbidrag Migrationsverket 
Sökta statsbidrag från Migrationsverket, bland annat schablonersättning nyanlända, upptas som fordran 
till 75 procent av ansökt belopp, utifrån vad kommun historiskt har erhållit.  
  
Sammanställda räkenskaper  
Koncernen Alvesta kommun omfattar de bolag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt 
inflytande över. I de sammanställda räkenskaperna för 2022 ingår Allbohus Fastighets AB, Alvesta Energi 
AB, Alvesta Renhållnings AB, Alvesta Utveckling AB samt Alvesta Kommunföretag AB. Kommunens andel 
(cirka 20 procent) av Värends Räddningstjänstförbund har också tagits med i sammanställningen. 
  
Den sammanställda redovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och dotter-företagens resul-
tat och balansräkningar. Interna mellanhavanden mellan de i koncernen ingående enheterna har i allt 
väsentligt eliminerats.  
  
Alvesta kommuns redovisningsprinciper är vägledande. Några väsentliga avvikelser mot bolagens redo-
visningsprinciper har inte identifierats. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det inne-
bär att kommunen vid anskaffningstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. 
Därefter intjänat eget kapital räknas in i koncernens eget kapital.  
  
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver som finns i bolagen har i den sammanställda redovis-
ningen lagts till eget kapital respektive skuld för latent skatt i enlighet med kommunal redovisningslag. 
  

Särredovisning 
Särredovisning har gjorts för verksamheten för vatten och avlopp (VA) enligt lagen om allmänna vat-
tentjänster (2006:412). Särredovisningen för VA finns redovisat under avsnitt Ekonomisk redovisning 
sidorna 57-58. 
 

Upplysningar om kommunens drift- och investeringsbudgets uppbyggnad samt väsentliga 
principer för ekonomisk styrning samt internredovisningsprinciper  
 
Budget och uppföljning görs på nämndsnivå. Budgeten för drift och investeringar anvisas netto medan 
redovisningen sker enligt gängse redovisningsprinciper med motpartsredovisning i förekommande fall, 
varför nämndernas verksamhetsredovisning även omfattar interna poster.  
 
Under året har tilläggsanslag gjorts för driftbudget enligt tabell på sidan 39 och investeringsbudget en-
lit tabell på sidan 41. Interndebitering sker enligt principen att verksamheterna ska bära sina egna 
kostnader. Viss administration är centralt samlad på kommunledningsförvaltningen. Ingen interndebi-
tering sker av dessa tjänster utan finansieras genom rambudget. Centrala funktioner såsom, ekonomi, 
HR, IT och kontaktcenter debiteras marknadsmässigt koncernbolagen. 
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Särskilda upplysningar koncernföretag  

 

Alvesta Kommun

mnkr Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkteFin.kost FordringarSkulder Aktieägar-

ti l lskott

Konc ern-

bidrag

A.Kommun ftg AB 100% 1,50 0,30 0,10

Allbohus 100% 5,90 121,00 5,40 0,10 0,90

Auab 100% 0,50 0,20 0,10

Arab 100% 0,90 2,20 0,20 0,30

A. Energi 100% 2,70 3,80 0,50 0,30 1,00

A. Elnät 100% 0,60 0,20 0,30 0,20

Värends Rdtj Förbund 20% 3,70 1,80

Förvaltningsavtalet 100% 13,20 4,10

Summa 12,10 144,10 10,80 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00

Alvesta Kommun Företag AB

mnkr Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkteFin.kost FordringarSkulder Aktieägar-

ti l lskott

Konc ern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 0,00 1,50 0,00 0,30 0,00 0,10

Allbohus 100% 0,90

Auab 100%

Arab 100% 0,10

A. Energi 100% 0,30

A. Elnät 100% 1,80

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa 1,30 1,50 0,00 0,30 0,00 0,10 0,00 1,80

Allbohus Fastighets AB

mnkr Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkteFin.kost FordringarSkulder Aktieägar-

ti l lskott

Konc ern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 121,00 5,90 5,40 0,90 0,10

A.Kommun Ftg AB 100% 0,90

Auab 100%

Arab 100% 0,50 12,40 0,10

A. Energi 100% 0,10 19,70 0,10 5,40 7,70

A. Elnät 100% 0,10 0,10

Värends Rdtj Förbund 20% 0,20

Förvaltningsavtalet 100% 2,20

Summa 124,10 39,00 0,00 5,40 1,00 5,60 0,00 7,70

Alvesta Utvec kl ing AB (AUAB)

mnkr Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkteFin.kost FordringarSkulder Aktieägar-

ti l lskott

Konc ern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 0,50 0,20 0,10

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100%

Arab 100%

A. Energi 100%

A. Elnät 100% 0,40

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa 0,00 0,50 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 0,40

Alvesta Renhål ln ing (ARAB)

mnkr Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkteFin.kost FordringarSkulder Aktieägar-

ti l lskott

Konc ern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 2,20 0,90 0,30 0,20

A.Kommun Ftg AB 100% 0,10

Allbohus 100% 12,40 0,50 0,10

Auab 100%

A. Energi 100% 0,20

A. Elnät 100% 0,20

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100% 0,70 0,10

Summa 15,50 1,60 0,00 0,00 0,40 0,20 0,00 0,20
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Alvesta Energi  AB

mnkr Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkteFin.kost FordringarSkulder Aktieägar-

ti l lskott

Konc ern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 3,80 2,70 0,50 1,00 0,30

A.Kommun Ftg AB 100% 0,30

Allbohus 100% 19,70 0,10 5,40 0,10 -7,70

Auab 100%

Arab 100% 0,20

A. Elnät 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100% 0,90 0,20

Summa 24,40 3,30 0,00 0,50 6,60 0,40 0,00 -7 ,70

Alvesta Elnät AB

mnkr Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkteFin.kost FordringarSkulder Aktieägar-

ti l lskott

Konc ern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 0,20 0,60 0,30 0,20

A.Kommun Ftg AB 100% -1,80

Allbohus 100% 0,10 0,10

Auab 100% -0,40

Arab 100% -0,20

A. Energi 100%

Värends Rdtj Förbund 20%

Förvaltningsavtalet 100%

Summa 0,30 0,70 0,00 0,30 0,00 0,20 0,00 -2 ,40

Värends Räddningstjänstförbund

mnkr Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkteFin.kost FordringarSkulder Aktieägar-

ti l lskott

Konc ern-

bidrag

Alvesta Kommun 20% 3,70 1,80

A.Kommun Ftg AB 20%

Allbohus 20% 0,20

Auab 20%

Arab 20%

A. Energi 20%

A. Elnät 20%

Förvaltningsavtalet 20%

Summa 3,70 0,20 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00

Förvaltningsavtalet

mnkr Andel Intäkter Kostnader Fin.intäkteFin.kost FordringarSkulder Aktieägar-

ti l lskott

Konc ern-

bidrag

Alvesta Kommun 100% 13,20 4,10

A.Kommun Ftg AB 100%

Allbohus 100% 2,20

Auab 100%

Arab 100% 0,10 0,70

A. Energi 100% 0,90 0,20

A. Elnät 100%

Värends Rdtj 20%

Summa 13,30 3,80 0,00 4,10 0,00 0,20 0,00 0,00

TO TAL SUMMA 182,00 182,00 10,42 10,42 52,09 52,09 0,00 0,00
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller nämndernas och bolagens målredovisning samt en sammanfat-
tande beskrivning av den verksamhet som bedrivits under året.  
 
 Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Utbildningsnämnden 
 Nämnden för arbete och lärande 
 Omsorgsnämnden 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 Nämnden för myndighetsutövning 
 AllboHus Fastighets AB 
 Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB 
 Alvesta Renhållning AB 
 Alvesta Utveckling AB 
 Alvesta Kommunföretag AB 
 
 

Kommunstyrelsen 
 
Utvecklingsmål 

 Tillväxten ska öka inom olika branscher i kommunen 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. 
 
Under 2022 har många av kommunens företag haft hög produktionstakt men några få företag har be-
hövt anpassat sin organisation. Flera företag beskriver utmaningar kring kompetensförsörjning där be-
hov finns av rekrytering men där det råder brist på “rätt kompetens”. På grund av det rådande läget har 
flera företag skjutit upp eller avbrutit investeringar, men det finns även företag som uttryckt att de har 
för avsikt att göra investeringar under 2023. För de flesta branscher har det förändrade omvärldsläget 
gett märkbara konsekvenser med till exempel ökade material- och inköpskostnader och givetvis ökade 
el- och bränslekostnader.  
 
Under året fick Alvesta kommun pris för bästa tillväxt vilket innebär att kommunens företag haft bäst 
tillväxt i Kronobergs län avseende ökad omsättning, ökad vinstmarginal och antalet nyanställningar i 
näringslivet. Det är det högsta sammanfattande omdömet och rankingplacering när det gäller företags-
klimatet i kommunen. 
 
Den indikator som knutits till målet, bruttoregionprodukt (BRP), kommun, 1 000 kr/sysselsatt, visar att 
Alvesta har ett värde närmare 15 procent under rikssnitt. På grund av eftersläpningar i statistiken är det 
senaste värdet från 2020. Sammanfattningsvis var tillväxten totalt i Alvesta 2017 till 2020 något lägre än 
rikssnitt. 
 
Utvecklingsmål 

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

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt vid årets slut. 
 
Den målindikator som satts upp – invånare 17 – 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) – 
visar att Alvesta är på god väg mot målet och skillnaden mot riket minskar, men ännu kvarstår en ne-
gativ differens. Senast tillgänglig statistik är från 2020. 
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 2018 2019 2020 
Invånare 17 – 24 som varken arbetar eller studerar, andel (%) 10,2 9,8 9,5 
Dito enligt rikssnitt 8,0 7,7 7,7 
 
Av ungdomsgruppen 16 – 24 år är det drygt 50 ungdomar som är målgrupp för den förvaltningsöver-
gripande mötesplatsen för de som varken studerar eller har arbete. På måndagar är det 20-talet ung-
domar och på fredagar ett 30-tal som besöker mötesplatsen. Merparten är killar. Under året har 15 
avslutats och gått till arbete och 11 till studier. Avslutade av annan orsak är 11. Genom det relations-
byggande arbetet på bland annat mötesplatsen och gymnasieskolan har det skapats stegförflyttningar 
för flera ungdomar. Många ungdomar vet inte vad som krävs för att få arbete eller vilka yrken de 
skulle kunna arbeta inom. Att hitta aktiviteter och insatser som kan öka ungdomarnas valkompetens är 
viktigt. Praktik och praktiksamordning har därför prioriterats. 
 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
 
Strategi för den samlade laddinfrastrukturen 
Ett program för laddinfrastruktur är beslutat av kommunfullmäktige. Programmet beskriver Alvesta 
kommuns rådgivande roll vid fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen för en fortsatt elektrifiering av 
transportsektorn. Kommunen har i programmet pekat ut tänkta placeringar och prioriteringar för ut-
byggnad av möjligheter till laddning till 2027. Programmet omfattar även laddlösningar för flerbostads-
hus samt betalningslösning för koncernen. 
 
Hbtqi-certifiering eller motsvarande  
Arbete med uppdraget har startat i mindre omfattning där framförallt förvaltningen för arbete och lä-
rande samt utbildningsförvaltningen genomfört utbildningsinsatser. Övriga förvaltningar och bolag för-
väntas delta i utbildningar under 2023. 
 
Hållbara upphandlingsmetoder med mera 
Arbetet med miljöspendanalys bygger på Upphandlingsmyndighetens kartläggning och indikerar Co2 
utsläpp per inköpskategori. Utifrån preliminärt resultat kan konstateras att störst klimatpåverkan för 
Alvesta kommunkoncern finns inom fastighetsrelaterade tjänster och material. Arbetet fortsätter under 
2023 och resultatet kommer att ligga till grund för fortsatta prioriteringar i hållbarhetsarbetet. 
 

Årets verksamhet 
 
Attraktiv arbetsgivare 
Alvesta kommun har sedan årsskiftet ett samverkansavtal som förhandlats fram med 17 fackliga orga-
nisationer. Samverkan stimulerar till engagemang och dialog hos medarbetarna och ligger i linje med 
kommunens värdegrund och tillitsbaserade ledarskap. 
 
Under verksamhetsåret har HR-avdelningen utvecklat annonseringen i sociala medier med fler riktade, 
och betalda annonser. Nya profilprodukter har valts ut att användas vid kommande arbetsmarknads-
mässor vid bland annat Linnéuniversitetet. Rekrytering av alla nya chefer i koncernen har samordnats 
och kvalitetssäkrats via en specialiserad HR-konsult. 
 
En ny introduktionsfilm som presenterar Alvesta kommun, tänkt att visas för nyanställda med flera, är 
under produktion av externt företag. En reviderad policy och rutin för hantering av alkohol, droger och 
spelmissbruk och en ny rökpolicy är några koncernövergripande styrdokument som tagits fram under 
året. Riktlinjen för distansarbete och tillfälligt arbete i hemmet har permanentats. En översyn av alla 
idag styrande dokument pågår. Gemensamma styrdokument och villkor stärker oss som en samman-
hållen koncern. 
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Alvesta har idag ett gott anseende som arbetsgivare. Kommunen drar också nytta av bra placeringar av 
Alvesta i olika företagsrankingar med mera. När det gäller kommunledningsförvaltningen har det under 
året lyckats väl med samtliga rekryteringar av chefer och specialisthandläggare. 
 
Digitalisering och automatisering  
Kommunledningsförvaltningen har under året stöttat övriga förvaltningar i översyn av befintliga e-tjäns-
ter samt i utformandet av nya e-tjänster. För att fortsätta bygga kompetens i digitalisering som en metod 
för verksamhetsutveckling har kommunen tecknat sig för Nationellt Kompetensforum Digital mognad. 
Utöver mätning av kommunens digitala mognad ger kompetensforumet kommunens medarbetare till-
gång till utbildningar och seminarier.  
Kommunfullmäktige beslutade under året om ett extra bidrag på 5 mnkr till kommunbolaget Alvesta 
Utveckling AB för bredbandsutveckling på landsbygden. Tack vare stödåtgärder från bolaget och kom-
munen har ett drygt 20-tal nya anslutningar på landsbygden tillkommit. En mindre del av pengarna har 
hittills använts men resten är intecknade 2023. 
 
Implementering av Agenda 2030  
I kommunen och de kommunägda bolagen pågår redan många insatser och aktiviteter som har direkt 
koppling till Agenda 2030. Det finns dock ytterligare behov av att på ett bättre sätt samordna processer, 
utveckla tvärsektoriella arbetsmetoder i kommunkoncernen.  
Arbetet med Agenda 2030 har intensifierats. Alvesta kommun var en av sex kommuner i landet som 
deltog i en pilotstudie med “SDG Synergiers”. Studiens syfte var att prova ett nytt verktyg för arbetet 
med de globala målen som ökar takten i omställningsarbetet.  Verktygets syfte är att identifiera syner-
gier och målkonflikter så att beslutsfattare lättare kan hantera möjligheter och utmaningar och nå fram-
gång med Agenda 2030.  
 
Alvestas erfarenheter från studien presenterades på en nationell arena i samband med Kvalitetsmässan 
i Göteborg i maj. Slutsatserna från studien utgör ett viktigt kunskapsunderlag för kommunens budget- 
och planeringsprocess men även i det operativa arbetet vid planering av insatser, sammansättning av 
arbetsgrupper och det fortsatta tvärsektoriella arbetet i stort. 
 
Öka hållbar tillväxt och social hållbarhet  
För att skapa mer hållbara förutsättningar för invånare, företag och besökare behöver kommunen öka 
kapaciteten för externfinansiering i koncernen. Under 2022 ansökte och beviljades Alvesta kommun-
koncern medel från ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling (Formas: Klimatneutrala och inklu-
derande kommuner). Formas-projektet kommer ge möjligheter under 2023 att skapa förutsättningar 
för att ytterligare stärka kommunkoncernens kapacitet för att möta och hantera de utmaningar som 
finns, med bland annat klimatneutralt byggande och social inkludering. Kommunen har även sökt och 
beviljats medel från Europiska Socialfonden (ESF) för att driva projekt och samordna processer i syfte 
att förbättra förutsättningarna för barn och unga under tiden 2023 - 2026. Ansökan är en förstärkning 
för det redan framgångsrika arbetet för “barnens bästa i Alvesta”. Under året har arbetet med barnens 
bästa intensifierats. Att samfinansiera en samordnare mellan fyra förvaltningar är en framgång. Genom 
denna process ökar kommunen förutsättningarna för att säkerställa en social hållbarhet på lång sikt.  
 
Upphandlingsprocessen/kategoristyrning  
Kategoristyrning av fordon har fördjupats. En centraliserad fordonshantering har gett effekter såsom 
minskad administration, mindre antal fordon samt ökade delningsmöjligheter. Rutiner, avtalsdokument 
med mera är framtagna och den centrala fordonshanteringen går i drift den 1 februari 2023. Hitintills 
har ökade delningsmöjligheter medfört att fordonshanteringen kunnat rationalisera bort tio fordon som 
inte kommer att ersättas.  
 



 Verksamhetsberättelse 

68 

Kategoristrategi för byggmaterial har påbörjats. Förbättringar inom kategorin är bland annat faktura-
kvalitet, ramavtalsdatabasen och konkurrensutsättning av ”Lås inklusive tjänster”. Kategoristrategi för 
byggtjänster har arbetats fram.  
 
Nytt förvaltningsavtal för kommunägda fastigheter 
Fram till och med 2022 var samhällsbyggnadsförvaltningen intern fastighetsägare inom kommunen till 
ett antal fastigheter som sköts av Allbohus Fastighets AB genom ett förvaltningsavtal. Från och med 
2023 kommer Allbohus istället på kommunledningsförvaltningens uppdrag förvalta nämnda fastigheter 
samt byggnader som kultur- och fritidsnämnden tidigare var intern fastighetsägare av. Ett nytt förvalt-
ningsavtal har tecknats. Allbohus ska verka för att effektivisera och förbättra byggnaderna. Inriktningen 
ska vara optimal driftsekonomi till lägsta livscykelkostnad, ändamålsenliga lokaler och bra inom- och 
utomhusmiljöer för brukarna.  
 
Visselblåsarfunktion 
En så kallad visselblåsarfunktion har införts. Det är en intern rapporteringskanal där man som arbetsta-
gare, konsult eller praktikant kan rapportera om missförhållanden på arbetet, utan att äventyra sin iden-
titet. Det gäller inte frågor om anställning. Rapportering är anonym och krypterad. 
 
 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Utvecklingsmål  

 Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  

Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt vid årets slut.  
 
Kulturskolans undervisning har i samverkan med skolan allt mer flyttats ut i hela kommunen. Kommun-
styrelsens extra tilldelning till lovaktiviteter har möjliggjort ökad geografisk spridning. Särskilda sats-
ningar på barn och ungas fritid har gjorts i Torpsbruk och på Rönnedahlsområdet. Fritidsgårdarna har 
genom att ha verksamhet på fler orter nått fler ungdomar med en stor ökning av tjejer. Mötesplats för 
gymnasieungdomar har fortsatt utvecklas i samarbete med Allbo lärcenter. Genom det nya stödsyste-
met har fler arrangemang genomförts runt om i kommunen med fokus på barn och unga samt seniorer.  
Digitalisering av programverksamhet, självutlån och mer-öppetteknik har ökat bibliotekens tillgänglig-
het.  
 
Under året har flera olika samverkansprojekt tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen genom-
förts rörande badplatser, utegym och elljusspår. Kopplat till besöksnäringen har ett tydligare skyltpro-
gram tagits fram och fler digitala möjligheter via appar har lanserats.  
 
En svag ökning har skett i alla discipliner. Antal kulturskoleaktiviteter utanför Alvesta tätort har varit 49 
tillfällen med individuell undervisning samt 2 undervisningsgrupper per vecka i sju discipliner på fyra 
orter. 30 konserter och uppspel har genomförts på fem orter. Antal lovaktiviteter utanför Alvesta tätort 
uppgick till 153 stycken. Antal självutlån på bibliotek uppgår till 101 200. Mer än 50 procent av lånen 
genomförs digitalt via webben eller med digital utcheckning på ett befintligt bibliotek. 
 
Utvecklingsmål 

 Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.  

Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt vid årets slut.  
 
Under året har reviderade riktlinjer för föreningsstöd trätt i kraft. Ansökning har skett digitalt och akti-
viteter kopplat till samtliga nya stödformer har genomförts.  
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Genom nyinrättade tjänster med fokus på föreningslivet har boknings- och samverkansfrågor lyfts fram.  
Inom ramen för arbetet med Barnens Bästa gäller i Alvesta kommun har föreningar och studieförbund 
kunnat samverka kring bland annat prova-på-aktiviteter vid lov.  
 
En välbesökt föreningsträff arrangerades under hösten i samverkan med RF-SISU Småland. Där framkom 
att föreningslivet börjar återhämta sig efter pandemin även om stora utmaningar kvarstår kopplat till 
ledare och rekrytering av nya medlemmar. 
 
Antal barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter (LOK) är 84 933 varav 35procent är tjejer. Detta är en 
minskning med 11 968 från 2020. Här är pandemin en starkt bidragande orsak. 
Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt. 14 ansökningar till de löpande stöden varav 11 bevil-
jade. Då detta är första året stöden är sökbara anses resultatet vara fullgott. 
Andelen ansökningar om föreningsbidrag som görs digitalt uppgick till 91procent. Då 2022 är första 
året detta mäts upplevs att behovet av digitalisering av föreningsservice är stort. 
 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
Påbörja en utredning av Virdavallen inklusive ny ishall. Utredningen görs i samverkan med aktuella ex-
terna och interna intressenter. 
Bedömningen är att uppdraget är delvis påbörjat vid årets slut. Arbetet har startat och en projektbe-
skrivning för uppdraget är framtagen. Dialog förs med Allbohus om genomförande kopplat till förvalt-
ningsavtalet. Dialog är också påbörjad med föreningslivet kring nuläge. 
 
Utreda förutsättningar för en långsiktig lösning och samarbete med Alvesta Folkets Hus förening.  
Bedömningen är att uppdraget ej är uppfyllt vid årets slut. I samverkan med Folkets Hus har samver-
kansarrangemang genomförts för skola, seniorer och allmänhet. 
 
Utveckla kommunens bibliotek till en modern mötesplats för invånare och besökare. Inom ram.  
Bedömningen är att uppdraget är delvis uppfyllt vid årets slut. Ett kontinuerligt arbete kring digitalisering 
och användardialog pågår. På Mohedas integrerade skol- och folkbibliotek har Mer-öppet införts. Detta 
ger ökad tillgänglighet och flexibilitet för invånarna. 
 

Årets verksamhet 
Med stöd i verksamhetsplanen och enheternas handlingsplaner har stora steg tagits för att nå de båda 
utvecklingsmålen samt förverkliga strategierna i verksamheterna. 
 
Via Visit Alvestas olika kanaler har aktiviteter i hela kommunen lyfts fram för invånare och besökare. 
Med stöd av Friluftsmiljonen har upprustning av badplatser, nya grillplatser, informationsskyltar, ny 
belysning på Moheda elljusspår samt restaurering av båthamnen i Hulevik kunnat genomföras. 
 
Det utökade och reviderade föreningsstödet med tre nya stödformer har gett möjlighet för föreningar 
att i högre grad bidra till fler aktiviteter, arrangemang och insatser som utvecklar både individ och 
samhälle. En höjning av nivån på det lokala aktivitetsstödet har genomförts. En återhämtning har skett 
i besöksantal för simhall, gym och Vislandabadet. Kulturskolan har fått ändamålsenliga lokaler och den 
nya konsertlokalen Flygeln invigdes i Stenlycke i maj.  
 
För att höja kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten har antalet timanställda minskat till förmån för fler 
fasta tjänster som kan arbeta relationsskapande i samverkan med elevhälsa, fältgrupp och förenings-
liv. Utökade resurser har lagts på Ungdomsmötesplatsen och samverkan med Alvesta United för äldre 
ungdomar. Fritidsgårdarna har tagit över ansvaret som stöd för Skol-IF, gruppverksamhet har startats 
upp och särskilda satsningar har gjorts för yngre i Torpsbruk och på Grönkullaområdet. Utökade öp-
pettider i Grimslöv har följt ungdomarnas egna önskemål. En upprustning av fritidsgårdarnas lokaler 
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har startat i Vislanda i samverkan med utbildningsförvaltningen för att förbättra miljön för aktiviteter 
och gruppverksamhet. 

 
 
Utbildningsnämnden 
 
Utvecklingsmål 

 Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut.  

Utvecklingsmål 

 I Alvesta utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare i barn- och 

elevgrupper som i storlek närmar sig snittet för riket 

Bedömning är att målet delvis är uppfyllt vid årets slut.  
 
Andelen grundskoleelever som uppnådde behörighet till gymnasieskolan våren 2022 var 85,4 procent, 
vilket är en ökning med cirka fem procentenheter sedan föregående läsår. Även andelen elever i årskurs 
9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar till cirka 71 procent, vilket kan jämföras med föregå-
ende års värde om cirka 64 procent. För båda dessa indikatorer behöver man gå tillbaka till läsåret 2012–
2013 för att hitta motsvarande måluppfyllelse. Även meritvärdet har ökat. Sett till modellberäknat värde 
för samtliga ovanstående faktorer har Alvesta kommuns grundskoleelever nått goda resultat. En orsak 
till resultatförbättring skulle kunna vara att det är en betydligt lägre andel elever som invandrar till Sve-
rige efter skolstart, då det ger färre år för eleverna att klara målen för utbildningen.  
 
Kommunen har en högre andel behörig personal i fritidshem och skola än både riket och liknande kom-
muner. För förskolans del når man ännu inte samma goda resultat då kommunen ligger lägre än både 
riket och liknande kommuner. Dock kan man se en positiv trend de senaste två åren vilket är ett resultat 
av den satsning som görs på förskolan i kommunen.  
Antalet barn per medarbetare i förskolan är fortfarande högre än snittet för riket liksom antalet in-
skrivna barn per årsarbetare i fritidshemmet. Antal elever per lärare i kommunal grundskola har ökat 
något de senaste åren men är fortfarande lägre än snittet i riket. 
 

Årets verksamhet 
Öka det förebyggande arbetet för barn och elever 
Kommunfullmäktige riktade i budget för 2022 medel till elevhälsan för att öka det förebyggande arbetet 
för barn och elevers välmående och trygghet. För att alla barn och elever i kommunen ska ha en bra 
barndom och en trygg och utvecklande skolgång arbetar utbildningsnämnden förebyggande för att mot-
verka utanförskap och förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa under paraplyet Barnens bästa gäller – 
i Alvesta. Under året har följande genomförts: 

• Tillsett att det finns gratis mensskydd till eleverna på samtliga skolor. 
• Startat områdesgrupper i Alvesta, Vislanda respektive Moheda för att stödja arbetet med bar-

nens bästa i Alvesta. Områdesgrupperna är en samverkan för barn och unga tillsammans med 
utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande, kultur- och fritidsförvaltningen, 
Allbohus, Polisen och föreningslivet. Områdesgruppernas inriktning är att stödja arbetet med 
barnens bästa i Alvesta och arbeta för att: 

 öka trivsel, trygghet och delaktighet, genomföra hälsofrämjande och förebyggande 
insatser i de olika områdena 

 bidra till ökad sysselsättning på fritiden 
 bidra till lovverksamhet för eleverna samt  
 stärka samverkan mellan kommun och andra aktörer.  
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• Familjecentrum har kommit ett steg närmre att bli familjecentral. En förskollärare har anställts 
för att bygga upp den pedagogiska verksamheten vilket har gjort att man har lyckats komma 
igång med barn- och föräldraverksamhet. Till exempel så erbjuds under året öppen förskola vid 
familjecentrum i Alvesta och som mobil verksamhet i Moheda och Torpsbruk. Vidare har det 
genomförts föräldragrupper tillsammans med Barnavårdscentralen. ”Hemmamamma för bar-
nets bästa” genomfördes som projekt via Länsstyrelsen och ingår numera i ordinarie verksam-
het. Det har också skett en utökad samverkan med barnbibliotekarier i verksamheten.  

• Fortsatt implementering av den så kallade Kronobarnsmodellen pågår genom bland annat för-
valtningsövergripande workshops för att bygga samsyn kring hur Alvesta kommun arbetar med 
barn och unga. Ett fördjupat gemensamt arbete med barnets plan har genomförts.  

 
Förskola och fritidshem  
Utbildningsnämnden har riktat ekonomiska resurser till förskolan och fritidshemmet för att öka perso-
naltätheten och tillika minska antalet barn/elever per medarbetare i förskola och fritidshem. Än så länge 
går det inte att se några förändrade värden i statistiken för detta, men satsningen fortgår och föränd-
ringar beräknas ses under nästa år.  
 
Barn och elever i behov av stöd 
Skolorna i Alvesta kommun ska tidigt uppmärksamma elever som inte når kunskapskraven i svenska, 
svenska som andraspråk och matematik enligt den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin. Medel har rik-
tats till skolorna för att kunna utöka andelen speciallärare i de lägre åldrarna i syfte att ge eleverna ökad 
möjlighet att nå kunskapskraven i dessa ämnen. Det är för tidigt att se några resultat för den här insatsen 
då det är ett arbete som behöver pågå över tid och insatsen kommer därför att fortgå.  
 
Utbildningsförvaltningen har utökat den centrala barn- och elevhälsan med två specialpedagoger mot i 
förskolan från augusti 2022, vilket betyder att det från och med läsåret 2022 – 23 finns en specialpeda-
gog knuten till respektive förskoleområde.  
 
Båda ovanstående satsningar är insatser för att möjliggöra för förskolor och skolor att möta det ökade 
antalet barn och elever som är i behov av särskilt stöd.  
 
Höstterminen 2022 startades upp med en föreläsning för all skolpersonal med fokus på pojkars resultat 
i skolan. Senare under hösten kommer all förskolepersonal ha en föreläsning kring lärmiljöer och språk-
utveckling i förskolan.  Inom ramen för centrala barn- och elevhälsan fortgår arbetet inte minst med att 
stötta skolor kring elever som har omfattade skolfrånvaro. Dels finns närvaroteamet som består av en 
lärare, psykolog, familjebehandlare och arbetsterapeut, dels har man under närvaroteamet även startat 
upp verksamheten Skutan som är ett undervisningsstöd för elever som befinner sig långt ifrån att kunna 
närvara på sin ordinarie skolenhet. Förutom närvaroteam finns även andra stödjande funktioner som 
möter barn och elever i behov av särskilt stöd.  
 
Attraktiv arbetsgivare 
Under vårterminen 2022 beslutades om en kompetensförsörjningsplan enligt HÖK 2021. Planens syfte 
är att göra en beskrivning och analys av nuläget inom utbildningsförvaltningen för att tydliggöra vilka 
områden som ska prioriteras under planens giltighetsperiod och vilka åtgärder som ska genomföras för 
att uppnå en god kompetensförsörjning inom utbildningsförvaltningen.  
 
Utbildningsnämndens satsningar på planeringstid för förskollärare i förskolan samt förstelärarsats-
ningen ses fortfarande som positiva och bidrar till utveckling av verksamheten. Förhoppningen är att 
framförallt förstelärarsatsningen ska kunna växla upp under innevarande läsår när pandemitiden troli-
gen är över. Förstelärarna avslutade under våren 2022 en uppskattad utbildning som pågått under två 
år. 
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Nämnden för arbete och lärande 
 
Utvecklingsmål 

 Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska.  

Bedömningen är att målet är uppfyllts vid årets slut.  
 
Det har skett en successiv minskning av individer som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbets-
löshet. Det innebär att målet om att andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet 
ska minska för 2022 bedöms uppfyllas. Socialstyrelsens månadsstatistik visar att samtliga månader un-
der 2022 haft lägre antal individer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet jämfört med 
2021. Prognosen framöver är dock osäker. Arbetslösheten kan komma att öka i och med den kommande 
lågkonjunkturen och fler kan komma att vara i behov av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer 
fortsatt följa utvecklingen av nyckeltalet och har det som ett av nämndens utvecklingsmål för 2023. 
 
Utvecklingsmål 

 Andelen gymnasielever som klarar gymnasieskolan ska öka.  

Bedömningen är att målet är uppfyllts vid årets slut.  
 
Andelen gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun har ökat från 61,6 procent till 62,4 pro-
cent mellan åren 2021-2022. Utvecklingen är dock svag. Alvesta kommun ligger fortsatt lågt i andelen 
elever med gymnasieexamen inom tre år i jämförelse med andra liknande och jämförbara kommuner. 
De senaste åren har det skett en positiv utveckling för skolresultaten för gymnasieelever på nationell 
nivå och Alvesta kommun följer samma trend. En positiv utveckling går även att se av skolresultaten på 
grundskolenivå i Alvesta kommun. Effekten syns genom att fler elever når kunskapskraven och blir be-
höriga till gymnasiet samt att fler klarar gymnasieutbildningen inom tre år. Förvaltningen har fortsatt 
särskilt fokus på att andelen elever med gymnasieexamen ska öka och att fler elever ska klara sin gym-
nasieexamen inom tre år. Förvaltningen har under året särskilt fokuserat på att följa upp av elevers 
frånvaro och att tidigt upptäcka elever som avvikit från sina studier. Särskilt fokus har lagts på det kom-
munala aktivitetsansvaret (KAA) som arbetat med olika insatser för elever med svårigheter i skolan. 
Detta sammantaget kan ha gett effekten att andelen gymnasieelever med examen inom tre år nu ökar. 
Förvaltningen kommer fortsatt följa utvecklingen av nyckeltalet och har även det som ett av nämndens 
utvecklingsmål för 2023.  
 
Utvecklingsmål 

 Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt vid årets slut. 
Förvaltningen har under året utökat det enhetsövergripande arbetet genom att utveckla och bättre 
nyttja befintliga öppenvårdsresurser, för att bland annat sänka placeringsdygnen för personer med 
samsjuklighet. Placeringsdygnen har under 2022 minskat i jämförelse med 2021. För att förebygga 
långa placeringstider för personer med samsjuklighet har olika hemmaplanslösningar kortat place-
ringstiderna. Insatser som har gett god effekt på att minska placeringsdygn är meningsfull sysselsätt-
ning och rehabiliteringsinsatser för personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning i form av IPS (In-
dividual Placement and Support). För 2022 är bedömningen att målet om att minska placeringsdygn 
för personer med samsjuklighet ska minska är delvis uppfyllts, men förutsättningarna är goda för att 
målet kommer att uppfyllas under 2023. Förvaltningen kommer fortsatt följa utvecklingen av nyckelta-
let och har även det som ett av nämndens utvecklingsmål för 2023.  
 

Årets verksamhet 
Inom ramen för den kommunövergripande inriktningen för trygg välfärd har förvaltningen prioriterat 
att upptäcka, förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Det har bland annat handlat 
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om att ge utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens verksamhet, men också att 
utöka personella resurser som arbetar med VINR (Våld I Nära Relationer). Genom de utbildningstill-
fällen som getts inom kommunens olika verksamheter har samverkan mellan kommunens förvalt-
ningar och bolag stärkts, vilket har lett till att antalet uppmärksammade våldsutsatta har ökat med 140 
procent. I samband med de riktade medlen kommer förvaltningen utöka arbetet inom området med 
särskilt fokus på utbildningsinsatser för samtliga medarbetare inom kommunkoncernen.  
 
 

Omsorgsnämnden 
 
Utvecklingsmål  

 Den enskildes nöjdhet och inflytande över sin vardag utifrån de beviljade insatserna ska öka 

Bedömningen är att målet delvis är uppnått vid årets slut 
 
Målindikatorer 

• Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL (socialtjänstlagen), LSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) 

• Hänsyn till åsikter och önskemål, SoL 

• Möjlighet att påverka tider, SoL 

• Bestämma om saker som är viktiga hemma, LSS 

• Trivs alltid på sin dagliga verksamhet, LSS 

 
Genomförandeplanen skapar förutsättningar för omsorgstagarens inflytande över utförandet av bevil-
jade insatser och är därigenom ett viktigt arbetsverktyg för personalen. Förvaltningen har arbetat med 
flera åtgärder under året vilka bedöms ge god effekt på sikt men på grund av pandemin och chefsbyten 
har inte alla insatser kunnat starta upp då fokus i stället varit på verksamheten. I bedömningen har vägts 
in att det vanligtvis tar tid innan en generellt förbättrad upplevelse blir synlig.  
 
Förutsättningarna har stärkts för personalen inom äldreomsorgen att tillsammans med den enskilde 
planera utförandet av insatser. Inom funktionsstöd är nära 100 procent av omsorgstagarna delaktiga i 
upprättandet av genomförandeplanen. I de fall där den enskilde av olika anledningar har valt att inte 
delta framgår detta av planen.  
 

Årets verksamhet 
I uppdraget att ge nämndens målgrupp möjlighet till livskvalitet hela livet är en viktig del att omsorgen 
och vården ska ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med den enskilde i centrum. Det person-
centrerade stödet utgår ifrån den enskildes mål och kapacitet och dennes rätt att forma sitt liv. Konti-
nuitet, relation och samskapande är nödvändiga komponenter liksom att den enskilde ses som en del 
av teamet och är delaktig i planeringen och utformningen av insatserna. Arbetet kring den enskildes 
genomförandeplan och teamets samverkan har även i år prioriterats. En god personalkontinuitet är vi-
dare en viktig kvalitetsaspekt där målsättningen är att den enskilde ska få omsorg och vård av så få olika 
personal som möjligt. Till stöd för det har ett nytt planeringssystem införts inom hemtjänsten.  
 
De insatser som vi ger ska vara av rätt omfattning utifrån den enskildes behov och beviljade insatser. I 
detta ingår att kunna erbjuda ett tryggt kvarboende i det egna hemmet men även att kunna erbjuda 
biståndsbeslut om särskilt boende vid omfattande behov. Med individen i fokus arbetar vi med hälso-
främjande, förebyggande och trygghetsskapande insatser. Exempelvis via rehab-enheten och ett särskilt 
team som arbetar med en trygg och säker hemgång (TOSH). Vi har även utrustat ett träningsrum där 
den enskilde kan få träna sin balans och fysik inför hemgång.  
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Kön till särskilt boende har varierat under året från att som lägst varit två personer och som högst 34 
personer. Storleken på kön har till viss del påverkats av att antalet lägenheter successivt minskats på 
det särskilda boendet Furuliden inför dess renovering. För att kompensera för detta har evakueringslä-
genheter öppnats på Torsgården under senare delen av året. Den genomsnittliga väntetiden från an-
sökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum var vid årets mätning 86 dagar, vilket är inom skälig 
tid. 
 
Arbetet med digital service och välfärdsteknik fortsätter enligt framtagen handlingsplan. Utvecklingen 
är nödvändig både för att klara en svårare bemanningssituation och för att kunna möta den enskildes 
behov av trygghet, delaktighet och självständighet. Användandet av trygghetskameror, GPS-klockor 
med flera trygghetslösningar samt läkemedelsrobotar för personer som behöver påminnelse att ta sin 
medicin fortsätter att föras in. Inköpta Ipads möjliggör delaktighet för den enskilde vid inköp hemma 
men även till att delta i teamssamverkan med de olika professioner gällande sin omsorg. 
 
Förvaltningens öppna Mötesplatser för äldre, grannråden på de särskilda boendena, anhöriggrupper 
och det fallförebyggande arbetet har kunnat starta upp igen efter att pandemins restriktioner släppts. 
Detta är viktiga delar i förvaltningens förebyggande arbete för att främja hälsa, trygghet och livskvalitet. 
Inom verksamhetsområde funktionsstöd fortsätter boenderåden att utvecklas för att stärka den enskil-
des inflytande och nöjdhet.  
 
Inom ramen för den nationella omställningen ”Nära vård och omsorg” med utgångspunkt individen och 
individens behov kan nämnas att vi är först av kommunerna i länet med att kunna erbjuda provtagning 
under jourtid av patientens snabbsänka och blodvärde med mera. På så sätt får läkaren ett bra besluts-
stöd för sin bedömning och onödiga inläggningar kan undvikas. 
 
Inom funktionsstödsområdet ökar mångfalden vilket gör verksamheten komplex och svårplanerad men 
även dynamisk och variationsrik. Yngre personer med en funktionsnedsättning efterfrågar andra insat-
ser än äldre. Personer med samsjuklighet exempelvis med psykosocialt symptom blir alltmer gängse. 
Det finns ärenden som är svåra att verkställa i vår kommun då vi inte är tillräckligt stora för viss enskild 
verkställighet och då krävs kostnadsdrivande köp av extern plats. 
 
Bra måltider och måltidsmiljön är en viktig del för att känna livsglädje och ha något att se framemot. 
Inom särskilt boende har vi arbetat med att utveckla dess kvalitet bland annat genom att åsikter från de 
boende tas tillvara och att ibland ge en guldkant i samband med måltiden. 
 
En del av förvaltningens lokaler behöver rustas upp för att bli mer anpassade utefter dagens krav på 
arbetsmiljö, smittskydd och brandsäkerhet med mera. Inom detta har därför beslut tagits om att Rehab-
enhetens lokaler kommer att renoveras och byggas till för att få till ett bättre flöde av rena och smutsiga 
hjälpmedel. Renoveringen kommer att påbörjas i början av 2023. En renovering av det särskilda boendet 
Furulidens höghusdel (C-hus) är upphandlad. Renoveringen väntas kunna börja under våren 2023 efter 
att kommunfullmäktige gett startbesked. En väsentlig del i renoveringen är ett fullgott brandskydd. Men 
även att säkra energiförsörjningen för förvaltningens verksamhet i den norra kommundelen genom in-
stallation av en stationär reservkraftanläggning. Förvaltningen har även påbörjat en planering för en ny 
bostad med särskild service, LSS i Alvesta tätort för att kunna möta kommande behov.  
 
Ett flertal insatser pågår som direkt kan kopplas till Agenda 2030. Som exempel kan nämnas att inom 
hemtjänsten har ruttoptimeringen utvecklats med fler cykelrundor och promenadrundor i stället för via 
bil. Kommunen har även fortsatt byta ut diesel/etanolbilar till elbilar och installera laddstolpar i takt med 
att de kan levereras. Dessutom bekämpas klimatförändringarna även genom översyn av leveranser till 
köken och samverkan köken emellan. Under året har cirka 35 procent ekologiska livsmedel köpt in. Vi-
dare har arbetet med att trygga livsmedelsförsörjningen och en förbättrad nutrition fortsatt i syfte att 
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motverka hunger. En beredskapshandbok för offentliga måltider är framtagen tillsammans med livsme-
delsverket.  
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden  
 
Utvecklingsmål 

 Bibehålla kommunens planberedskap för verksamhetsmark och öka kommunens bostadsbyg-

gande. 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 

Målindikator  2021  2022  

Antal nya bostäder/år  135   32 

Antal byggrätter bostäder, i förhållande till tidigare år  2 750  500  

Verksamhetsmark i planberedskap, antal hektar   40,8  39,9  

Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal hektar    1,5 2,5  

 
Under året har de senaste årens nivå på nybyggnation minskat och orsaken är ökade kostnader och en 
orolig omvärld. Planberedskapen är fortsatt god i kommunen. Det finns verksamhetsmark runt om i 
kommunen. Framtagandet av nya detaljplaner för bostadsbyggande sker kontinuerligt, framför allt i Al-
vesta tätort. 
 
Utvecklingsmål 

 Medborgare ska ha en stor variation av mötesplatser inom sin bostadsort/närmaste tätort och 

en ökad tillgänglighet/trygghet i det offentliga rummet. 

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt vid årets slut 
 

Målindikator  2020 2021  2022 

Avstånd till närmaste lekplats (m), andel av befolkningen i tätort som har < 500 m 95% 95% 95% 

Närhet från bostad till grönområde med rekreationsmöjligheter, andel inom 500 m 100% 100%  100% 

Antal bortbyggda enkelt avhjälpta hinder    1 - 1 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal per 100 000 inv. (U20462)    2 693 2 677 Ej tillgänglig 

Trygghetsmätningar, ökning i upplevd trygghet    59%   62% 66% 

Invånare 16–84 år som avstår från att gå ensam, andel (%) (U01420)    29 29 Sekretess 

Kontinuerligt arbete inkluderas i upprättande av detaljplaner avseende såväl mötesplatser som tillgäng-
lighet och trygghet i det offentliga rummet.  
 
Utvecklingsmål 

 Medborgare ska kunna resa hållbart, barn och ungdomar ska ha trygga skolvägar 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 

Målindikator  2020 2021 2022   

Uppföljning av upplevelsen av trygg och säker skolväg Ej tillgänglig   92%   Ej tillgänglig 

Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar  4 4 2 

Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter  2 132 710  1 130 
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Två åtgärder för trygg och säker skolväg är genomförda; Gröna gatan – gång- och cykelväg till Grönkulla-
skolan och Prästängsskolan. 
 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
 
Påbörja allmän översyn av VA-planen och komplettera med saneringsplan för ledningsnät/VA-verk 
Översyn av VA-planen är påbörjad i samband med att en vattentjänstplan ska tas fram. Saneringsplan 
för ledningsnät och VA-verk är framtagen och därmed avslutad vid årets slut.  
 
Genomföra belysningsplanen (ta fram en ny belysningsplan, SBN:s tolkning) 
Uppdraget att ta fram en belysningsplan är påbörjat. Att ta fram en belysningsplan är ett komplext pro-
jekt. Det är svårt att avgränsa vad som ska göras och berör komplexa frågor. Arbetet är påbörjat med 
en nulägesinventering som följs av konsekvensbeskrivning med åtgärder. Under 2023 finns det sannolikt 
behov av politiskt beslut om inriktning utifrån det arbete som är gjort fram till dess. 
 

Årets verksamhet 
Verksamhetsåret 2022 för samhällsbyggnadsnämnden blev i stort sett enligt den internbudget/verk-
samhetsplan som togs fram för verksamheten under 2021. Avvikelsen orsakas av oroligheter i omvärl-
den och ökade kostnader som får effekter under 2022 och kommande år.  
 
 

Nämnden för myndighetsutövning 
 
Utvecklingsmål 

 Hållbar, effektiv och rättssäker handläggning av tillsyn, kontroll och ärenden inom nämndens 

(myndighetsnämnden) ansvarsområden   

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt vid årets slut. 
 
Kommunens verksamhetsutövare och medborgares upplevelse av handläggning inom nämndens an-
svarsområden utifrån miljöbalken, livsmedelslagen och PBL mätt i NKI (Nöjd Kund Index). 
Det slutgiltiga resultatet levereras 2023-04-25, preliminärt ligger det i nivå med tidigare år. Livsmedel 
får högst index, tätt följt av bygg, servering och miljö. 
 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
Utveckla dialogprocesser för att bevara och förbättra mål- och nöjdhetsindex 
Uppdraget är påbörjat men har fortfarande förbättringspotential. Under 2022 har arbetet påbörjats 
med att införa fler E-tjänster genom verksamhetssystemet Castor. Verksamheten samarbetar med IT 
och drar lärdomar från närliggande kommuner som arbetar i samma system. Kontaktcenter har också 
en stor betydelse för kommunens omdöme enligt nöjd-kund-index, NKI. Fysiska träffar med verksam-
hetsutövare och kommunens invånare har anordnats utifrån olika branscher där nämnden har tillsyns-
ansvar. Det pågår ett arbete med att i bildform (storymaps) på kommunens hemsida beskriva verksam-
heten.  
 
Effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom tillsynsverksamheten 
Uppdraget är påbörjat men har förbättringspotential. Arbetet med att effektivisera arbetsprocesser och 
rutiner inom tillsynsverksamheter är ständigt pågående. Samarbete över kommungränser sker genom 
Miljö- och byggsamverkan och via avtalssamverkan enligt kommunallagen. Här kan erfarenheter utbytas 
och kompetenser nyttjas och utbytas. Nationella tillsyns- och kontrollplaner med tillhörande arbets-
material och att delta i nationella projekt underlättar och utvecklar kommunens verksamhet. 
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AllboHus Fastighets AB 
 
Mål enligt ägardirektiv att AllboHus ska 
 
Verksamhetsmål 

 bidra till att Alvesta kommuns utveckling stärks av attraktiva bostäder genom förädling av be-

fintliga bostäder och nybyggnation av bostäder 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 
Bolaget satsar mer på att värdesäkra fastigheter genom renoveringar. Under första halvåret har en stor 
renovering påbörjats av området Hagen och Ängen med totalt 160 lägenheter. Andra exempel på reno-
veringar är fönsterbyten på Nedre Björklövet och byte av fönster, dörrar och tak på de så kallade Läng-
orna i Moheda. 
 
Under året har genom nyproduktion färdigställts 12 stycken lägenheter på Banérsgatan i Moheda med 
inflyttning 1 juli och påbörjat 13 lägenheter för trygghetsboende på Högåsen i Alvesta. 
 
Verksamhetsmål  

 Ombesörja att de boende genom Bolaget får möjlighet till ett inflytande på sin bostad och sitt 

bostadsområde. På så sätt möjliggörs ett fördjupat engagemang i och ansvarstagande för bo-

endet och därigenom utvecklar hyresgästen sin egen välfärd 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 
AllboHus har jobbat mycket med hyresgästdialog under året. Det har funnits ett uppdämt behov av 
samtal efter perioden med coronapandemin. 
 
Under året har verksamheten haft bomöten på alla geografiska områden. Detta sker två gånger per år 
och område, så ytterligare möten kommer hållas under hösten. Utöver detta har det även varit bomöte 
tillsammans med Hyresgästföreningen. I maj ordnade Alvesta Handel en familjedag där AllboHus deltog 
och förde dialog med hyresgäster och allmänhet. Dessutom genomfördes en visning av Söderbacka som 
nyligen renoverats. 
 
För att underlätta för hyresgäster har det ordnats områdesträffar där det samlats in grovsopor för bort-
transport till återvinning i kombination med samtal över en kopp kaffe. Under hösten kommer verksam-
heten arbeta med områdesvandringar tillsammans med hyresgäster för att hitta saker att utveckla och 
förbättra. 
 
Verksamhetsmål 

 bidra till samtliga aspekter i en hållbar utveckling 

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt vid årets slut 
 
AllboHus har ett gemensamt arbete med kommunen, gällande de 17 målen i Agenda 2030. Bolaget 
bidrar till samhällets omställning till elfordon. Under 2022 har bolaget installerat sex publika billaddare 
som finns tillgängliga för både hyresgäster och allmänhet. Dessa finns placerade i Alvesta och Moheda. 
Dessutom är det installerat billaddare till flera enskilda hyresgäster. Målet är att erbjuda laddplatser i 
alla orter som bolaget verkar i, och ytterligare fyra är planerade under året, två i Alvesta och två i Vis-
landa. 
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Med global uppvärmning och ökande temperaturer ökar behovet av att kunna erbjuda kyla sommartid 
på äldreboenden. Under året har det installerats både på Furuliden i Vislanda och på Asken i Grimslöv. 
Den nya förskolan som byggs i Moheda utrustas med solceller och bolaget fortsätter bygga ut produkt-
ion av grön el. Förskolan i Moheda kommer byggas enligt standarden Miljöbyggnad Silver för att dess 
miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. 
 
AllboHus har tagit emot ett 50-tal säsongsanställda och sommarjobbare men även praktikanter. 
 
Verksamhetsmål 

 ansvara för huvuddelen av byggnation, utveckling och förvaltning av kommunala verksamhets-

lokaler 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 
Nybyggnation av en förskola i Moheda samt en brandstation i Vislanda. Därutöver är det projek-
terat en multiarena i Alvesta samt renovering av äldreboendet Furuliden i Moheda. 
 
Verksamhetsmål 

 uppfattas som den bästa hyresvärden i Alvesta med långsiktigt goda relationer till sina hyres-

gäster samt genom attraktiva boendemiljöer av olika slag, bidra till utvecklingen av kommu-

nen.  

Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt vid årets slut 
 
Bolaget har genomfört ett antal utemiljöprojekt. 

• Söderbacka, nya fräscha buskar, perenner samt lavendel, rosor och fjärilsbuskar som för tan-
karna till medelhavet. 

• En handikappvänlig sittyta med urna för säsongsblommor och ergonomiska utemöbler har 
gjorts på Freja. 

• Äldreboendena i Alvesta, Grimslöv och Lönashult har fått nya buskar, träd och perenner. 
• Grönkullas förskola har fått nya fina små hus som AllboHus egen personal snickrat. 
• Flera sophus i betong har blivit uppfräschade med färg som matchar byggnaderna bred-

vid. 

 
Klimat- och miljömål 

 aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bolaget ska sätta upp mätbara mål som 

följs upp årligen 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 

Miljö & energi  

Påbörja projekt med solceller på 2 
fastigheter 

Genomförs 2023 
Delvis uppfyllt 

Tillhandahålla laddning för elbilar 
till våra hyresgäster 

Laddstolpar har installerats på Pionjären, Banersgatan och i Vis-
landa. 
Uppfyllt 

Ta fram strategi för Allbohus och 
kommunens utbyggnad av ladd-
ning  

Samverkan med kommunen. Ansökan om kommunalt investe-
ringsstöd. 
Delvis uppfyllt 

 
 
 



 Verksamhetsberättelse 

79 

Finansiella mål 

 verksamhetsgrenen med bostäder med mera ska ha ett årligt resultat före bokslutsdisposit-

ioner och skatt om minst 100 prisbasbelopp. För den andra verksamhetsgrenen kommunala 

verksamhetslokaler ska en avkastning om 2 procent av totala hyror uppnås. 

Bedömningen är att resultatmålet för bostäder med mera inte är uppfyllt vid årets slut då resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt för bolaget totalt visar på minus 9,2 mnkr. Under 2022 har flera olika 
typer av kostnader varit väsentligt högre än budget. Tack vare egna bokslutsdispositioner och erhållna 
koncernbidrag blir årets resultat på sista raden 10,3 mnkr. Bedömningen är att målet om avkastning 
för de kommunala verksamhetslokalerna är uppfyllt vid årets slut. 
 
Finansiella mål 

 målen i affärsplanen ska utformas så att de kan jämföras med Bolagets prestationer över tiden 

samt med andra jämförbara bolag. Bolaget ansvarar för att ta fram jämförelsetal 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 
AllboHus gör finansiella jämförelser med andra bolag genom Sveriges allmännytta. Agenda 2030-arbetet 
genomförs tillsammans med kommunen. 
 
Finansiella mål 

 soliditeten ska uppgå till minst 10 procent i genomsnitt de fem senaste åren. Undantag för en-

skilt år kan beslutas av moderbolaget. 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. Soliditeten var vid utgången av 2022 11,2 procent. 
 
 

Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB 
 
Mål enligt ägardirektiv att Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB ska 
Verksamhetsmål 

 som lokalt energiföretag, tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och hållbara lös-

ningar för energi 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 
Under året har koncernen producerat och levererat fjärrvärme framställd av biobränsle från närliggande 
sågverk. Leveranssäkerheten har varit näst intill 100 procent och avbrott har bara varit planerade i sam-
band med inkoppling av nya abonnenter. Leveransen av el har också haft en hög leveranssäkerhet. Tax-
orna för kunderna ligger enligt Nils Holgerson undersökningen 2022 för elnätsavgiften kring medel i 
Sverige medan för fjärrvärme ligger avgiften på den undre halvan. 
 
Verksamhetsmål 

 bidra till kommunens vision 2027 ”Alvesta kommun – södra Sveriges mittpunkt – integrerar 

lokalt boende med globala möjligheter” samt att vara verktyg för kommunens energi- och kli-

matstrategi energiföretag  

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 
I koncernens verksamhetsplan finns klimat- och miljömålet att biobränslegraden vid produktion av fjärr-
värme skall uppgå till 99,5 procent. Under 2022 uppgick denna till 99,4 procent. Målet är därmed upp-
fyllt. Ett annat operativt mål är att det genomsnittliga antalet oaviserade avbrott för samtliga kunder 
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inom elnätsområdet ska vara under 0,25. Under 2022 uppgick dessa till 0,87 och bedömningen är att 
målet är nästan uppfyllt. Samtliga servicebilar går idag på antingen biogas eller HVO. 
 
Finansiella mål 

 Alvesta energikoncernen ha ett årligt resultat före bokslutsdispositioner och skatt om minst 

100 prisbasbelopp 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
Under 2022 uppgick resultatet till 14,7 mnkr. 
 
Finansiella mål 

 soliditeten skall uppgå till minst 20 procent  

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut 
 
Vid 2022 års utgång var soliditeten 35,5 procent. Bolaget har även ett eget finansiellt mål om en avkast-
ning på eget kapital om 12 procent. För 2022 blev detta 12,5 procent. 
 

Årets verksamhet 
Året verksamhet har präglats av stigande material och energipriser. Koncernen har till största delen 
lyckats parera detta genom ett aktivt arbete med kostnadsuppföljning. De stigande elpriserna har gjort 
att efterfrågan på anslutning till fjärrvärme har ökat betydligt och bolaget har därmed ökat antalet in-
kopplingar jämfört med tidigare år. Även några större fjärrvärmeprojekt har anslutits under året. Elnätet 
har byggts ut kraftigt beroende på ett antal nya exploateringsområden som iordningställts av Alvesta 
kommun. Under året har bolaget även ersatt en längre luftledning med nergrävd kabel vilket minskar 
risken för väderstörningar. Koncernen har även påbörjat och slutfört ett antal utredningar kring bland 
annat hur större solcellsparker kan anslutas och hur dessa ska hanteras ekonomiskt, hur värmeprodukt-
ionen av fjärrvärme i Alvesta skall genomföras i framtiden samt hållbarhetskriterier för biobränslen. 
 
Moderbolagets produktionsanläggningar är väl avpassade för dagens behov av fjärrvärme men det finns 
även ett visst utrymme för ökad leverans av fjärrvärme. Bolaget bedömer att endast biobränsle behövs 
för produktionen och att olja endast ska användas vid fel och underhåll av biobränslepannor eller ex-
trema köldknäppar. Bolaget har tagit fram underlag och påbörjat tillståndsansökan för en ny anläggning 
för fjärrvärmeproduktion i Alvesta som en ersättning på sikt av nuvarande anläggning. Parallellt med 
detta genomförs en utredning tillsammans med Växjö Energi AB för att se om en sammanbindning av 
fjärrvärmenäten i Alvesta och Växjö med en utökad produktion i Växjö, kan vara ett alternativ till en ny 
egen anläggning. Oavsett vilket alternativ som bedöms vara det bästa beräknas inget av alternativen 
vara på plats innan 2026. I Alvesta Elnät AB pågår ett fortsatt arbete med att öka såväl leveranssäker-
heten som kvaliteten i elnätet genom investeringar i att ersätta luftledningar och äldre kabelförband, 
samt att förse nya exploateringsområden med elförsörjning. Bolaget behöver under 2023 utreda om 
någon förändring behöver göras kring att all personal är anställd i Alvesta Elnät AB för att uppfylla den 
ny lagstiftningen kring renodlad elnätsverksamhet. 
 
 

Alvesta Renhållning AB 
 
Mål enligt ägardirektiv att Alvesta Renhållning ska 
 
Verksamhetsmål 

 erbjuda hushållsnära insamling av förpackningar och returpapper (tidningar, reklam kontors-

papper) 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt vid årets slut. 
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Klimat- och miljömål 

 driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet och bidra till kommunens arbete med hållbar 

utveckling enligt Agenda 2030. Bolagets verksamhet ska präglas av ekologiskt ansvar i verk-

samheten och kontinuerligt pröva åtgärder som bidrar till långsiktighet 

Bedömningen är att målet inte är uppfyllt vid årets slut. 
 
Insamlad mat och restavfall ska minska med 25 procent till 2025 (25/25 målet enligt avfallsplanen). Det 
är även ett viktigt steg mot Agenda 2030. Målet är ej uppfyllt vid årets slut.  
Minimera avfallet och stimulera cirkulär ekonomi. Målet är ej uppfyllt vid årets slut. 
 

Nyckeltal avfall 2022 2021 2020 

Hushållsavfall i kärl ton. 3 775 3 901 3 894 

Avfall till förbränning/ energiutvinning, ton. 5 257 5 579 5 739 

Totalt hushållsavfall kg/inv. 256 272 275 

 
Finansiella mål 

 avkastningskravet för bolaget är ett årsvis resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 

minst 10 prisbasbelopp 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. 
 
Finansiella mål 

 soliditeten ska minst uppgå till 20 procent i genomsnitt under de fem senaste åren. Undantag 

för enskilt år kan beslutas av moderbolaget 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. 
 
Målet är uppfyllt vid årets slut. 

Belopp i tkr   2022 2021 2020 

Aktiekapital  500 500 500 

Reservfond  100 100 100 

Fritt eget kapital  8 877 8 296 8 320 

Nettoomsättning  30 283 28 575 27 333 

Resultat efter fin. Poster  732 576 218 

Årets resultat  581 -24 11 

Balansomslutn.  39 869 31 843 30 220 

Soliditet %   29% 34% 36% 

 
Årets verksamhet 
Bolaget ska verka för en miljömässig och effektiv avfallshantering i kommunen så att en så stor andel 
som möjligt av avfall blir användbara resurser. Totalt sett har året för Alvesta Renhållnings AB gått som 
planerat, bolaget har samlat in hushållsavfall och slam enligt uppdrag och uthyrning av containrar och 
flak har gått över förväntan. Bolaget har en positiv avvikelse mot budget och visar ett plus på 730 tkr 
innan bokslutsdispositioner och skatt. Under året är det insamlat mindre med avfall jämfört med 2021, 
och därmed så har avfallsmängderna inte ökat så som de gjort under tidigare år. Besöksfrekvensen vid 
bolagets bemannade återvinningscentraler har varit högre än vanligt, vilket beror på att allt fler rensar, 
renoverar och sorterar allt mer. Bolaget har påverkats negativt av de stigande bränslepriserna och av 
den höga avfallsskatten som bolaget måste betala för att bli av med sitt avfall, men både körningar och 
bemanning har rationaliserats. Bolaget har haft en låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. 
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Alvesta Utveckling AB 
Mål enligt ägardirektivet att Alvesta Utveckling ska 
 
Verksamhetsmål 
De mål som finns för verksamheten definieras i det specifika ägardirektivet för utvecklingsbolaget. Un-
der 2022 har bolaget uppfyllt de åtta målen i ägardirektivet. En avstämning visar bland annat att stöd 
enligt särskilda kriterier och nära samarbete med byagrupper och Wexnet bidragit till att minst ett 20-
tal bredbandsanslutningar på landsbygden tillkommit där marknaden inte varit intresserad. För uppdra-
get om bearbetning av idéer och förslag på förvärv/byggande av lokaler och mark för kommersiell verk-
samhet är två projekt slutförda och ett är under planering (arkivcenter för uthyrning till kommunalför-
bundet Sydarkivera). 
 
Klimat- och miljömål 
Ägardirektivet anger att bolaget ska driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Bedömningen är att 
målet är uppfyllt vid årets slut. Bolaget äger och skapar förutsättningar för drift av kombiterminal och 
omlastningsterminal vilket bidrar till klimat- och miljösmart beteende. Arrangemanget Framtidsdag 
2022 med temat gröna och kostnadseffektiva transporter bidrog också till måluppfyllelsen. Därutöver 
planeras att en solcellsanläggning ska anläggas om arkivcenter åt Sydarkivera ska byggas. 
 
Finansiella mål 
Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut: Bolaget ska drivas med affärsmässighet vilket även 
innebär att generera vinst. Vid situation där konflikt kan uppstå mellan verksamhetens syfte, samhälls-
nyttan och bolagets vinstkrav ska det förstnämnda prioriteras. Egen kostnadstäckning ska dock efter-
strävas. Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. Soliditeten ska uppgå till minst 10 procent i 
genomsnitt under de fem senaste åren. Undantag för enskilt år kan beslutas av moderbolaget. Solidite-
ten var 22,9 procent den 31 december 2022. 
 

Årets verksamhet 
Sedan bolaget Bredband i Värend AB (BIVA) vid årsskiftet 2021-2022 blev fusionerat in i Alvesta Utveckl-
ing äger utvecklingsbolaget kommunens aktier i Wexnet och har därmed ytterligare ett verktyg för att 
främja bredbandsutbyggnad i kommunen. Tre byagrupper med ett 20-tal anslutningar har fått stöd en-
ligt särskilda kriterier. Via Wexnet har ansökan om stöd från PTS (Post- och Telestyrelsen) till bredbands-
utbyggnad i Alvesta kommun beviljats med 5 mnkr. Dessförinnan beslutade kommunfullmäktige 21 juni 
om ett extra bidrag på 5 mnkr till bolaget för bredbandsutveckling på landsbygden. Merparten av dessa 
pengar kommer att under 2023 användas till ett aktieägartillskott till Wexnet för stam-/stomnät för 
bredband på landsbygden i Alvesta kommun.  
 
Avsiktsförklaring har skrivits och arbete pågår med planering med Sydarkivera för ett projekt att bygga 
ett arkivcenter i Alvesta. För det ändamålet har två fastigheter köpts in. Förutsättningar att expandera 
möjligheter till lager och arbete med omlastningsterminal och kombiterminal har studerats och analy-
serats. Vidare har analyser om förutsättningar att i övrigt bygga/förvärva kommersiella lokaler för ut-
hyrning genomförts. 
 
 

Alvesta Kommunföretag AB 
Mål enligt ägardirektivet att Alvesta Kommunföretag ska 
 
Verksamhetsmål 
Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. Kommunföretag har genomfört fortlöpande ägar-
dialoger och uppföljningar av dotterbolagen samt i bokslutsarbetet genomfört resultat- och skatte-
mässiga dispositioner för att optimera koncernens resurser. 
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Moderbolaget ska företräda ägaren i förhållande till de övriga bolagen i koncernen. I den rollen ligger 
att övergripande på strategisk nivå samordna de kommunala bolagens verksamheter och utöva aktiv 
ägarstyrning av bolagen. Moderbolaget ska se till att de övriga bolagen i koncernen följer av kommun-
fullmäktige beslutad kommunal vision och antagna koncernmål samt för respektive bolag utfärdade 
ägardirektiv. Moderbolaget ska ha en löpande kommunikation med dotterbolagen i syfte att stödja 
och följa upp att dotterbolagen uppnår de långsiktiga målen som fastställts i ägardirektiven. Moderbo-
laget ska genomföra resultat- och skattemässiga dispositioner inom Alvesta kommuns bolagskoncern 
för att optimera koncernens resurser, kontinuerligt ta ställning till bolagskoncernens omfattning och 
se till att de kommunala bolagen aktivt arbetar för en hållbar utveckling i sina verksamheter. 
 
Finansiellt mål 
Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. Bolagskoncernens soliditet var vid utgången av 
året 13,7 procent. Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling 
med utgångspunkt från Bolagets uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Bolaget ska verka 
för att koncernens soliditet ska uppgå till minst 10 procent i genomsnitt under de fem senaste åren. 
Undantag för enskilt år kan beslutas av kommunstyrelsen. 
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§ 38 Dnr 2023-00110 042 

 

Intyg att de kommunala bolagens verksamhet 2022 har varit 

förenliga med det fastställda ändamålet och inom 

befogenheterna 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning då allt underlag inte är klar till 

dagens sammanträde. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap. 1 § 2 st, i årliga beslut pröva 

om de kommunägda aktiebolagen under föregående kalenderår bedrivit 

verksamheten i enligt det fastställda ändamålet med bolaget och att verksamheten 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Intyg från Alvesta Kommunföretag AB 

Intyg från Alvesta Utveckling AB 

Intyg från Alvesta Energi AB 

Intyg från Alvesta Elnät AB 

Intyg från Alvesta Renhållning AB 

 



 

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 

Kjell Rosenlöf 

Kommunstrateg 

0472 – 150 39 

E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-20 

 

 

 

 

 

Intyg att de kommunala bolagens verksamhet 2022 har varit 

förenliga med det fastställda ändamålet och inom 

befogenheterna 
 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att nedanstående bolags 

verksamheter har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna; 

Alvesta Energi AB, Alvesta Elnät AB, AllboHus Fastighets AB, Alvesta Kommunföretag 

AB, Alvesta Utveckling AB, Alvesta Renhållnings AB samt Huseby Bruk AB. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap. 1 § 2 st, i årliga beslut pröva om 

de kommunägda aktiebolagen under föregående kalenderår bedrivit verksamheten i 

enligt det fastställda ändamålet med bolaget och att verksamheten utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Bilagor 

Intyg från respektive bolag underskriven av bolagens styrelse: 

Intyg för år 2022 Alvesta Energi AB 

Intyg för år 2022 Alvesta Elnät AB 

Intyg för år 2022 AllboHus Fastighets AB 

Intyg för år 2022 Alvesta Kommunföretag AB 

Intyg för år 2022 Alvesta Utveckling AB 

Intyg för år 2022 Alvesta Renhållning AB 

Intyg för år 2022 Huseby Bruk AB 

 

 

 
Camilla Holmqvist 

Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 

Kommunstrateg 

Beslutet skickas till 

Respektive bolag 





                                                                               Bilaga 2 

 

Intyg att verksamheten 2022 stämmer med bolagets ända-

mål och är inom ramen för befogenheter för Alvesta Ut-

veckling AB 

Bakgrund 

Kommunen och dess styrelse ska i årliga beslut pröva om de kommunägda bolagen under 

föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda ändamålet med bola-

get och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kom-

munallagen 6 kap 9 §). 

För Alvesta Utveckling AB är ändamålet enligt bolagsordningen: 

”Bolagets syfte är att vara e  kommunal resurs för att aktivt arbeta med verksamheter 

som stimulerar företagande och näringsliv för etablering och lokalisering. Bolagets upp-

drag omfattar även att verka inom frågor som har ett allmännyttigt syfte med ett sam-

hällsekonomiskt perspektiv samt att vara en resurs för FoU-verksamhet i kommunkoncer-

nen (forskning och utveckling) och kommunens övriga näringslivbefrämjande åtgärder. 

Bolaget ska också med beaktande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja lokalför-

sörjning för kommersiella verksamheter i Alvesta kommun. Uppdraget innebär även att 

främja bredbandsförsörjning till hushåll och företag genom att äga aktier i Wexnet och 

bedriva annan verksamhet som har tydligt samband med bredbandsförsörjningen. Verk-

samheten ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder, men det samhällsekonomiska per-

spektivet (kommunnytta), där värdeskapandet handlar om nytta i förhållande till kostna-

der för edborgar a, ska vägas i .” 

 

Intyg från Styrelsen 

Härmed intygas att verksamheten under 2022 bedrivits enligt det fastställda ändamålet 

för Alvesta Utveckling AB och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

 

Tomas Hedevik    Veronika Kobak 

ordförande 

 

Tobias Johansson    Ingemar Petersson  

 

 

Ulf Gustafsson    Kjell Rosenlöf, VD 

 

Ad
do

 S
ig

n 
ID

-n
um

m
er

 : 
25

70
e3

91
-a

53
9-

41
ae

-a
cf

1-
da

63
c3

1a
75

16



Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. 
Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska 
hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från 
en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i 
PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet 
öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign 
signeringstjänst.

Undertecknare

Kjell Olof Rosenlöf
NBOGy04UB0xTmLzvL7nT4w

2023-02-23 16:03 TOMAS HEDEVIK
4vdY9iA5BHdFbKaHoiF74w

2023-02-23 17:02

ULF GUSTAFSSON
1yUeldandWhMEtFokJu0EQ

2023-02-24 12:43 Ingemar Petersson
Wkc0+3uPDcPnQr1tF2gpgg

2023-02-27 00:08

Nils Tobias Johansson
9GViQfUajfXm1RrEah9Y0Q

2023-02-27 20:43 Veronika Kobak
3T66TuCXhiHrtMevlo8IJA

2023-03-01 13:38

Dokument i försändelsen

Intyg_AUAB 2022.pdf Detta dokument





Bilaga 2 

 

Intyg att verksamheten 2022 stämmer med bolagets ända-

mål och är inom ramen för befogenheter för Alvesta Kom-

munföretag AB 

 

Bakgrund 

Kommunen och dess styrelse ska i årliga beslut pröva om de kommunägda bolagen under 

föregående kalenderår bedrivit verksamheten med det fastställda ändamålet med bola-

get och att verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (kom-

munallagen 6 kap 9 §). 

För Alvesta Kommunföretag AB är ändamålet enligt bolagsordningen: 

"Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera och samordna 

verksamheterna i de kommunala företagen inom Alvesta kommun." 

 

Intyg från Styrelsen 

Härmed intygas att verksamheten under 2022 bedrivits enligt det fastställda ändamålet 

för Alvesta Kommunföretag AB och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

 

Lars Olof Petersson   Per Ribacke 

ordförande 

 

Thomas Johnsson    Thomas Haraldsson  

 

 

      Camilla Holmqvist, VD 
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§ 39 Dnr 2023-00112 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud vid 

årsstämma med Alvesta Kommunföretag AB den 3 maj 2023 får i uppdrag att rösta 

för att (förslaget nedan gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor 

lämnar yttranden enligt sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet 

skrivas om) 

 resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkning fastställs 

 disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

 bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

 fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleant  

 välja revisor i förekommande fall 

 besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 

lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 

förekommande fal 

Deltar ej i beslut 

Lena Nikolausson (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Alvesta Kommunföretag beslutar under våren 2023 att godkänna 

årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 

vinst/förlustmedel.  

Dessutom beslutas att till Alvesta kommun lämna ett intyg att verksamheten 2022 

stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget. 

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 

innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 

bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 

 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utskickat förslag till beslut 

och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 

och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med utskickade beslutsförslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

 



 

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 

Kjell Rosenlöf 

Kommunstrateg 

0472 – 150 39 

E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-10 

 

 

 

 

 

Stämmodirektiv till årsstämma med Alvesta Kommun-

företag AB den 3 maj 2023 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ombud vid årsstämma med Alvesta 

Kommunföretag AB den 3 maj 2023 får i uppdrag att rösta för att (förslaget nedan 

gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden enligt 

sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om) 

 resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkning fastställs 

 disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

 bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

 fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant  

 välja revisor i förekommande fall 

 besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor 

med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i förekommande fall 

 

Sammanfattning 
Styrelsen för Alvesta Kommunföretag beslutar under våren 2023 att godkänna 

årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra vinst/förlustmedel.  

Dessutom beslutas att till Alvesta kommun lämna ett intyg att verksamheten 2022 

stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget. 

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 

innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 

bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

 
Camilla Holmqvist 

Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 

Kommunstrateg 

Beslutet skickas till 

Utsett ägarombud 

Ersättare för ombudet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 

 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Dnr 2023-00113 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Huseby Bruk AB 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud vid 

årsstämma med Huseby Bruk AB våren 2023 får i uppdrag att rösta för att (förslaget 

nedan gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden 

enligt sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om) 

 resultaträkning och balansräkning fastställs 

 disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

 bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

 fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleant  

 välja revisor i förekommande fall 

 besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 

lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 

förekommande fall 

Sammanfattning 

Styrelsen för Huseby Bruk beslutar under våren 2023 att godkänna 

årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 

vinst/förlustmedel.  

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 

innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 

bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

 



 

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 

Kjell Rosenlöf 

Kommunstrateg 

0472 – 150 39 

E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-03-10 

 

 

 

 

 

Stämmodirektiv till årsstämma med Huseby Bruk AB 

våren 2023 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ombud vid årsstämma med Huseby Bruk 

AB våren 2023 får i uppdrag att rösta för att (förslaget nedan gäller under 

förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden enligt 

sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om) 

 resultaträkning och balansräkning fastställs 

 disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

 bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

 fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant  

 välja revisor i förekommande fall 

 besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor 

med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i förekommande fall 

 

Sammanfattning 
Styrelsen för Huseby Bruk beslutar under våren 2023 att godkänna årsredovisningen 

och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra vinst/förlustmedel.  

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 

innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 

bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

 
Camilla Holmqvist 

Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 

Kommunstrateg 

Beslutet skickas till 

Utsett ägarombud 

Ersättare för ombudet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 

 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 41 Dnr 2023-00114 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Växjö Småland Airport AB 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud vid 

årsstämma med Smaland Airport AB våren 2023 får i uppdrag att rösta för att 

(förslaget nedan gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar 

yttranden enligt sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas 

om) 

 resultaträkning och balansräkning fastställs 

 disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

 bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

 fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 

suppleant  

 välja revisor i förekommande fall 

 besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 

lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 

förekommande fall 

Sammanfattning 

Styrelsen för Smaland Airport beslutar den 27 mars 2023 att godkänna 

årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 

vinst/förlustmedel.  

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 

innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 

bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

 



 

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 

Kjell Rosenlöf 

Kommunstrateg 

0472 – 150 39 

E-post: kjell.rosenlof@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-21 

 

 

 

 

 

Stämmodirektiv till årsstämma med Smaland Airport AB 

17 april 2023 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ombud vid årsstämma med Smaland 

Airport AB våren 2023 får i uppdrag att rösta för att (förslaget nedan gäller under 

förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden enligt 

sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om) 

 resultaträkning och balansräkning fastställs 

 disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

 bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

 fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleant  

 välja revisor i förekommande fall 

 besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor 

med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i förekommande fall 

 

Sammanfattning 
Styrelsen för Smaland Airport beslutar den 27 mars 2023 att godkänna 

årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra vinst/förlustmedel.  

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 

innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 

bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

 
Camilla Holmqvist 

Kommunchef 

Kjell Rosenlöf 

Kommunstrateg 

Beslutet skickas till 

Utsett ägarombud 

Ersättare för ombudet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 

 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Dnr 2022-00415 040 

 

Beslut om medel för social hållbarhet 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinjen för social 

hållbarhet enligt bilaga. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att ta fram anvisningar för praktisk tillämpning samt 

följa upp och vid behov revidera riktlinjen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisningen 2022 (KF 2022 

§49) att avsätta medel till en social investeringsfond. Av beslutet framgår att 

medlen först får användas när ett regelverk beslutats. En riktlinje för medel för 

social hållbarhet är nu framtagen. Innehållet är i korthet som följer och omfattar 

syftet med medel för social hållbarhet, ansökningsprocess, uppföljning samt 

finansiell modell. 

Syftet med de avsatta medlen för social hållbarhet är huvudsakligen att bidra till att 

fullmäktiges vision och inriktningar uppnås genom gränsöverskridande samverkan 

för att motverka utanförskap för barn och unga och därmed minska framtida 

kostnader. 

Ansökan om medel för en satsning ska beröra minst två kommunala nämnder eller 

kommunala bolag, alternativt annan offentlig aktör eller en eller flera aktörer i 

civilsamhället. 

Uppföljning sker i samband med ordinarie uppföljningar: delårsrapport och 

årsredovisning. Då görs även en samlad utvärdering av de sociala investeringarna. 

Avsättning till fonden får göras endast om de finansiella målen i riktlinjen för god 

ekonomisk hushållning uppfylls, såväl utifrån räkenskapsårets resultat som framtida 

budgetutrymme. Avsättning görs företrädesvis i samband med att beslut om 

budgeten fattas, maximalt upp till 0,5% av skatter och bidrag. Avsatt belopp får 

uppgå till högst 5 mkr och utgör en del av det egna kapitalet. 

En satsning tilldelas medel i efterskott i samband med uppföljningarna utifrån 

faktiska kostnader och redovisas det år de uppstår.  

Yrkanden 

Frida Christensen (S) och Heléne Andersson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Riktlinje för medel för social hållbarhet- utkast 

 



 

 
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 
Anna Falkenstam 
Ekonomi- och Finanschef 
anna.falkenstam@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-03-07 
Referens 

KS 2023-  

 

 

 

 
  

Beslut om medel för social hållbarhet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjen för social hållbarhet enligt bilaga. 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram 
anvisningar för praktisk tillämpning samt följa upp och vid behov revidera riktlinjen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisningen 2022 (KF 2022 
§49) att avsätta medel till en social investeringsfond. Av beslutet framgår att 
medlen först får användas när ett regelverk beslutats. En riktlinje för medel för 
social hållbarhet är nu framtagen. Innehållet är i korthet som följer och omfattar 
syftet med medel för social hållbarhet, ansökningsprocess, uppföljning samt 
finansiell modell. 

Syftet med de avsatta medlen för social hållbarhet är huvudsakligen att bidra till att 
fullmäktiges vision och inriktningar uppnås genom gränsöverskridande samverkan 
för att motverka utanförskap för barn och unga och därmed minska framtida 
kostnader. 

Ansökan om medel för en satsning ska beröra minst två kommunala nämnder eller 
kommunala bolag, alternativt annan offentlig aktör eller en eller flera aktörer i 
civilsamhället. 

Uppföljning sker i samband med ordinarie uppföljningar: delårsrapport och 
årsredovisning. Då görs även en samlad utvärdering av de sociala investeringarna. 

Avsättning till fonden får göras endast om de finansiella målen i riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning uppfylls, såväl utifrån räkenskapsårets resultat som framtida 
budgetutrymme. Avsättning görs företrädesvis i samband med att beslut om 
budgeten fattas, maximalt upp till 0,5% av skatter och bidrag. Avsatt belopp får 
uppgå till högst 5 mkr och utgör en del av det egna kapitalet. 

En satsning tilldelas medel i efterskott i samband med uppföljningarna utifrån 
faktiska kostnader och redovisas det år de uppstår.  

 

Konsekvensanalys 

Beslutet bedöms medföra positiva effekter utifrån ett barnrätts- och socioekonomiskt 
perspektiv. Då beslutet leder till kostnader behöver överordnade ekonomiska styrdokument 
beaktas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-03-07 

Riktlinje för sociala investeringar för långsiktig hållbarhet 



 
Datum 

2023-03-07 
Referens 

KS 2023-  
Sida 

2(2) 

 

 

Sociala investeringar - blankett  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Anna Falkenstam 
Ekonomi- och Finanschef 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 



 

 

Alvesta ko u  

Riktlinje för medel för 

social hållbarhet 

 

Beslutat av:  Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: Klicka eller tryck här för att ange datum.  

Gäller från och med: 2023-05-01 

Giltighetstid:  4 år 

Dokumentet gäller för:  Alvesta kommunkoncern 

Ansvarig för uppföljning:  Kommunledningsförvaltningen 

Diarienummer:  KS 2022-00415 

 

Alvesta ko u  Postadress: Alvesta ko u ,   Alvesta · Besök: Ce tralpla  ,   Alvesta · Tel: -   

E-post: kommunn@alvesta.se · Webb: alvesta.se 

  



 

 

Datu : D r:          
Kli ka eller 
try k här för 
att a ge 
datu  

KS -   

 

 

 

 

 

Alvesta ko u  Postadress: Alvesta ko u ,   Alvesta · Besök: Ce tralpla  ,   Alvesta · Tel: -   

E-post: ko u e @alvesta.se · We : alvesta.se  

Innehållsförteckning 

. I led i g ..............................................................................................................  

.  Syfte ed riktli je  ....................................................................................................  

.  Syfte o h ål för i vesteri gar för so ial håll arhet ed särskilda edel................  

.  Målgrupp ....................................................................................................................  

 Gru dkriterier för att eviljas edel ....................................................................  

. A svar, a söka  o h praktisk ha teri g..............................................................  

. Uppfölj i g o h utvärderi g ...............................................................................  

. Fi a siell odell ..................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Datu : D r:          
Kli ka eller 
try k här för 
att a ge 
datu  

KS -   

 

 

 

 

 

Alvesta ko u  Postadress: Alvesta ko u ,   Alvesta · Besök: Ce tralpla  ,   Alvesta · Tel: -   

E-post: ko u e @alvesta.se · We : alvesta.se  

. I led i g  

.  Syfte ed riktli je  

Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisningen 2022 (KF 2022 §49) att avsätta medel 
för social hållbarhet. Av beslutet framgår att medlen först får användas när ett regelverk beslutats. 
Syftet med riktlinjen är att skapa enhetlighet i hanteringen av framtagande, genomförande och 
uppföljning av medel för social hållbarhet. 

.  Syfte o h ål för edel för so ial håll arhet 

 

Syftet med medel för social hållbarhet är att göra det möjligt att skapa och genomföra projekt med 
förebyggande insatser som långsiktigt bidrar till social hållbarhet i kommunen. Genom att stödja 
individer och grupper kan behovet av mer kostsamma framtida insatser minska. Utgångspunkten är att 
det är socialt och ekonomiskt effektivt att i ett tidigt skede stödja individer eller grupper som riskerar 
att hamna i utsatthet. Det kan ske genom att främja trygghet, lärande och hälsa genom 
gränsöverskridande arbete. 

Åtgärderna ska vända sig till socialt känsliga grupper/individer där det finns en klart ökad risk att 
hamna i ett socialt utanförskap. En grundtanke är att det ska finnas en koppling mellan medel och 
effekt/resultat. Det är av vikt att projekten har ett kommunövergripande perspektiv och utgår från den 
vision och inriktningar som fullmäktige beslutat samt de mål som nämnder och styrelser fastställt. 
Härvid bidrar de till kommunens övergripande prioriteringar. 

Kommunens verksamhet påverkar samhällsutvecklingen i önskad riktning för att minska riskerna för 
social exkludering genom ordinarie insatser i barnomsorg och skola, förebyggande insatser inom 
socialtjänsten, kultur- och fritidsverksamheter och allmän samhällsplanering. Vidare sker påverka 
genom att hålla en god kvalitet i de kommunala kärnverksamheterna. Medel för social hållbarhet ska 
inte ersätta eller kompensera dessa kärnverksamheten.  

.  Målgrupp 
Målgruppen för medel för social hållbarhet är barn och ungdomar. Det kan även vara aktiviteter som 
riktar sig till andra grupper som direkt påverkar denna målgrupp. 

 Gru dkriterier för att eviljas edel 
De insatser som beviljas medel av kommunstyrelsen ska:  

 Beröra minst två kommunala nämnder eller kommunala bolag, alternativt annan offentlig 
aktör eller en eller flera aktörer i civilsamhället för att uppnå gränsöverskridande samverkan. 

 Bidra till kommunens övergripande prioriteringar genom att uppfylla Alvesta kommuns syfte 
och mål med medel för sociala hållbarhet; motverka individers utanförskap och bidra till att 
dämpa kommunens framtida kostnadsutveckling. 

 Innebära förbättringsarbete i förhållande till ordinarie verksamhet genom att ta tillvara 
nytänkande och möjliggöra för nya arbetssätt och metoder att prövas. 



 

 

Datu : D r:          
Kli ka eller 
try k här för 
att a ge 
datu  

KS -   

 

 

 

 

 

Alvesta ko u  Postadress: Alvesta ko u ,   Alvesta · Besök: Ce tralpla  ,   Alvesta · Tel: -   

E-post: ko u e @alvesta.se · We : alvesta.se  

 I de fall syftet med en insats är att förstärka och utveckla redan pågående verksamhet ska 
perspektivet vara långsiktigt och bidra till att utveckla det tvärsektoriella arbetet med barn och 
unga. 

 Ligga inom ramen för kommunens ansvar och åtagande och drivas med den kommunala 
organisationen som huvudman. 

 Ställa om organisationen till ett mer proaktivt förhållningssätt. 

 

. A svar, a söka  o h praktisk ha teri g 
Nämnder, i samverkan, är behöriga att ansöka om medel för social hållbarhet. Det ska vara den nämnd 
som kommer att ha huvudansvaret för projektet som står som sökande. 

Innan nämnden fattar beslut om ansökan bereds ansökan i koncernledningsgruppen. Ansökningar görs 
genom en särskild blankett och kan ske löpande under året. Beslut om eventuell tilldelning fattas av 
kommunstyrelsen. 

. Uppfölj i g o h utvärderi g 
Uppföljning sker i samband med ordinarie uppföljningar: delårsrapport och årsredovisning. Då görs 
även en samlad utvärdering av pågående och avslutade projekt. 

. Fi a siell odell  
Avsättning till fonden får göras endast om de finansiella målen i riktlinjen för god ekonomisk 
hushållning uppfylls, såväl utifrån räkenskapsårets resultat som vid bedömning av framtida 
budgetutrymme. Avsättning görs företrädesvis i samband med att beslut om budgeten fattas, 
maximalt upp till 0,5% av skatter och bidrag. Avsatt belopp får uppgå till högst 5 mkr och utgör en del 
av det egna kapitalet. 

En satsning tilldelas medel i efterskott i samband med ordinarie uppföljningar – delårsrapport och 
årsredovisning - utifrån faktiska kostnader och redovisas därmed det år de uppstår. 
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§ 43 Dnr 2023-00117 042 

 

Återrapportering och utvärdering nämndernas av 
internkontroll 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapportering och 
utvärdering av nämndernas intern kontroll 2022.   

Sammanfattning 

Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera fel och brister som framkommit vid interna kontroller till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter, med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen. 

Processen för intern kontroll fungerar generellt bra i de olika nämnderna, men det 
finns förbättringspotential kring att samordna processen för ett mer likartat 
arbetssätt mellan de olika nämnderna. Den kommunövergripande kontrollplanen 
innehåller 5 kontrollmoment som genomförs i respektive nämnd och merparten av 
kontrollerna har genomförts med gott resultat. Nämndernas egna kontrollplaner 
innehåller 28 kontrollmoment och har genomförts med ett tillräckligt gott resultat, 
några moment bedömdes som bristfälliga. Sammantaget bedöms resultatet av den 
interna kontrollen för 2022 so  ”Tillrä klig” ( egreppet återfi s i Ko u allage  
6 kap 7§). I de fall avvikelser konstaterats förutsätts att åtgärder vidtagits eller 
kommer att vidtas. Respektive nämnd ansvarar för att åtgärder genomförs för att 
avhjälpa konstaterade avvikelser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1 Skrivelse IK utvärdering 2022 

Bilaga 2 KS årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 3 KFN årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 4 SBN årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 4 SBN årsrapport 2022 delegationsbeslut bilaga intern kontroll 

Bilaga 5 NAL årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 6 UN årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 7 ON årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 8 NMY årsrapport 2022 
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Återrapportering och utvärdering nämndernas av 
internkontroll 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapportering och utvärdering av 
nämndernas intern kontroll 2022.   

Sammanfattning 

Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera fel och brister som framkommit vid interna kontroller till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter, med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen. 

Processen för intern kontroll fungerar generellt bra i de olika nämnderna, men det 
finns förbättringspotential kring att samordna processen för ett mer likartat 
arbetssätt mellan de olika nämnderna. Den kommunövergripande kontrollplanen 
innehåller 5 kontrollmoment som genomförs i respektive nämnd och merparten av 
kontrollerna har genomförts med gott resultat. Nämndernas egna kontrollplaner 
innehåller 28 kontrollmoment och har genomförts med ett tillräckligt gott resultat, 
några moment bedömdes som bristfälliga. Sammantaget bedöms resultatet av den 
interna kontrollen för 2022 so  ”Tillrä klig” (begreppet återfi s i Ko u allage  
6 kap 7§). I de fall avvikelser konstaterats förutsätts att åtgärder vidtagits eller 
kommer att vidtas. Respektive nämnd ansvarar för att åtgärder genomförs för att 
avhjälpa konstaterade avvikelser.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Skrivelse IK utvärdering 2022 

Bilaga 2 KS årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 3 KFN årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 4 SBN årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 4 SBN årsrapport 2022 delegationsbeslut bilaga intern kontroll 

Bilaga 5 NAL årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 6 UN årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 7 ON årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 8 NMY årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 8 NMY årsrapport 2022 delegationsbeslut bilaga intern kontroll 
 



 
Datum 

2023-02-13 
Referens 

KS 2023-00117 042  
Sida 

2(2) 

 

 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Malin Arbjörk Solvemark 
Controller 

Beslutet skickas till 

Nämnderna 

Revisorerna 



 

 
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 
Malin Arbjörk Solvemark 
Controller 
46729665032 
malin.arbjork.solvemark@alvesta.se 

Skrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-13 
Referens 

KS 042  

 

 

 

 
  

Återrapportering och utvärdering nämndernas av 
internkontroll 

Bakgrund 

Reglemente för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen i juni 2008 (KF 
§71/2008). Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder 
upprätthåller en tillräcklig intern kontroll. Av reglementet framgår bland annat 
ansvarsfördelning och organisation av intern kontroll. Kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna 
har dock det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde.  

Nämnd/styrelse ska varje år i samband med fastställande av internbudget anta en 
särskild plan för den interna kontrollen och resultatet av genomförd intern kontroll 
ska rapporteras till nämnden/styrelsen i den omfattning som fastställs i planen. 
Enligt reglementet ska en kommunövergripande internkontrollplan samt 
nämndspecifika kontrollplaner upprättas. 

Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera fel och brister som framkommit vid interna kontroller till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter, med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen. 

Utvärdering 

Processen för intern kontroll delas in i fyra delprocesser: Riskanalys – Kontrollplan -
Genomförande - Uppföljning. Generellt fungerar delprocesserna bra men 
riskanalyserna bedöms kunna utvecklas beträffande metodiken och 
dokumentationen. Angående upprättandet av kontrollplaner så kan man konstatera 
att det sker på olika sätt inom de olika nämnderna och det skulle således behövas 
en samsyn om tillvägagångssätt i hela kommunen. I genomförandet så har vissa 
moment inte genomförts i tid eller av olika anledningar inte kunnat genomföras alls. 
Det finns också förbättringspotential kring att integrera genomförandeprocessen 
som en del i det löpande arbetet under året.  

Den kommunövergripande kontrollplanen innehåller fem kontrollmoment och 
genomförs i alla nämnder förutom nämnden för myndighetsutövning då de 
kommunövergripande kontrollmomenten inte går att bedömas i den nämnden. De 
sju nämnderna har planerat för 28 kontrollmoment. Sammantaget har nämnderna 
genomfört 58 kontrollmoment varav 28 moment bedöms som ”god” (högsta 
betyg). I 23 o e t edö s de  i ter a ko trolle  so  ”tillrä klig” o h i 5 

o e t edö s de  i ter a ko trolle  so  ” ristfällig”, dvs de  i ter a 
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kontrollen i dessa moment understiger de önskvärda kraven. I två fall har 
bedömning ej kunnat genomföras.   

De moment som bedömts som bristfälliga ska hanteras inom respektive nämnd 
eftersom de momenten återfinns i de nämndspecifika internkontrollplanerna. De 
bristfälliga momenten bör tas upp i nämndens internkontrollplan för 
nästkommande år för att säkerställa att åtgärder har vidtagits.  

Nedan följer en sammanvägd tabell gällande resultatet för de 
kommunövergripande kontrollmomenten, dvs inte de nämndspecifika 
kontrollmomenten. Sammantaget - dvs resultat av den kommunövergripande 
internkontrollplanen samt de nämndsspecifika internkontrollplanerna - bedöms 
resultatet av de  i ter a ko trolle  för 2022 so  ”tillräcklig” ( egreppet återfi s i 
Kommunallagen 6 kap 7§). 

 

Beträffande interna kontroller i bolagen så återkopplas det resultatet i 
årsredovisningen. Om avvikelser eller brister framkommit i samband med 
uppföljningen förväntas nämnder ha vidtagit eller komma vidta åtgärder. 

Uppföljning av kommunövergripande internkontrollplan 2022 Sammanfattande 

betyg

Kontroll att rutin och regelverk avseende representation efterlevs Tillräcklig

Kontroll av att direktupphandlingar genomförs enligt delegation Tillräcklig

Kontroll att rutin finns och följs för löneutbetalningar God

Kontroll att KF beslut verkställs av nämnder/styrelser God

Kontroll av att tillgängligheten via telefon är god God
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§ 50 Dnr 2023-00101 042 

 

Årsrapport för kommunstyrelsen för år 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen besluta att godkänna årsrapport 2022 och återrapportering av 
intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen.    

Sammanfattning 

I enlighet med kommunlagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelse upprättar årsrapport som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktigesmål samt nämndspecifika mål, årets resultat och händelser, 
ekonomi, personal samt framtidsblick. Förutom underlag till budget 2024 utgör 
årsredovisningen en viktig del som underlag till plan 2025–2026.  

Kommunledningsförvaltningen har ett positivt resultat 2022 på 1,3 miljoner kronor. 
Framför allt avser överskottet större intäkter än budgeterat. Det är statsbidrag till 
valnämnd för genomförande av det allmänna valet, sjuklöneersättning, större 
bidrag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och bidrag från 
arbetsförmedlingen avseende feriearbete. Därtill tillkommer intäkter till IT för 
försäljning av datorer till återbruk. Personalkostnader och övriga kostnader har en 
mindre negativ avvikelse.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 25, 2023-02-21 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsrapport för kommunstyrelsen 2022 

Bilaga 6 återrapportering intern kontroll 2022 

Beslutet skickas till 

Budgetansvarig 

Ekonomichef  

 



1.1 Genomförda kontroller enligt kommunövergripande internkontrollplan 

2022 

Kontrollmoment Representation 

Avgränsningar/urval Verifikat i ekonomisystemet inom ansvarsintervall 10-199 som är konterade på 

kontogrupp 71. 

Bedömt resultat God 
Kommentar och slutsats Rutin för representation efterlevs. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

Kontrollmoment Direktupphandlingar  

a) Inga enskilda direktupphandlingar genomförs vars totala inköpssumma 

överstiger 100 tkr per förvaltning 

b) Kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per 

leverantör över en rullande fyraårsperiod 

Avgränsningar/urval a) Tidsperiod 2021-08-01 till 2022-07-30 

b) Tidsperiod 2018-2021 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats a) Ett enskilt inköp från Manifesto (fakt 210115) som överstiger 100 tkr 

har identifierats. Inköpssumman är 123 395 kr och avser 

varumärkesarbete. Ett enskilt inköp från ProgramDuon AB (fakt 33710) 

som överstiger 100tkr har identifierats. Inköpssumman är 109 718 kr 

och avser DuoStation molntjänst. Anledningen till att Manifesto 

hamnat över 100tkr var att KLF valde att förankra resultatet med 

samtliga anställda i samband med Kommunfesten som arrangerades. 

Detta då samtliga medarbetare är viktiga bärare av varumärket Alvesta. 

b) En förvaltningsspecifik leverantör har identifierats vilket är 

ProgramDuon AB. Inköpssumman är 944 299kr och avser DuoStation 

molntjänst. Programduon är ett arv i form av ett gammalt avtal som 

ingicks av den tidigare IT chefen utan upphandling. Denna kostnad 

kommer att upphöra under 2023 i samband med att vi byter 

systemleverantör. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

Kontrollmoment Löner, analyslista 

Avgränsningar/urval Chefer inom kommunledningsförvaltningen 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats När det gäller chefer vid kommunledningsförvaltningen så har rutinen för 

kostnadskontroll fungerat väl men något undantag för en chef vid 

ekonomiavdelningen. Rutinen är dock känd av berörd chef och någon löneskuld 

har inte uppkommit. Betyget blir klart godkänt. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

Kontrollmoment Verkställighet av KF-beslut 

Avgränsningar/urval KF beslut som avser kommunstyrelsen 

Bedömt resultat God 
Kommentar och slutsats De fyra KF-beslut som berör kommunstyrelsen är samtliga delvis verkställda. 

Arbete pågår för samtliga vid återrapporteringen till KF i oktober 2022. Arbetet 

sker enligt plan för att verkställa besluten. Vad gäller beslut att se över 

ägardirektiv och bolagsordningar ska detta inte göras förrän under 2023. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 



Kontrollmoment Tillgänglighet 

Avgränsningar/urval Svarsfrekvens på telefonnummer till växel 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats 94% svarsfrekvens. Svarsfrekvensen ligger på en acceptabel nivå. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

1.2 Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 2022 

Kontrollmoment Att beslut fattas i enlighet med delegationsordningen 

Avgränsningar/urval Kontrollen har inte genomförts då revisorerna under 2022 har genomfört en 

granskning av kommunstyrelsens beslut och delegation av beslutanderätt. I 

granskningen har stickprov motsvarande kontrollmetoden gjorts. 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Sammantaget bedömde revisorerna att den kommunstyrelsen i allt väsentligt 

säkerställt att beslut som fattas och delegationen av beslutsrätten är lag- och 

ändamålsenlig. Stickprov kopplat till anmälan av delegationsbeslut visade att 

delegationsordningen behöver förtydligas och även den rutin som finns på 

förvaltningsnivå. 

Förslag till åtgärd Kommunledningsförvaltningen har i ärende 2022-00436 föreslagit åtgärder till 

kommunstyrelsen för beslut den 7 februari 2023. Bland annat 

delegationsordningen och rutin för anmälan av delegationsbeslut setts över och 

förtydligats avseende hur rapporteringen till kommunstyrelsen sker av beslut 

fattade på delegation. 

 

Kontrollmoment Behörighet hos personer som bytt befattning under 2020 och 2021 

Avgränsningar/urval 10-tal stickprov mellan HR-systemet och IT-systemen på nyanställda och 

förändrade anställningar. 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Inga avvikelser funna.  

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

Kontrollmoment Att rutinerna för kredit- och betalkort efterlevs så att inte missbruk av inköp sker 

Avgränsningar/urval Alla kredit- och betalkort inom kommunen 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Tre inköp som avser tre fakturor är felkonterade. Övriga korrekta konton har 

använts vid kontering förutom att momsen ej är ändrad och att på vissa 

säljställen saknas momsbeloppet. Inköp från utlandet saknas redovisning av 

momsbeloppet. Attest är inte utförda av överordnad chef avser två stycken 

fakturor. Kvitton som ska bifogas med fakturan är ej inscannade. 

Förslag till åtgärd Att informera de berörda om moms och beslutsattest att kvittona ska bifogas 

tillsammans med fakturan i fakturasystemet 

 

Kontrollmoment Svårighet att hitta rätt kompetens till ledar- och specialistfunktioner 

Avgränsningar/urval Avstämning gjord med berörda avdelningar samt HR-konsult som ansvarat för 

samtliga rekryteringar till KLF under 2022. 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Samtliga specialist- och chefsrekryteringar har genomförts med gott resultat där 

personer med efterfrågad kompetens har anställts. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 



Kontrollmoment Kontroll av kunskap hos kommunens politiker eller tjänstemän om regler för 

mutor, jäv och representation 

Avgränsningar/urval Enkät till 1500 anställda, antal svarande 257. 

Bedömt resultat Tillräcklig 
Kommentar och slutsats Den låga svarsfrekvensen gör att generella slutsatser om kunskapen hos 

kommunens anställda inte är möjliga att dra. Resultatet ger dock ändå en bild av 

vilka eventuella åtgärder som kan vara aktuella. Sammantaget visar resultatet 

att det finns en osäkerhet gällande vad som anses vara ett korrupt beteende 

och hur Alvesta kommun arbetar kring detta.  Majoriteten av de svarande har 

inte utbildats i ämnet de senaste fem åren. En utbildning skulle kunna bidra till 

ökad kunskap och säkerhet bland de anställda. 

Förslag till åtgärd Utbildning gällande kunskap om korruption i samtliga förvaltningar. 
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1 Sammanfattning  

Kontaktcenter etablerat och allt mer arbete med hållbarhet 
Kommunledningsförvaltningen biträder styrelsen i arbetet med utveckling, uppföljning, ledning och 
samordning av kommunkoncernens verksamhet. Förvaltningen och styrelsen har en betydande 
uppsiktsplikt för övriga nämnder och bolag i kommunkoncernen samt också ett viktigt strategiskt ansvar 
för kommunens attraktivitet, kvalitet samt mark- och exploateringsfrågor. 
 
Förvaltningens insatser för utvecklingsmålet inom hållbar tillväxt har bidragit till ett gott resultat vad 
gäller företagsklimat och tillväxt hos företagen i kommunen. Grunduppdraget för styrelsens hela 
verksamhet har i allt väsentligt haft en god kvalitet och utveckling under året. Det nya kontaktcentrat 
för kommunen och bolagen som startade våren 2022 visar på ett mycket bra resultat vad gäller 
tillgänglighet, svarstider, bemötande etc. Det andra utvecklingsmålet att minska 
ungdomsarbetslösheten till högst snittsiffran för landet, är delvis uppfyllt. Arbetslösheten har minskat 
de senaste åren men ännu kvarstår en differens mot genomsnittet för landet. 
 
Trots en viss personalvakans under året har frågor om långsiktig hållbarhet, Agenda 2030, bearbetats 
och flera goda resultat finns med mer tvärfunktionella samarbeten över förvaltnings- och bolagsgränser, 
till exempel arbetssättet Barnens bästa, arbetet med platsvarumärke samt kartläggning och analys med 
läget i kommunen i förhållande till Agenda 2030-mål. 
 
Förvaltningen och styrelsen har varit drivande och skapat förutsättningar för beslut om flera viktiga 
investeringar i lokaler, bland annat ny sport- och kulturarena, ny brandstation i Vislanda, ny förskola i 
Moheda. Ytterligare exempel är ett program för laddinfrastruktur för fortsatt elektrifiering av 
transportsektorn. Programmet beskriver Alvesta kommuns rådgivande roll vid fortsatt utbyggnad av 
laddinfrastrukturen fram till 2027. Andra utvecklingsåtgärder som gett gott resultat är till exempel ett 
nytt förvaltningsavtal med AllboHus för mer professionell skötsel och drift av fritidsförvaltningens 
byggnader och anläggningar samt översyn och utveckling av nya e-tjänster och andra digitala tjänster 
för medborgarna. 
 
Överskottet på 1,3 mnkr i förhållande till budget beror i huvudsak på större intäkter än budgeterat. 

 

  

Tabell 1. Faktaruta

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2020

Intäkter -32,6 -29,2 -25,4

Personalkostnader 56,2 47,9 42,5

Övriga kostnader 66,9 57,2 50,6

Summa 90,5 75,9 67,7

Förändring i % 15,6% 10,8% -3,8%

Nettoinvesteringar 11,5 11,2 8,2

Nettokostnad kr/inv 4 433,8 3 738,0 3 335,0

Tabell 2. Driftredovisning 2022

mnkr Budget 

2022

Utfal l  

2022

Budget- 

avvikelse 

2022*

Intäkter -30,2 -32,6 2,4

Personalkostnader 55,9 56,2 -0,3

Övriga kostnader 66,1 66,9 -0,8

Summa 91,8 90,5 1,3
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2 Styrelsens ansvarsområde 

 
 
Kommunstyrelsens grunduppdrag beskrivs i kommunallagen, 6 kap. 

•  § Styrelse  ska leda o h sa ord a för alt i ge  a  ko u e s eller regionens angelägenheter 

och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.  

•  § Styrelse  ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller regionens 

utveckling och ekonomiska ställning.  

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, inriktningar, mål och 
uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift att leda och samordna kommunens arbete. Styrelsen styr, leder 
och utvecklar nämnder, bolag och förvaltningar koncernövergripande så att kommunen kan nå sin vision 
om södra Sveriges mittpunkt där attraktivt boende förenas med globala möjligheter. Arbetet innefattar 
uppsiktsplikt, samordning, stöd, uppföljning och utveckling av kommunens attraktivitet och kvalitet. 
Uppdraget har också sikte på övergripande långsiktighet, Agenda 2030; ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt. De demokratiska värderingarna och invånares inflytande ska särskilt beaktas liksom en 
korrekt myndighetsutövning utifrån uppdraget för kommunstyrelsen. 
 
Grunduppdraget under 2022 
Verksamheten har i allt väsentligt under året haft en god kvalitet och utveckling. Det visar resultat 
genom kvalitetsindikatorer kring näringslivets förutsättningar, hållbart företagande, arbetstillfällen, 
kommunens tillgänglighet, bemötande och enkelhet i kontakter, klimatarbete, trygghet samt tillgång till 
rätt kompetens för service och resultat. 
 
Kommunens nya kontaktcenter har av de som haft kontakt med kommunen och kommunbolagen gett 
högt betyg till nöjdhet med svarstider, bemötande, tillgänglighet etc, omkring 80 på en skala till 100. 
Tillgång till bredband för invånare och näringsliv har successivt de senaste åren utvecklats positivt och 
det negativa gapet mot genomsnittet för riket har minskat. En negativ trend är att den så kallade 
bruttoregionprodukten för kommunen (BRP) fortsätter att släpa i nivå jämfört med riket och gapet ökar. 
Det senaste tillgängliga värdet är dock från 2020. En annan avspegling av hållbart företagande är den 
positiva bilden mot riket där andel förvärvsarbetande invånare är högt i Alvesta i förhållande till medel 
för riket. Inom miljöområdet har Alvesta goda värden/kvalitet för att minska klimatavtrycket genom 
andel ekologiska livsmedel och miljöbilar i verksamheten. Enligt en rankning av "Sveriges miljöbästa 
kommuner" som sammanställs varje år av Aktuell Hållbarhet i samarbete med Miljöbarometern är 
Alvesta kommun på plats nr 27 av 290 kommuner, vilket är en förbättring från plats 122 år 2021. Då det 
gäller trygghet i att leva, verka och vistas i kommunen, visas svaga resultat i invånarnas tillit till andra 
jämfört med rikssnittet, medan polisens trygghetsmätning placerar kommunen på en bra nivå med 
relativt få anmälda brott.  
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3 Händelser av väsentlig betydelse 

I detta avsnitt redovisas händelser av väsentlig betydelse under året eller strax därefter. Perspektivet är 
sådant som har betydelse för såväl kommunen som helhet utifrån den uppsiktsplikt styrelsen har samt 
även kommunstyrelsens eget förvaltningsområde.  
 
Rysslands invasion av Ukraina 
Kriget i Ukraina har påverkat hela Europa och en stor del av världen. Indirekta effekter för Alvesta 
kommun är bland annat betydligt högre kostnader för el och drivmedel, stigande inflation och räntor, 
ökade livsmedelskostnader samt förnyad planering för civilt försvar, lagerhållning och skyddsrum.  
Ett 90-tal ukrainska flyktingar har kommit till kommunen. Från 1 juli övergår ansvaret för boenden för 
denna grupp från Migrationsverket till kommunen. 
 
Kontaktcenter för kommunkoncernen 
Under våren etablerades kommunkoncernens kontaktcenter för att förbättra kommunens och de 
kommunägda bolagens tillgänglighet, service och bemötande. De som kontaktar kommunen får svar på 
enklare frågor direkt i första kontakten och mer komplexa ärenden omhändertas och förmedlas till rätt 
person eller verksamhet. I en oberoende mätning under året av kundnöjdhet där 100 är högst betyg fick 
kontaktcenter för bemötande 89,0 samt för enkelhet 78,4. Servicenivån (andel besvarade samtal) var 
94 procent för samtalen till centret inklusive bolagens kundtjänstnummer. Kontaktcenter tillsammans 
med förvaltningar och bolag samverkar kring att flytta processer närmare medborgaren. Målet är 
Digital först  där ed orgare ges förutsätt i gar att lösa äre de  själ  ia i for atio  på e  o h 

digitala tjänster samt att successivt öka andelen ärenden som kan lösas av första linjen, Kontaktcenter 
 
Nya kommunala lokaler på gång 
Via kommunbolaget AllboHus, berörda nämnder och fullmäktigebeslut är investeringar i ny brandstation 
i Vislanda klar och ny förskola i Moheda är påbörjad. Beslut har också tagits om ny sport- och kulturarena 
vid Virda bad- och sportcenter, hjälpmedelstvätt vid äldreboendet Högåsen samt ombyggnad del av 
kommunhuset för kontaktcenter. Det nya trygghetsboendet Lunnabacken i Alvesta tätort är klart och 
planering för renovering av det särskilda boendet Furuliden i Moheda har genomförts. Vidare har beslut 
tagits om om- och tillbyggnad av Skatelövsskolan och Grimsgårdens förskola i Grimslöv. Paviljonger till 
Prästängsskolan har etablerats inför höstterminen 2022. 
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4 Verksamhetsberättelse  

4.1 Styrelsens 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. 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 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.  

4.2 Kommunfullmäktiges utvecklingsmål  

 

 Tillväxten ska öka inom olika branscher i kommunen 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. 
 
Under 2022 har många av kommunens företag haft hög produktionstakt men några få företag har 
behövt anpassat sin organisation. Flera företag beskriver utmaningar kring kompetensförsörjning där 
behov finns av rekrytering men där det råder rist på rätt kompetens . På grund av det rådande läget 
har flera företag skjutit upp eller avbrutit investeringar men likväl är det företag uttryckt att de har för 
avsikt att göra investeringar under 2023. För de flesta branscher har det förändrade omvärldsläget gett 
märkbara konsekvenser med till exempel ökade material- och inköpskostnader och givetvis ökade el- 
och bränslekostnader.  
 
Under året fick Alvesta kommun-pris för bästa tillväxt vilket innebär att kommunens företag haft bäst 
tillväxt i Kronobergs län avseende ökad omsättning, ökad vinstmarginal och antalet nyanställningar i 
näringslivet. Det är det högsta sammanfattande omdömet och rankingplacering när det gäller 
företagsklimatet i kommunen. 
 
Den indikator som knutits till målet, bruttoregionprodukt (BRP), kommun, 1 000 kr/sysselsatt (kod 
N03703), visar att Alvesta har ett värde närmare 15 procent under rikssnitt. På grund av eftersläpningar 
i statistiken är det senaste värdet från 2020. Sammanfattningsvis var tillväxten totalt i Alvesta 2017 till 
2020 något lägre än rikssnitt. 
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 Minska antalet unga 18 - 24 år i arbetslöshet till högst snittsiffran för landet. 

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt vid årets slut. 
 
Den målindikator som satts upp – invånare 17 – 24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%), (kod 
N02906) – visar att Alvesta är på god väg mot målet och skillnaden mot riket minskar, men ännu kvarstår 
en negativ differens. Senast tillgänglig statistik är från 2020. 
 2018 2019 2020 
Invånare 17 – 24 som varken arbetar eller studerar, andel (%) 10,2 9,8 9,5 
Dito enligt rikssnitt 8,0 7,7 7,7 
 
Av ungdomsgruppen 16 – 24 år är det cirka 55 ungdomar som är målgrupp för den 
förvaltningsövergripande mötesplatsen för de som varken studerar eller har arbete. På måndagar är det 
20-talet ungdomar och på fredagar ett 30-tal som besöker mötesplatsen. Merparten är killar. Under 
året har 15 avslutats och gått till arbete och 11 till studier. Avslutade av annan orsak är 11. Genom det 
relationsbyggande arbetet på bland annat mötesplatsen och gymnasieskolan har det skapats 
stegförflyttningar för flera ungdomar. Många ungdomar vet inte vad som krävs för att få arbete eller 
vilka yrken de skulle kunna arbeta inom. Att hitta aktiviteter och insatser som kan öka ungdomarnas 
valkompetens är viktigt. Praktik och praktiksamordning har därför varit viktiga inslag. 
 

4.3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre särskilda uppdrag till styrelsen: 
 
Strategi för den samlade laddinfrastrukturen 
Ett program för laddinfrastruktur är beslutat av kommunfullmäktige. Programmet beskriver Alvesta 
kommuns rådgivande roll vid fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen för en fortsatt elektrifiering av 
transportsektorn. Kommunen har i programmet pekat ut tänkta placeringar och prioriteringar för 
utbyggnad av möjligheter till laddning till 2027. Programmet omfattar även laddlösningar för 
flerbostadshus samt betalningslösning för koncernen. 
 
hbtqi-certifiering motsvarande  
Arbete med uppdraget har startat i mindre omfattning där framförallt förvaltningen för arbete och 
lärande samt utbildningsförvaltningen genomfört utbildningsinsatser. Övriga förvaltningar och bolag 
förväntas delta i utbildningar under 2023. 
 
Hållbara upphandlingsmetoder m.m. 
Arbetet med miljöspendanalys bygger på Upphandlingsmyndighetens kartläggning och indikerar Co2 
utsläpp per inköpskategori. Utifrån preliminärt resultat kan konstateras att störst klimatpåverkan för 
Alvesta kommunkoncern finns inom fastighetsrelaterade tjänster och material. Arbetet fortsätter under 
2023 och resultatet kommer att ligga till grund för fortsatta prioriteringar i hållbarhetsarbetet. 
 
Genomförda leverantörsdialoger uppskattas av både upphandlare och näringsliv och leder till en 
större samsyn kring vilka krav kommunen kan och bör ställa i upphandlingarna. Dialogen innefattar 
även ämnen såsom miljökrav samt agenda 2030 frågor. 
 

4.4 Årets verksamhet 

Se text under avsnitt 9, styrelsens verksamhet under året. 
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5 Ekonomi 

5.1 Driftredovisning 

 
 

 
 
Analys av årets utfall 
Större budgetavvikelser 

Kommunledningsförvaltningen har ett positivt resultat 2022 på 1,3 miljoner kronor. Framförallt avser 
överskottet större intäkter än budgeterat. Det är statsbidrag till valnämnd för genomförande av det 
allmänna valet, sjuklöneersättning, större bidrag från myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och bidrag från arbetsförmedlingen avseende feriearbete. Därtill tillkommer intäkter till IT för 
försäljning av datorer till återbruk.  
 
Kommunledningsstaben har ett överskott som beror på att budgeterade medel till insatser inom 
ledarskap inte använts fullt ut och inbetald sjuklöneersättning som avser hela förvaltningen. 
Kansliavdelningen har ett överskott orsakat av vakant tjänst som verksamhetsutvecklare. 
Utvecklingsavdelningen har också ett överskott och det avser vakant tjänst för social 
hållbarhet/folkhälsa samt besparing på kostnader kopplat till arbete med integration. Extra bidrag har 
tilldelats från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för arbete med beredskap och civilt 
försvar. Bidraget medför ett överskott på avdelningen men har använts fullt ut då en stor del av 
kostnaderna finns hos andra förvaltningar i kommunen. Budget till bidrag, annonsering och övriga 
kostnader kopplade till näringslivsutveckling har inte använts fullt ut beroende på fortsatta effekter 
under våren av corona-pandemin och kriget i Ukraina, vilket medfört att det har varit svårare att nå ut 
och få kontakt med näringslivet.  
 

Tabell 3. Driftredovisning 2022

mnkr Budget 

2022

Utfal l  

2022

Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfal l   

2021

Intäkter -30,2 -32,6 -2,4 -29,2

Personalkostnader 55,9 56,2 0,3 47,9

Övriga kostnader 66,1 66,9 0,8 57,2

Summa 91,8 90,5 -1 ,3 75,9

Tabell 4. Driftredovisning per verksamhet

mnkr Budget 

2022

Utfal l  

2022

Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfal l   

2021

Kommunledningsstab 6,3 5,0 -1,3 3,1

Kansliavdelningen 9,7 8,7 -1,0 8,0

Utvecklingsavdelningen 11,1 8,8 -2,3 7,8

Ekonomiavdelningen 10,8 12,3 1,5 9,6

Inköpsavdelningen 4,6 4,9 0,3 5,1

IT-avdelningen 4,2 3,5 -0,7 5,0

HR-avdelningen 15,4 14,5 -0,9 12,1

Kommungemensamt 29,7 32,8 3,1 25,2

Summa 91,8 90,5 -1 ,3 75,9
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Ekonomiavdelningen har ett underskott som i huvudsak härrör till övriga kostnader och mer specifikt 
systemkostnader för ekonomi- och upphandlingssystem och konsultkostnader. Konsultkostnader avser 
både kostnader kopplat till ekonomi- och upphandlingssystem och stöd i bokslut. Personalkostnader är 
däremot lägre än budgeterat på grund av vakans under året på tjänsten som ekonomichef. Dessutom 
gav sjukskrivning och föräldraledigheter lägre personalkostnader. Lägre intäkter än budgeterat påverkar 
också det negativa resultatet. Det avser intäkter från bolagen för tjänster och ekonomisystem där 
anledningen är en miss i kommunikation kring de avtalade priserna och det som budgeterats.  
 
Inköpsavdelningens underskott beror bland annat på ökade systemkostnader och kostnad för 
inköpssamverkan. IT-avdelningen har ett överskott som avser budgeterad kostnad för 
bredbandsutbyggnad som ej har nyttjats på grund av att det har ersatts med ägartillskott till Alvesta 
Utveckling AB. HR-avdelningens överskott beror på intäkt från arbetsförmedlingen avseende feriearbete 
samt lägre kostnader än väntat för den fackliga verksamheten. Underskottet på kommungemensamt 
beror på ökade kostnader för Värends Räddningstjänst, samt utbetalning av extra ägartillskott till 
Huseby Bruk AB.  
 
Utfall jämfört med föregående år 

Intäkterna har under 2022 ökat mot föregående år till största del på grund av kontaktcenter som 
förvaltningar och kommunala bolag betalar till. Med anledning av ökat stöd till bolagen för 
upphandlingstjänster så har den intäkten ökat. En annan skillnad mot 2021 avser utbetalt statsbidrag 
för hantering av valet 2022. Den stora ökningen av personalkostnader beror framförallt på start av 
kontaktcenter samt att utvecklingsavdelningen och upphandlingsavdelningen har tillsatt tjänster under 
2022 och personalkostnader för valnämnd tillkommer jämfört med 2021. Det som påverkar de ökade 
övriga kostnaderna mellan åren är Värends räddningstjänst, internt bidrag till förvaltningen för arbete 
och lärande för arbete med fler unga i arbete, kontaktcenter och ökade system- och konsultkostnader 
för ekonomi- och inköpssystem.   
 

5.2 Investeringsredovisning 

Investeringsvolymen ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Det är en skillnad mellan IT-
utrustning och digitalisering mellan åren som beror på att under 2021 kom slutfakturor för ekonomi- 
och upphandlingssystemet. Mindre volym av utrustning behövde köpas in. 
 

 
 

Större budgetavvikelser 

Under 2022 så har volymen på inköp av utrustning ökat på grund av behov av fler datorer och avskrivna 
datorer, vilket också har lett till ett underskott på årets budget med 0,4 miljoner kronor. IT-digitalisering 
innefattar utgifter för beslutsstödsystem och ärendehanteringssystem för växeln som inte blivit 
genomfört samt övrig planering för digitalisering som inte blivit genomfört.  

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt för år 2022

mnkr Budget 

2022

Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfal l  

2021

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

Diverse inventarier KLF 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2

IT-utrustning 9,0 0,0 9,4 9,4 0,4 5,6

IT-digitalisering 1,7 0,0 0,8 0,8 -0,9 5,4

IT nätverk 1,3 0,0 1,1 1,1 -0,2 0,0

Summa 12,3 0,0 11,6 11,6 -0 ,7 11,2

Utfal l  2022
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6 Medarbetare 

6.1 Nyckeltal – ska spegla kommunens krav 

 
 
Kommentarer till nyckeltalen 
Antal anställda 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med åtta personer under året, sett till nettoårsarbetare är ökningen 
drygt 5. Kontaktcenter som startade verksamheten 2022 har rekryterat fyra medarbetare och 
utvecklingsavdelningen och kansliet har utökats med en handläggare vardera.  
Personalomsättningen har ökat med fyra procent men det kan förklaras med ett ökat antal 
pensionsavgångar samt nyrekrytering av ekonomichef och en HR-konsult 
 
Pension inom 10 år 

Andelen som går i pension inom 10 år går upp och ned men ligger över tid på en liknande nivå. 

Tidpunkten när medarbetare går i pension kan variera men trenden är att man vid 

kommunledningsförvaltningen arbetar allt längre. 

 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron vid förvaltningen har ökat med en procent sedan föregående år men är ändå klart lägst 
av kommunens förvaltningar. Sett till antal sjukdagar är det bara Huseby Bruk AB som har färre 
sjukdagar i koncernen. Den höjda sjukfrånvaron kan förklaras med en ökad långtidssjukskrivning på 
individnivå. 
 
Större utbildningsinsatser under året 

 Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud 

 Basutbildning för chefer i arbetsmiljösystemen Stella, Opus och Novi 

 Praktisk arbetsrätt för kommuncentrala fackliga företrädare och nya HR-konsulter 

 Chefsutbildning med omvärldsbevakning inom Agenda 2030 och social hållbarhet 

Tabell 7. Nyckeltal medarbetare

2022 2021 2020

Antal  anstäl lda

Nettoårsarbetare (arbetad tid) 54,5 48,9 42,1

Antal tillsvidareanställda* 63,0 55,0 46,0

Personalomsättning 9,5% 5,5% 4,4%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 98,7% 99,2% 99,0%

Pension inom 10  år

Antal 18,0 14,0 16,0

Andel 28,6% 25,5% 34,8%

Sjukfrånvaro 

Antal sjukdagar per anställd 8,7 5,2 3,8

Sjukfrånvaro i procent 2,6% 1,6% 1,2%

   varav män 1,9% 1,8% 2,0%

   varav kvinnor 3,0% 1,4% 0,5%

   varav längre än 59 dagar 41,1% 35,3% 0,0%

* per december månad
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7 Förväntad utveckling 

Den tillitsbaserade styrmodellen som inkluderar Agenda 2030, för ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet, utvecklar hela koncernen. Det inbegriper allt från översyn och anpassningar av styrande 
dokument, till fortsatta utredningar av befintlig organisation, till att sprida kunskap och engagemang till 
chefer och medarbetare kring nya arbetssätt. Samtidigt fortsätter arbetet med att samordna 
koncerngemensamma stödprocesser för en mer modern och effektiv organisation. Den fortsatta 
utvecklingen av kontaktcenter med fler digitala lösningar är en viktig del i utvecklingen mot en mer 
serviceinriktad och professionell myndighet. I samklang med en bra takt i utvecklingen av bredband på 
landsbygden ger det kommuninvånare större tillgång till kommunens service. 

Den koncerngemensamma värdegrunden befästs mer och mer genom kopplingar till alla styrande 
dokument samt till insatser inom arbetsgivarområdet. Medarbetarsamtal, lönesamtal, 
kompetensförsörjningsstrategier och insatser för en attraktiv arbetsgivare tar avstamp i värdegrunden. 
Samverkansavtalet är implementerat och stärker alla anställdas delaktighet i verksamhetsutvecklingen. 
Fler strategiska utbildningsinsatser genomförs för chefer i hälsofrämjande och tillitsbaserat ledarskap 
samt andra utbildningar för att kunna anpassa organisationen till omvärldens krav på nya arbetssätt och 
metoder. 

Civilt försvar och civil beredskap är på allas läppar just nu på grund av omvärldens oroligheter. En stabil 
beredskaps och krisorganisation innebär också att alla medarbetare kommer behöva tränas för att 
kunna möta uppkomna situationer med robusthet och trygghet. Införandet av kategoristyrning inom 
upphandlingsområdet har gett stora insikter kring vikten av samordning för bättre kvalitet och 
prismedvetenhet i våra upphandlingar. Alla dessa processer förstärks och utvecklas över tid.  

Ett stort utvecklingsarbete pågår kring hållbar tillväxt där utökad samverkan med andra kommuner, 
myndigheter, näringsliv, exploatörer, civilsamhälle sker för att ytterligare stärka Alvesta kommun som 
attraktiv kommun och för att söka praktiska och kostnadseffektiva samverkansområden. 
Utvecklingsprocesser är initierade inom hållbar tillväxt såsom energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, 
by-mässa med mera. Externfinansieringen ökar i takt med att processerna konkretiseras. 

Megatrendernas påverkan på kommunkoncernens arbete med hållbarhet ur perspektiven ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt, är enorma. En omställning i snabb takt krävs för att möta målen i Agenda 2030 
inom samtliga områden. I det arbetet samverkar kommunkoncernen med omvärlden (ex näringsliv och 
civilsamhälle) för innovation och smart specialisering.  
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8 Intern kontroll 

 
       

 

 

 

 
          
          
          
          
 
 
 
I riskanalysen finns det likt tidigare år en utvecklingspotential avseende dokumentation och en större 
genomlysning av riskerna och riskanalysen i verksamheterna. Angående upprättandet av kontrollplanen 
så har det arbetet fungerat bra, cheferna har lämnat sina synpunkter på vilka moment som de ansåg 
vara kritiska i verksamheten. Genomförandet har gått bra och har i stort skett enligt tidsplan, det har 
dock varit vissa förseningar i leverans av genomförande av den kommunövergripande kontrollplanen. 
Uppföljningen och resultatet av kontrollerna är samtliga är tillrä klig , eller god  (10 av 10). 
Sa a taget edö s resultatet so  att de  i ter a ko trolle  är god  ( egreppet återfi s i 
Kommunallagen 6 kap 7§). 
 

9 Styrelsens verksamhet under året 

För 2022 har kommunstyrelsen i sin plan haft prioriterade områden för 
 Attraktiv arbetsgivare 

 Digitalisering och automatisering 

 Ny funktion för tillgänglighet och bemötande – kontaktcenter 

 Implementering av Agenda 2030 för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Områdena 

bearbetas med tre delar under året: 

o Upphandlingsprocessen/kategoristyrning 

o Öka tillväxten i kommunen hållbart 

o Social hållbarhet med tidiga insatser för barn och unga, omställning till god och 

nära vård m.m. 

Attraktiv arbetsgivare   
Alvesta kommun har sedan årsskiftet ett samverkansavtal som förhandlats fram med 17 fackliga 
organisationer. Samverkan stimulerar till engagemang och dialog hos medarbetarna och ligger i linje 
med vår värdegrund och tillitsbaserade ledarskap. 
 
Under verksamhetsåret har HR-avdelningen utvecklat annonseringen i sociala medier med fler riktade, 
och betalda annonser. Nya profilprodukter har valts ut att användas vid kommande 
arbetsmarknadsmässor vid bland annat Linnéuniversitetet. Rekrytering av alla nya chefer i koncernen 
har samordnats och kvalitetssäkrats via en specialiserad HR-konsult. 
 
En ny introduktionsfilm som presenterar Alvesta kommun, tänkt att visas för nyanställda med flera, är 
under produktion av externt företag. 
En reviderad policy och rutin för hantering av alkohol, droger och spelmissbruk och en ny rökpolicy är 
några koncernövergripande styrdokument som tagits fram under året. Riktlinjen för distansarbete och 
tillfälligt arbete i hemmet har permanentats. En översyn av alla idag styrande dokument pågår. 
Gemensamma styrdokument och villkor stärker oss som en sammanhållen koncern. 
 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 
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Alvesta har idag ett gott anseende som arbetsgivare. Vi drar också nytta av bra placeringar av Alvesta i 
olika företagsrankingar med mera. När det gäller kommunledningsförvaltningen har vi lyckats väl med 
samtliga de rekryteringar av chefer och specialisthandläggare som gjorts under året. 
 
Digitalisering och automatisering  
Kommunledningsförvaltningen har under året stöttat övriga förvaltningar i översyn av befintliga e-
tjänster samt i utformandet av nya e-tjänster. För att fortsätta bygga kompetens i digitalisering som en 
metod för verksamhetsutveckling har kommunen tecknat sig för Nationellt Kompetensforum Digital 
mognad. Utöver mätning av kommunens digitala mognad ger kompetensforumet kommunens 
medarbetare tillgång till utbildningar och seminarier.  
 
Kommunfullmäktige beslutade under året om ett extra bidrag på 5 mkr till kommunbolaget Alvesta 
Utveckling AB för bredbandsutveckling på landsbygden. Tack vare stödåtgärder från bolaget och 
kommunen har ett drygt 20-tal nya anslutningar på landsbygden tillkommit. En mindre del av pengarna 
har hittills använts men är intecknade 2023. 
 
Implementering av Agenda 2030  
I kommunen och i de kommunägda bolagen pågår många insatser och aktiviteter redan som har direkt 
koppling till Agenda 2030. Det finns dock ytterligare behov av att på ett bättre sätt samordna 
processer, utveckla tvärsektoriella arbetsmetoder och arbetssätt i kommunkoncernen. Agenda 2030 
är ett erktyg för att i ska stuprör  i syfte att få ett helhetsperspektiv.  
  
Arbetet med Agenda 2030 har intensifierats. Alvesta kommun var en av sex kommuner i landet som 
deltog i e  pilotstudie SDG Sy ergiers . A s aret för pilotstudie  i S erige är de  Natio ella 
Samordnaren för Agenda 2030 och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Studiens syfte är att prova 
ett nytt verktyg för arbetet med de globala målen som ökar takten i omställningsarbetet.  Verktygets 
syfte är att identifiera synergier och målkonflikter så att beslutsfattare lättare kan hantera möjligheter 
och utmaningar och nå framgång med Agenda 2030.  
 
Alvestas erfarenheter från studien presenterades på en nationell arena i samband med 
Kvalitetsmässan i Göteborg i maj. Slutsatserna från studien utgör ett viktigt kunskapsunderlag för 
kommunens budget- och planeringsprocess men även i det operativa arbetet vid planering av insatser, 
sammansättning av arbetsgrupper och det fortsatta tvärsektoriella arbetet i stort. 
 
Öka hållbar tillväxt och social hållbarhet  
För att skapa bättre hållbara förutsättningar för invånare, företag och besökare behöver kommunen 
öka kapacitetens för externfinansiering i koncernen. Under 2022 ansökte och beviljades Alvesta 
kommunkoncern medel från ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling (Formas: Klimatneutrala 
och inkluderande kommuner). Formas-projektet kommer ge möjligheter under 2023 att skapa 
förutsättningar för att ytterligare stärka kommunkoncernens kapacitet för att möta och hantera de 
utmaningar som finns med bland annat klimatneutralt byggande och social inkludering. Kommunen 
har även sökt och beviljats medel från Europiska Socialfonden (ESF) för att driva projekt och samordna 
processer i syfte att förbättra förutsättningarna för barn och unga under tiden 2023 - 2026. Ansökan 
är e  förstärk i g för de  reda  fra gå gsrika pro esse  för ar e s ästa i Al esta . U der året har 
arbetet med barnens bästa intensifierats. Att samfinansiera funktionen samordnare mellan fyra 
förvaltningar är en framgång. Genom denna process ökar vi förutsättningarna för att säkerställa en 
social hållbarhet på lång sikt.  
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Upphandlingsprocessen/kategoristyrning  
Kategoristyrning av fordon har fördjupats. En centraliserad fordonshantering har gett effekter såsom 
minskad administration, mindre antal fordon samt ökade delningsmöjligheter. Rutiner, avtalsdokument 
med mera är framtagna och den centrala fordonshanteringen går i drift den 1 februari 2023. Hitintills 
har ökade delningsmöjligheter medfört att fordonshanteringen kunnat rationalisera bort tio fordon som 
inte kommer att ersättas. Detta har lett till en realiserad besparing om 400 tkr årligen enbart i minskade 
leasingkostnader.  
 
Kategoristrategi för byggmaterial har påbörjats. Förbättringar inom kategorin är bland annat 
fakturakvalitet, ramavtalsdatabasen och ko kurre sutsätt i g a  Lås i klusive tjä ster , vilket gett en 
realiserad besparing på 500 tkr årligen. Kategoristrategi för byggtjänster har arbetats fram. 
Besparingspotential inom den kategorin är på strax över 2 mnkr. 
 
Nytt förvaltningsavtal för kommunägda fastigheter 
Fram till och med 2022 var samhällsbyggnadsförvaltningen intern fastighetsägare inom kommunen till 
ett antal fastigheter som sköts av Allbohus Fastighets AB genom ett förvaltningsavtal. Från och med 
2023 kommer Allbohus på kommunledningsförvaltningens uppdrag att förvalta nämnda fastigheter 
samt byggnader som kultur- och fritidsnämnden tidigare var intern fastighetsägare av. Ett nytt 
förvaltningsavtal har tecknats. Allbohus ska verka för att effektivisera och förbättra byggnaderna. 
Inriktningen ska vara optimal driftsekonomi till lägsta livscykelkostnad, ändamålsenliga lokaler och bra 
inom och utomhusmiljöer för brukarna.  
 
Visselblåsarfunktion 
En så kallad visselblåsarfunktion har införts. Det är en intern rapporteringskanal där man som 
arbetstagare, konsult eller praktikant kan rapportera om missförhållanden på arbetet, utan att äventyra 
sin identitet. Det gäller inte frågor om anställning. Rapportering är anonym och krypterad. 
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Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2022 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2022 och 
återrapportering av intern kontrollplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden.   

Sammanfattning 

I enlighet med kommunlagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelse upprättar årsrapport som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktigesmål samt nämndspecifika mål, årets resultat och händelser, 
ekonomi, personal samt framtidsblick. Förutom underlag till budget 2024 utgör 
årsredovisningen en viktig del som underlag till plan 2025–2026. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett negativt resultat per 2022-12-31 på 0,7 
miljoner kronor. Övriga kostnader har ökat markant mot budget, framför allt avser 
det fastighetskostnader och intäktsbortfall på Virdavallen. Flertalet vakanser på 
förvaltningen gör resultatet något bättre. Statsbidrag har utdelats på närmre 2 
miljoner kronor som gör intäkterna högre än budgeterat, dock medför det 
motsvarande kostnad. Enligt ny rutin har timlöner som avser december månad 
ombokats från januari 2023 till december 2022, vilket påverkar förvaltningens 
resultat negativt med 0,3 miljoner kronor. Det påverkar verksamheterna bibliotek, 
fritidsanläggningar och fritidsgårdar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2022, daterad 2023-01-
26 

Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2022 

Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 4 2023-02-14 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Budgetansvarig 

Controller 

 



1.1 Genomförda kontroller enligt kommunövergripande internkontrollplan 

2022 

Kontrollmoment Representation 

Avgränsningar/urval Verifikat i ekonomisystemet inom ansvarsintervall 21-29 som är konterade på 

kontogrupp 71. 

Bedömt resultat Tillräcklig 
Kommentar och slutsats Två fakturor i urval om tio fakturor saknar anteckning om syfte och/eller 

deltagare. Samt en faktura som avser kurskostnad och är ej representation. 

Förslag till åtgärd Informera berörda attestanter om korrekt hantering av fakturor som avser 

representation. 

 

Kontrollmoment Direktupphandlingar  

a) Inga enskilda direktupphandlingar genomförs vars totala inköpssumma 

överstiger 100 tkr per förvaltning 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2021-08-01 till 2022-07-30 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Enskilda inköp från Francks Kylindustri i Hbg AB (fakt 110471), som överstiger 

100 tkr har identifierats. En faktura på inköpssumman 139 621 kr avser bl a 

cylinderhyra 2022. Ett enskilt inköp från Tingsryds skogsservice (fakt 286), som 

överstiger 100 tkr har identifierats. Inköpssumman är 237 828 kr och avser bl a 

kranbil, stubbfräs och arborister, april 2022. 

Förslag till åtgärd Francks har anlitats i specifika frågor kring kylsystemet i ishallen som företaget 

har installerat.  Under året har vi bytt till annat företag. Tingsryds Skogsservice 

anlitades efter rekommendation av annan förvaltning då företaget även gjorde 

insatser där. Berört företag kommer ej anlitas för vidare uppdrag. 

 

Kontrollmoment Direktupphandlingar  

b) Kommunen som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per 

leverantör över en rullande fyraårsperiod 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2018-2021 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats En förvaltningsspecifik leverantör har identifierats vilket är InBlue. 

Inköpssumman är 750 344kr och avser kemikalier till simhall. En 

förvaltningsspecifik leverantör har identifierats vilket är Berättarnätet 

Kronoberg. Inköpssumman är 565 585kr och avser entré till Sagomuseet, 

berättarföreställningar, böcker med mera. En förvaltningsspecifik leverantör har 

identifierats vilket är Decta Entry Event. Inköpssumman är 512 096kr och avser 

entrésystem till sim- och sporthall. 

Förslag till åtgärd Osäkerhet finns om andra leverantörer än Inblue kan leverera delar och service 

till installerat vattenreningssystem, varpå en osäkerhet finns om resultat av en 

ev upphandling. Detta bör utredas. Merparten av inköpen till Berättarnätet 

avser inte kommunens budgetmedel utan avser Skapande skola och bidrag från 

Kulturrådet.  

 

Kontrollmoment Löner, analyslista 

Avgränsningar/urval Kultur- och fritidsförvaltningens chefer 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Kontroll av de löner som ska utbetalats har med ett litet undantag fungerat bra i 

förvaltningen. Rutinen för kostnadskontroll används och är känd. Den chef som 

missat kände till rutinen har endast två anställda och någon löneskuld har inte 

uppkommit. Sammanfattningsvis klart godkänt. 



Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

Kontrollmoment Verkställighet av KF-beslut 

Avgränsningar/urval KF beslut som avser kommunstyrelsen 

Bedömt resultat God 
Kommentar och slutsats De fyra KF-beslut som berör kommunstyrelsen är samtliga delvis verkställda. 

Arbete pågår för samtliga vid återrapporteringen till KF i oktober 2022.  

Arbetet sker enligt plan för att verkställa besluten. Vad gäller beslut att se över 

ägardirektiv och bolagsordningar ska detta inte göras förrän under 2023. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

Kontrollmoment Tillgänglighet 

Avgränsningar/urval Svarsfrekvens på telefonnummer till växel 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Svarsfrekvensen ligger på en acceptabel nivå. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

1.2 Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 2022 

Kontrollmoment Kontroll av utdrag från Polisens belastningsregister för förening som söker 

aktivitetsbidrag och eller främjandebidrag 

Avgränsningar/urval 4 föreningar som söker aktivitets- och/eller främjandestöd som valt ut genom 

lottning. 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Gott resultat. Föreningarna har tydliga rutiner för detta arbete och det har tagits 

emot bra inom föreningen. Bedömer att ingen ytterligare insats behövs i 

dagsläget, informationen har gått ut till föreningslivet och de har skapat rutiner 

som de följer. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

Kontrollmoment Sjukfrånvaro/ frånvarotillfällen, kontroll av att rutin följs 

Avgränsningar/urval Sjukfrånvaron kontrolleras i Adato, där följs vi upp antal sjukdagar per 

snittanställd, sjukfrånvaro i procent, andelen sjukskrivna med 59 dagar eller mer 

i procent, antal personer som har 5 sjukfrånvarotillfällen eller fler senaste 12 

månaderna samt frisknärvaro. 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Även under 2022 har Coronapandemin varit en stor orsak till frånvaro och 

arbetet kopplat till frånvarotalen intensifierats. Antal personer som har 5 eller 

fler sjukfrånvarotillfällen har ökat under 2022. Detta har antagligen sin förklaring 

i Corona pandemin då man varit tvungen att stanna hemma vid 

förkylningssymtom och att KFF har flera yrkesgrupper som ej kunnat arbeta 

hemifrån. Fortsatt finns en god och samlad bild på förvaltningen kring sjuktal 

och åtgärdsprogram inom alla enheter. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

Kontrollmoment Att nämndsbeslut åtföljs av en barnkonsekvensanalys 

Avgränsningar/urval Kontroll av att samtliga beslut som påverkar barn och unga innehåller en 

barnkonsekvensanalys. 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Beslut fattade i nämnden som tydligt påverkar barn och unga innehåller 

barnkonsekvensanalyser, med något enstaka undantag. Beslut som avser att 



godkänna föreningar och/eller anläggningar som stödberättigade samt att 

bevilja investeringsstöd eller föreningsbidrag till föreningar som bedriver barn- 

och ungdomsverksamhet åtföljs inte av en barnkonsekvensanalys. Besluten 

baseras på "Bestämmelser om stöd för föreningar och organisationer 

verksamma i Alvesta kommun" antagen av kultur- och fritidsnämnden och är till 

övervägande del en fördelning av tilldelade medel. Med anledning därav anses 

inte att varje enskilt beslut behöver åtföljas av en barnkonsekvensanalys. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 
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1 Sammanfattning  

Under året har intäktsbortfall i spåren av pandemin och ökade kostnader för drift av kommunala och 
föreningsdrivna anläggningar generat ett ekonomiskt underskott på 0,7 miljoner kronor. Enligt ny rutin 
har timlöner som avser december månad ombokats från januari 2023 till december 2022, vilket 
påverkar förvaltningens resultat negativt med 0,3 miljoner kronor. 
E-tjänster har införts för samtliga föreningsansökningar samt priser och stipendier. För besökare och 
invånare har en satsning på digitala plattformar gjorts i form av Story spot och Naturkartan. Tre 
utegym har öppnats under hösten i en särskild satsning från kommunstyrelsen. 
 
Fritidsgårdarna har utökat sin personal utifrån budgettillskott. Efter revidering av 
samverkansuppdraget för Barnens Bästa gäller! i Alvesta kommun ingår förvaltningens medarbetare i 
flera arbetsgrupper kopplat till barn och unga. Inom ramen för Barnens bästa gäller har lovverksamhet 
med stöd av kommunstyrelsen genomförts på samtliga lov. En ökning av både antal aktiviteter och 
deltagare har skett med ca 33% under sommarlovet.  
 
Som en del i arbetet med ungdomsdemokrati infördes under 2022 Unga kommunutvecklare som 
feriejobb. En god samverkan sker med skolorna och deras kulturombud kopplat till Skapande skola och 
Kultur i skola- förskola, där Alvesta utmärker sig med länets högsta nivå för anslag per elev. 
Kulturskolan har återtagit det elevantal man hade innan pandemin. 
 
Under året har ett avtal skrivits med Sagobygden som bland annat gäller programverksamhet och 
skötsel av Sägenplatserna. Biblioteken har varit röstningslokal för både förtidsröstning och valdag. 
Språkstegen som metod med bokrecept har permanentats.  
 
Ett visionsprogram för friluftsområdet Hanaslöv har antagits av två nämnder. Arbetet med spår och 
leder har utvecklats. Spånenleden har fått nationell ledstatus och knyter an till arbetet med Vision 
Hanaslöv. 
 

 
 

 

Tabell 1. Faktaruta

mnkr Utfall 

2022

Utfall 

2021

Utfall 

2020

Intäkter -11,6 -8,8 -7,1

Personalkostnader 31,4 29,8 28,8

Övriga kostnader 45,0 41,4 32,5

Summa 64,8 62,4 54,2

Förändring i % 3,4% 13,1% 7,2%

Nettoinvesteringar 6,9 5,6 6,8

Nettokostnad kr/inv 3 186,0 3 073,0 2 681,0

Tabell 2. Driftredovisning 2022

mnkr Budget 

2022

Utfall 

2022

Budget- 

avvikelse 

2022*

Intäkter -10,1 -11,6 1,5

Personalkostnader 32,5 31,4 1,1

Övriga kostnader 41,7 45,0 -3,3

Summa 64,1 64,8 -0,7
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2 Nämndens ansvarsområde 

Kommunfullmäktige i Alvesta kommun antog i beslut KF § 116/2016 reglementet för kultur- och 
fritidsnämnden i Alvesta kommun. Reglementet för kultur- och fritidsnämnden reviderades senast i 
enlighet med beslut KF § 187/2016. I reglementet anges att nämndens huvudsakliga arbetsområde 
utgörs av att man ’’… har a svaret för Alvesta ko u s i satser för att frä ja kultur- och 
fritidsverksa hete  i ko u e ’’. Utöver det som anges generellt i reglementet om nämndens 
skyldigheter i förhållande till övrig verksamhet i kommunen anges det att man ansvarar för nedan 
angivna särskilda uppgifter. 

 Biblioteksverksamheten - inklusive skolbibliotek, bokbuss och programverksamhet. 

 Upplåtelse, drift och underhåll av kommunens anläggningar och lokaler för fritid och kultur. 

 Fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde.  

 Framtagande av kulturella arrangemang för barn och elever i samarbete med förskola/skola. 

 Evenemangsverksamhet - inom de olika enheterna.  

 Konstområdet - inköp, registerhantering och vård. Verka för bevarande, vård och lämplig 

användning av kulturellt och estetiskt värdefulla lokaler och miljöer. 

 Turismen - marknadsföra kommunen och därmed bidra till en positiv utveckling av 

besöksnäringen. 

 Unga – ansvar för kulturskolans verksamhet, fritidsgårdsverksamhet, lovsatsningar och 

kommunens ungdomsråd. 

Kvalitetsfaktor 
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.  
 
Kvalitetsindikatorer 
Antal bibliotek i kommunen - Fem bibliotek varav tre integrerade skolbibliotek och folkbibliotek. 

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0-18 år – 100 stycken. 

Detta är en av de högsta siffrorna i den nationella sammanställningen KKiK. 
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar, skala 0-100 - Mäts ej 2022 
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år- 21 stycken 
Antal fritidsgårdar/ungdomsgårdar - Fem fritidsgårdar varav tre i anslutning till högstadieskolorna.  

                             - En mötesplats för gymnasiet. 

Nöjd Medborgar-Index – Kultur, skala 0-100 - Mäts ej 2022 
Antal elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år - 312 elever (196 flickor, 116 pojkar).  

En ökning med 5 % under 2022. 
 
Under året har verksamheterna fortsatt att möta invånarnas behov kopplat till rekreation, 
kulturupplevelser och hälsofrämjande aktiviteter. Stor del av verksamheten har skett i samverkan med 
föreningar, andra förvaltningar, näringsliv och civilsamhällesorganisationer. Återkommande 
evenemang som Kulturrundan, Scensommar, bibliotekets familjedag, Kulturskolans julshow och 
skolavslutningsaktiviteter har genomförts med god publiktillströmning. Biblioteket har genomfört 
digitala språkcaféer och digitala sagostunder på olika språk. Enheterna har, med undantag för 
restriktionerna under januari månad, haft sina ordinarie öppettider och bemanning. 
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3 Händelser av väsentlig betydelse 

I samverkan med föreningslivet, samhällsbyggnadsnämnden och andra berörda aktörer har en Vision 
för Hanaslöv/Spånen-området färdigställts. Detta är startskottet för ett samlat grepp kring att utveckla 
området till en destination för besöksnäring. Ett avtal med Berättarnätet i Ljungby har slutits kring 
samverkan utifrån Alvestas del i Sagobygden. I avtalet regleras kommunens medverkan i 
Berättarfestivalen, programverksamhet och tillsyn av Sägenplatserna. 
 
Coronapandemin följde med in i 2022 med delvis stängda anläggningar och begränsningar för utövare 
i nämndens verksamheter. Detta medförde minskade intäkter och en oro kring huruvida besökarna 
skulle hitta tillbaka till de vanor man haft innan pandemin. Senare delen av våren blev starten för allt 
högre driftskostnader i fritidsanläggningarna kopplat till el, drivmedel, is- och snöproduktion och 
uppvärmning. Detta påverkade även nämndens ekonomi genom de föreningar som står för drift av 
sina anläggningar och uppbär kommunala stöd.  
 
Under hösten togs beslut i kommunfullmäktige att bygga ny idrott- och kulturarena i anslutning till 
Virda bad- och sportcenter. Ett avtal där förvaltning av fritidslokaler överförs till Allbohus arbetades 
fram under året för start 2023. En diskussion har förts med Länsstyrelsen kring Virdavallens läktare.  
Beslut har ännu ej kunnat fattas om rivning alternativt restaurering. Uppdraget från 
kommunledningen att varje måndag flagga till stöd för Ukraina har genomförts i samverkan med 
Folkets Hus. 
 

4 Verksamhetsberättelse  

4.1 Nämndens inriktning 

 
 
Bidra till att skapa en attraktiv kommun för kultur, bildning, idrott och turism. Skapa goda förut-
sättningar 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 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. 

4.2 Kommunfullmäktiges utvecklingsmål  

Utvecklingsmål 1 
Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamhet i hela kommunen.  
Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt vid årets slut. Kulturskolans undervisning har i samverkan 
med skolan allt mer flyttats till ut i hela kommunen. Kommunstyrelsen extra tilldelning till lovaktiviteter 
har möjliggjort ökad geografisk spridning. Särskilda satsningar på barn- och ungas fritid har gjorts i 
Torpsbruk och på Rönnedahlsområdet. 
 
Fritidsgårdarna har genom att finnas på fler orter med verksamhet nått fler ungdomar med en stor 
ökning på tjejer. Mötesplats för gymnasieungdomar har fortsatt utvecklas i samarbete med Allbo 
lärcenter. 
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Genom det nya stödsystemet har fler arrangemang genomförts runt om i kommunen med fokus på 
barn- och unga samt seniorer.  
 
Digitalisering av programverksamhet, självutlån och mer-öppetteknik har ökat bibliotekens 
tillgänglighet.  
 
Under året har flera olika samverkansprojekt med förvaltningen för samhällsbyggnad genomförts på 
badplatser, utegym och elljusspår. Kopplat till besöksnäringen har dels ett tydligare skyltprogram 
tagits fram dels fler digitala möjligheter via appar lanserats.  
 
Indikatorer 
Antal kulturskoleaktiviteter utanför Alvesta tätort har varit 49 tillfällen med individuell undervisning 
samt 2 undervisningsgrupper per vecka i sju discipliner på fyra orter. 30 konserter och uppspel har 
genomförts på fem orter. En svag ökning har skett i alla discipliner. 
Antal lovaktiviteter utanför Alvesta tätort uppgick till 153 stycken. 
Antal självutlån på bibliotek uppgår till 101 200. Mer än 50 % av lån görs digitalt via webben eller med 
digital utcheckning på ett befintligt bibliotek. 
 
Utvecklingsmål 2 
Ge goda förutsättningar för ett starkt och engagerat föreningsliv.  
Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt vid årets slut. Under året har reviderade riktlinjer för 
föreningsstöd trätt i kraft. Ansökning har skett digitalt och aktiviteter kopplat till samtliga nya stödformer 
har genomförts.  
 
Genom nyinrättade tjänster med fokus på föreningslivet har boknings- och samverkansfrågor lyfts fram.  
Inom ramen för områdesarbetet i Barnens Bästa gäller i Alvesta kommun har föreningar och 
studieförbund kunnat samverka kring bland annat prova-på- aktiviteter vid lov.  
 
En välbesökt föreningsträff arrangerades under hösten i samverkan med RF-SISU Småland. Där framkom 
att föreningslivet börjar återhämta sig efter pandemin även om stora utmaningar kvarstår kopplat till 
ledare och rekrytering av nya medlemmar. 
 
Indikatorer 
Antal barn- och ungdomar i föreningsaktiviteter (LOK) är 84933 varav 35% är tjejer.  

Detta är en minskning med 11 968 från 2020. Här är pandemin en starkt bidragande orsak. 
Antal stöd till enstaka arrangemang och projekt. 14 ansökningar till de löpande stöden varav 11 
beviljade. 2022 är första året detta mäts. 
Andelen ansökningar om föreningsbidrag som görs digitalt är 91%. 2022 är första året detta mäts. 
Andelen bokningar av lokaler/hallar som sker digitalt. Plattformen för detta ännu inte klar. 
 

4.3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 

Påbörja en utredning av Virdavallen inklusive ny ishall. Utredningen görs i samverkan med aktuella 
externa och interna intressenter. Inom ram. 
Bedömningen är att målet kommer att delvis vara uppfyllt vid årets slut. Arbetet är påbörjat och en 
projektbeskrivning för uppdraget är framtagen. Dialog förs med Allbohus om genomförande kopplat 
till förvaltningsavtalet. Dialog påbörjad med föreningslivet kring nuläge. 
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Utreda förutsättningar för en långsiktig lösning och samarbete med Alvesta Folkets Hus förening. Inom 
ram.  
Bedömningen är att uppdraget ej kommer vara uppfyllt vid årets slut. I samverkan med Folkets Hus 
har samverkansarrangemang genomförts för skola, seniorer och allmänhet. 
 
Utveckla kommunens bibliotek till en modern mötesplats för invånare och besökare. Inom ram. 
Bedömningen är att uppdraget kommer att delvis vara uppfyllt vid årets slut. Ett kontinuerligt arbete 
kring digitalisering och användardialog pågår. På Mohedas integrerade skol- och folkbibliotek har Mer-
öppet införts. Detta ger ökad tillgänglighet och flexibilitet för invånarna. 

4.4 Nämndens utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

Ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med Region Kronoberg utreda möjligheten till kultur- och 
idrottsupplevelser tillgänglighetsanpassade för personer med olika typer av funktionsvariationer. 
Bedömningen är att uppdraget kommer att delvis vara uppfyllt vid årets slut. Möten har genomförts 

mellan kultur, fritid och bibliotek för att inventera och utveckla. Dialog är startad med Regionens 

Kulturavdelning kring uppdrag och samverkan. Funkautbildning för huvudredaktörerna kring tillgänglig 

på nätet där också kompiskortet synliggjorts. Tillgänglighetsanpassning av utegym, badplatser och den 

nya discogolfbanan har gjorts. 

4.5 Årets verksamhet 

Med stöd i verksamhetsplanen och enheternas handlingsplaner har stora steg tagits för att nå de båda 
utvecklingsmålen samt förverkliga strategierna i verksamheterna. 
 
Via Visit Alvestas olika kanaler har aktiviteter i hela kommunen lyfts fram för invånare och besökare. 
Med stöd av Friluftsmiljonen har upprustning av badplatser, nya grillplatser, informationsskyltar, ny 
belysning på Moheda elljusspår samt restaurering av båthamnen i Hulevik kunnat genomföras. 
 
Det utökade och reviderade föreningsstödet med tre nya stödformer har gett möjlighet för föreningar 
att i ännu högre grad bidra till fler aktiviteter, arrangemang och insatser som utvecklar både individ 
och samhälle. En höjning av nivån på det lokala aktivitetsstödet har genomförts. En återhämtning har 
skett i besöksantal för simhall, gym och Vislandabadet.  
 
Kulturskolan har fått ändamålsenliga lokaler och den nya konsertlokalen Flygeln invigdes i Stenlycke i 
maj. Förskoleprojektet har återupptagits efter pandemin. 
 
För att höja kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten har antalet timanställda minskat till förmån för fler 
fasta tjänster som kan arbeta relationsskapande i samverkan med elevhälsa, fältgrupp och 
föreningsliv. Två nya medarbetare har anställts och ytterligare tjänster tillkommer vid pensionsavgång. 
Utökade resurser har lagts på Ungdomsmötesplatsen och samverkan med Alvesta United för äldre 
ungdomar. Fritidsgårdarna har tagit över ansvaret som stöd för Skol-IF, gruppverksamhet har startas 
upp och särskilda satsningar har gjorts för yngre i Torpsbruk och Grönkullaområdet. Utökade 
öppettider I Grimslöv har följt ungdomarnas egna önskemål. En upprustning av fritidsgårdarnas lokaler 
har startat i Vislanda i samverkan med utbildningsförvaltningen för att förbättra miljön för aktiviteter 
och gruppverksamhet. 
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5 Ekonomi 

5.1 Driftredovisning 

 
 

 
 
Analys av årets utfall 
Större budgetavvikelser 
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett negativt resultat per 31/12 2022 på 0,7 miljoner kronor. Övriga 
kostnader har ökat markant mot budget, framförallt avser det fastighetskostnader och intäktsbortfall 
på Virdavallen. Flertalet vakanser på förvaltningen gör resultatet något bättre. Statsbidrag har utdelats 
på närmre 2 miljoner kronor som gör intäkterna högre än budgeterat, dock medför det motsvarande 
kostnad. Enligt ny rutin har timlöner som avser december månad ombokats från januari 2023 till 
december 2022, vilket påverkar förvaltningens resultat negativt med 0,3 miljoner kronor. Det påverkar 
verksamheterna bibliotek, fritidsanläggningar och fritidsgårdar. 
 
Förvaltning/nämnd har ett överskott som beror på statlig ersättning för sjukfrånvaro. Biblioteken har 
ett större överskott som beror på vakanser. Samt att det budgeterades för att kulturbussen skulle tas i 
drift och därmed budgeterades ökade personalkostnader som inte har behövt nyttjats då bussen inte 
har levererats. Fritidsgårdar har ett överskott på grund av pensionsavgång och vakans. Kultur har ett 
litet överskott som beror på att kostnader för utställningar har varit lägre än budgeterat i år. 
Kulturskolan har också ett litet överskott på grund av justering i lokalhyra till utbildningsförvaltningen.  
 
Fritid och fritidsanläggningar har ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Främst avser det ökade 
fastighetskostnader på Virdavallen avseende problem med värme och kylaggregat samt reparation av 
maskiner. Ökade elkostnader och konsultarvode för framtagande av ritningar för ny ishall påverkar 
också resultatet. Lokalhyra och städkostnader på sporthallarna är något större än budgeterat. 
Intäkterna till Virda bad- och sportcenter är mindre än budgeterat med ca 0,6 miljon kronor. Dock kan 
vi se en stegvis återhämtning från augusti månad. Det budgeterades även intäkt till bowlinghallen men 
på grund av att man hyr ut skötseln till förening så blir det ett intäktsbortfall med 0,3 miljoner kronor 

Tabell 3. Driftredovisning 2022

mnkr Budget 

2022

Utfall 

2022

Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfall  

2021

Intäkter -10,1 -11,6 -1,5 -8,8

Personalkostnader 32,5 31,4 -1,1 29,8

Övriga kostnader 41,7 45,0 3,3 41,4

Summa 64,1 64,8 0,7 62,4

Tabell 4. Driftredovisning per verksamhet

mnkr Budget 

2022

Utfall 

2022

Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfall  

2021

Förvaltning/nämnd 2,6 2,4 -0,2 2,3

Bibliotek 13,3 12,6 -0,7 12,3

Fritid och fritidsanläggningar 29,3 31,6 2,3 31,0

Fritidsgårdar 7,8 7,3 -0,5 6,3

Kultur 4,5 4,4 -0,1 4,1

Kulturskola 6,6 6,5 -0,1 6,4

Summa 64,1 64,8 0,7 62,4
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samtidigt så blir det minskade personalkostnader. Dels saknar Virdavallen en intäkt från ett externt 
företag på 0,2 miljoner kronor för flis sedan april månad som inte är inbetalt. Ökade elkostnader 
påverkar resultatet på Virda bad- och sportcenter, bowlinghall och Hanaslöv. 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Personalkostnader har ökat på fritidsgårdarna, detta på grund av tillskott i budget 2022. Generell 
löneökning påverkar också större personalkostnader mot föregående år. Elkostnader är större än 
föregående år på grund av ökat elpris i hela landet, detta påverkar framförallt fritidsanläggningarna. 
Kulturarrangemang och stöd till kulturföreningar och studieorganisationer har ökat på grund av att det 
föregående år inte varit möjligt att genomföra arrangemang på grund av pandemi samt att budgeten 
ökades för stöd till kulturföreningar och studieorganisationer inför 2022 och är utbetalt enligt budget.  
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 2023 
Orsaken till underskottet i kultur- och fritidsförvaltningen beror på intäktsbortfall på grund av corona-
effekter, ökade elkostnader och ovanligt mycket reparationer. Som tidigare nämnt så ser vi en 
återhämtning i intäkterna under hösten till en nivå som innan pandemin. Ökade elkostnader har vi fått 
kompensation för i budget 2023. Då mycket reparationer har skett under 2022 så väntar vi oss inte att 
det ska behöva ske till samma nivå under 2023 samt att förvaltningsavtalet träder i kraft vilket innebär 
att fritidsfastigheterna kommer förvaltas av Allbohus. 

5.2 Investeringsredovisning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2022 investerat för 7,1 miljoner kronor vilket är en ökning 
med 1,5 miljoner kronor mot föregående år. Framförallt beror detta på en större satsning på 
upprustning av elljusspår och utegym. Under året har förvaltningen fått tillskott med 1,0 miljoner kronor 
för Friluftsmiljonen samt 0,6 miljoner kronor för Utegym. Strategiska medel har också tilldelats om 3,7 
miljoner kronor för energieffektivisering. Samt har 4,0 miljoner kronor överflyttats från föregående år 
för kulturbussen som ska levereras och slutbetalas under 2023. 
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Större budgetavvikelser 
Båthamnen har ett underskott som beror på ökade kostnader för grusmaterial och fyllnadsmassor mot 
budget. Hanaslöv har överskott på grund av omprioriteringar utifrån kostnadsökningar kring andra 
projekt, samt att planerat arbete med nya portar vid liften inte hann genomföras under 2022, utan 
genomförs i början av 2023. Elljusspår har underskott på grund av kraftiga kostnadsökningar på material 
till projektet samt försvårande vegetation som medfört ökade kostnader. Friluftsmiljonen har överskott 
på grund av insatser för grillplatser samt omprioriteringar utifrån kostnadsökningar kring andra projekt. 
Utegym har underskott på grund av att projektet sköts från 2022 till 2023 samt kostnadsökningar i 
projektets slutförande. Energieffektivisering har överskott på grund av att det inte har hunnit starta 
under 2022, besiktningar är genomförda. Kulturbussen har överskott på grund av att slutfakturan 
betalas i samband med leverans av bussen som beräknas till våren 2023.  
 

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt för år 2022

mnkr Budget 

2022

Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfal l  

2021

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

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

Bibliotek 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0

Fritidsgårdar 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0

Offentlig konst 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0

Kulturskolan 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0

Virda bad- och sportcenter 0,3 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0

Båthamnen 0,4 0,0 0,6 0,6 0,2 0,0

Badplatser 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0

Virdavallen 0,3 0,0 0,4 0,4 0,1 0,0

Hanaslöv 0,8 0,0 0,2 0,2 -0,6 0,0

Elljusspår 0,9 0,0 1,9 1,9 1,0 0,0

Friluftsmiljonen - tillskott 1,0 0,0 0,1 0,2 -0,8 0,0

Utegym - tillskott 0,6 0,0 1,3 1,3 0,7 0,0

Energieffektivisering - strategiska medel 3,7 0,0 0,1 0,0 -3,7 0,0

Kulturbussen - överflyttade medel 4,0 0,0 1,0 1,0 -3,0 0,0

Summa 13,3 0,0 7,1 6,9 -6 ,4 0,0

Utfal l  2022
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6 Medarbetare 

6.1 Nyckeltal – ska spegla kommunens krav 

 
Kommentarer till nyckeltalen 
Antal anställda 
Förvaltningen har ett par vakanser inom bibliotek och fritidsgårdar som förväntas tillsättas under 
2023. I väntan på förvaltningsavtalet för fritidslokaler där ordinarie vaktmästare får delvis nya 
arbetsuppgifter har fler timanställda gått in under året. 
 
Pension inom 10 år 
Medarbetare som närmar sig pension finns inom samtliga enheter. Det finns ingen överhängande risk 
att inte kunna besätta tjänsterna med rätt kompetens. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron börjar återgå till läget innan pandemin. Vissa grupper kan inte jobba hemifrån vid 
lättare sjukdomssymptom och stannar hemma. Detta mönster har följt med även efter pandemin. 
Samtliga enheter har startat upp hösten med en gemensamhetsaktivitet för att stärka gruppkänslan. 
En förvaltningsdag har genomförts där samtliga verksamheter presenterade sitt nuläge. Detta skapade 
en större samsyn och möjlighet till delaktighet från fler i de olika frågorna. Samtliga enheter har lyft 
friskvårdbidragets möjligheter under APT. 
 
Större utbildningsinsatser under året 
Två planeringsdagar för samtliga chefer, arbetsledare och verksamhetsansvariga med fokus på Agenda 
2030 och de kommunövergripande inriktningarna har genomförts. 
 
Medarbetare har deltagit i kommunens projkektledarutbildning. 
Samtlig personal inom bibliotek har varit på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. 

Tabell 7. Nyckeltal medarbetare

2022 2021 2020

Antal  anstäl lda

Nettoårsarbetare (arbetad tid) 46,0 44,4 44,5

Antal tillsvidareanställda* 50,0 51,0 53,0

Personalomsättning 4,0% 7,8% 13,2%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 94,2% 92,1% 92,4%

Pension inom 10  år

Antal 15,0 18,0 20,0

Andel 37,5% 35,3% 37,7%

Sjukfrånvaro 

Antal sjukdagar per anställd 14,5 14,6 26,1

Sjukfrånvaro i procent 4,3% 4,6% 7,4%

   varav män 1,4% 5,0% 5,7%

   varav kvinnor 6,6% 4,2% 8,6%

   varav längre än 59 dagar 36,2% 45,8% 48,8%

* per december månad
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Två medarbetare tagit körkort för lastbil samt yrkesförarbevis för nya Kulturbussen. 
Kulturskolechefen har genomgått rektorsutbildning för Kulturskola. 
 

 

7 Förväntad utveckling 

Med osäkerhet i omvärlden kopplat till kostnader för el och uppvärmning behöver Kultur- och 
fritidsnämnden förutom den egna verksamheten också ta hänsyn till ökade kostnader hos de föreningar 
som uppbär kommunalt driftsstöd. En genomlysning av föreningarnas behov görs under 2023. 
 
Idrotts- och kulturarenan som byggs i anslutning till Virda bad- och sportcenter kommer få ökade 
kostnader för drift och bemanning. Ännu finns inget formellt beslut om läktarens på Virdavallen ska 
bevaras eller rivas. Det ingår som en del i utredningen kring Virdavallsområdet, där även möjligheterna 
att bygga en ny ishall utreds. Under 2023 behöver en kostnadsanalys göras för eventuell nybyggnation. 
Under våren kommer bibliotekets Kulturbuss att tas i drift. Den ersätter den gamla bokbussen och får 
fler användningsområden för kulturaktiviteter och i informationssammanhang. Även här behöver en 
uppdatering av tidigare beräkningar gällande driftskostnaderna för bränsle och personal göras, då 
leveransen försenats med två år. 
 
Statens Kulturråd har under flera år varit en viktig samverkanspart i utveckling av verksamheter genom 
olika statsbidrag. Här finns en osäkerhet kring hur stöden kommer utvecklas och hur kommunerna 
kommer kunna ta del av dessa.  
 
Satsningen på en ungdomsmötesplats för gymnasieåldrarna har slagit väl ut. Kopplingen till Arbete och 
lärande stärks kontinuerligt och fler ungdomar har kommit närmare studier och jobb. Mötesplatsen har 
i nuläget ingen långsiktig finansiering vilket är angeläget att säkra. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har sagt upp lokalerna på Alvesta Station hos fastighetsägaren Jernhusen 
för omförhandling. Här finns kontor, Utställningshall och den ideella föreningen Bokpärlan. 
Anledningen är svårigheten att försäkra verksamheten med nuvarande avtal. Detta kan i förlängningen 
leda till behov av nya lokaler för förvaltningens personal och verksamheter. 
 

8 Intern kontroll 

 

       

 

   

          

          

          

          
 
I riskanalysen finns det likt tidigare år en utvecklingspotential avseende dokumentation och en större 
genomlysning av riskerna i verksamheterna. Angående upprättandet av kontrollplanen så har det 
arbetet fungerat bra, enheterna har lämnat sina synpunkter på vilka moment som de ansåg vara 
kritiska i verksamheten. Genomförandet av kontrollerna har genomförts samtidigt som uppföljningen 
av kontrollerna. Då flertalet av kontrollerna avser helår så är det dock mest lämpligt att göra 
kontrollerna efter årets slut. Genomförandet har skett enligt tidsplan, det har dock varit vissa 
förseningar i leverans av genomförande av den kommunövergripande kontrollplanen. Uppföljningen 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 
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och resultatet av ko troller a är sa tliga är ”tillrä klig”, eller ”god” (8 av 8). Sammantaget bedöms 
resultatet so  att de  i ter a ko trolle  är ”tillrä klig” ( egreppet återfi s i Kommunallagen 6 kap 
7§). 
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Årsrapport för kultur- och fritidsnämnden 2022 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2022 och 
återrapportering av intern kontrollplan 2022 för kultur- och fritidsnämnden.   

Sammanfattning 

I enlighet med kommunlagen upprättar kommunstyrelsen en årsredovisning för 
kommunkoncernen. Nämnder och styrelse upprättar årsrapport som ligger till 
grund för årsredovisningen. Årsrapporten innefattar uppföljning av 
kommunfullmäktigesmål samt nämndspecifika mål, årets resultat och händelser, 
ekonomi, personal samt framtidsblick. Förutom underlag till budget 2024 utgör 
årsredovisningen en viktig del som underlag till plan 2025–2026.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har ett negativt resultat per 31/12 2022 på 0,7 
miljoner kronor. Övriga kostnader har ökat markant mot budget, framförallt avser 
det fastighetskostnader och intäktsbortfall på Virdavallen. Flertalet vakanser på 
förvaltningen gör resultatet något bättre. Statsbidrag har utdelats på närmre 2 
miljoner kronor som gör intäkterna högre än budgeterat, dock medför det 
motsvarande kostnad. Enligt ny rutin har timlöner som avser december månad 
ombokats från januari 2023 till december 2022, vilket påverkar förvaltningens 
resultat negativt med 0,3 miljoner kronor. Det påverkar verksamheterna bibliotek, 
fritidsanläggningar och fritidsgårdar. 
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Årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna årsrapport för år 2022 

2. Godkänna återrapportering av intern kontroll för år 2022 

Sammanfattning 

År 2022 har varit ett händelserikt år med flera investeringar och satsningar som 
genomförts för kommunens invånare, verksamheter och besökares vardag och 
framtid. Effekterna av en orolig omvärld och ökade kostnader medför att nämndens 
verksamhet har börjat se en lägre efterfrågan på mark och byggande.  

Nämndens kvalitetsfaktorer ligger i nivå med de förväntade resultat som behövs för 
att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Måluppfyllelsen av nämndens 
utvecklingsmål är överlag positiv. Avseende de särskilda uppdragen har nämnden 
delvis genomfört dem, att ta fram en belysningsplan är komplext och planen är 
påbörjad men inte slutförd.   

Yrkanden 

Thomas Öhling (M) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 23 januari 2023 

Utkast årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden, daterad 7 februari 2023 

Beslutet skickas till 

Jenny Fröberg, verksamhetsutvecklare 

Ekonomikontoret 
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1 Sammanfattning  

Året i korthet 

Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ordinarie ledamöter och nio ersättare. Under 2022 har 
nämnden haft sju ordinarie sammanträden. Nämnden verkar för att stärka kommunens infrastruktur 
och hållbar strategisk utveckling för befintliga invånare och för att locka fler invånare till Alvesta 
kommun. Nämnden tillhandahåller service i planeringsprocesser och säkerställa utrymme i tid för 
dialog och rådgivning. Vidare verkar nämnden för att bra och trygga boende- och naturmiljöer och 
service inom vattenförsörjning och avloppshantering samt att allmänplatsmark ska upplevas som trygg 
och trivsam för alla, dygnet runt. Nämnden utvecklar mark för att attrahera nyföretagande och 
samtidigt stärka befintligt näringsliv.  
Alvesta kommuns styrmodell bygger på vision 2027 och de kommunövergripande inriktningarna 
hållbar tillväxt, människors vardag, barn och ungas behov och trygg välfärd och har sin grund i och 
utgår från de mål och perspektiv som finns i Agenda 2030. Inriktningarna bryts ner till lokala mål som 
ger förutsättningar för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för kommunens invånare, 
företagare och besökare. Verksamheten arbetar aktivt med de lokala målen och medverkar i de 
tvärsektoriella samarbetena inom koncernen som bidrar till de lokala målen och Agenda 2030. 
Under året har samhällsbyggnadsnämnden sett en förändrad marknad, där de senaste årens starka 
byggtrend har mattats av. Detta till följd av ökade kostnader och en orolig omvärld. De senaste åren 
har den stora efterfrågan på byggbar mark i kommunen bidragit till ett bättre resultat än budget för 
nämnden. Trots den rådande osäkerheten som råder i samhället har kommunen en god 
planberedskap genom att flera nya planprocesser, tidigare ej planlagd mark, är under framtagande. 
Under året har olika investeringar och satsningar gjorts i VA-verken och planering inför framtiden 
pågår. Andra större händelser under året är utvecklingen av lekplatsen i Hagaparken; invigningen av 
Kojtet badplats som förutom badplats för kommunens invånare även är en bra plats för pollinatörer 
och växter; den nationella planen för infrastruktur 2022-2033 innehöll bland annat den första etappen 
för dubbelspår mellan Alvesta och Växjö; samt att vidareutveckling av Spåningslanda etapp 3 och 4 
pågår med både markarbeten och planläggning. Under året har även energipriserna ökat vilket har 
medfört en större behov av och efterfrågan på energirådgivning av kommunens energi- och 
klimatrådgivare. Flera insatser har också gjorts för att öka den biologiska mångfalden bland annat 
genom fjärilsrestauranger på flera förskolor och planering av ängsblommor och ängsmattor på allmän 
platsmark runt om i kommunen.  
År 2022 kan sammanfattas som ett händelserikt år med flera investeringar och satsningar som 
genomförts för kommunens invånares, verksamheters och besökares vardag och framtid. Samtidigt 
har verksamheten börjat se en lägre efterfrågan på mark och byggande som är början av effekterna 
från en orolig omvärld och ökade kostnader.  
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2 Nämndens ansvarsområde 

Under 2022 har förslag till nytt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden tagits fram. Reglementet 

styr nämndens verksamhetsområden och uppgifter. Delar av samhällsbyggnadsförvaltningen 

verksamhetsområden fullgörs av kommunstyrelsen och nämnden för myndighetsutövning. 

Samhällsbyggnadsnämndens övergripande ansvarsområden: 

 Mark- och exploateringsverksamhet samt förvaltning av kommunens mark. 

 Fysisk planering, detalj- och områdesplaner, förhandsbesked (delar utan myndighetsutövning. 

 Mät-, kart och GIS-verksamhet och produktion av nybyggnads- och grundkartor. 

 Projektering, anläggning, drift och underhåll samt utveckling av gator, vägar, gatubelysning, 

parker, grönområden, lekplatser och andra allmänna platser där kommunen är huvudman. 

 Hantering av serviceresor.  

 Vattenvård och dylik i de föreningar och förbund där kommunen har intresse i samt kalkning 

av sjöar och vattendrag. 

 Trafik-, trafiksäkerhet- och parkeringsfrågor samt kommunal väghållningsmyndighet 

 Vatten- och avloppsverksamhet och fullgör som VA-huvudman. 

 Verka för bevarande, vård och tillämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer 

av kulturhistoriskt eller estetiskt värde. 

 Förvaltning och utveckling av kommunens energi- och klimatrådgivning. 

 
Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 

Samhällsbyggnadsnämndens 

verksamheter verkar för att stärka 

kommunens infrastruktur och 

strategiska utveckling 

Förnyelsetakten för VA-ledningar, redovisas i procent mått 

Råvattenbrunnar med kapacitet och vattenverk med väl fungerande process, mått 

Förnyelsetakten av ytskikt på gator. Antal kvm/säsong 

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

Möjligheter för verksamheter att 

etablera sig och att utvecklas 

Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha 

Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha 

 
Förnyelsetakten för VA-ledningar är 0,8 %, vilket är betydligt högre 0,5%. 0,8 % innebär att 
kommunens VA-ledningar ska hålla i 122 år, medan 0,5% ger en hållbarhet på 200 år. Under 2022 har 
pengar i budgeten omfördelats och det har avsatts mer än planerat för ledningssanering.  
Målet kommer att variera från år till år. Målsättningen är dock att hålla 0,5% över tid. 
Gällande råvattenbrunnar och vattenverk har en ny brunn i Moheda anlagts och i Vislanda har en ny 
brunn driftsatts. Vid vattenverket i Moheda sker processförbättringar.  
Förnyelsetakten på ytskikt på gator – Under året har totalt 29 800 kvm asfaltsbelagts varav 13 700 kvm 
har varit högkvalitativa beläggningar. Priset på asfalt har ökat kraftigt under 2022, men 
beläggningsarbetena har i stort sett ändå kunnat genomföras enligt plan.  
Under året har arbetet med en ny översiktsplan påbörjats. Arbetet kommer fortskrida under 2023-
2024, med målsättning om antagande av ny översiktsplan 2024. Verksamheten behöver hela tiden 
anpassas för att klara de framtida utmaningar som expansion och ett ökat invånarantal för med sig. 
Planberedskapen och tillgången till byggbar mark behöver ständigt förnyas och anpassas till rådande 
konjunktur. Flera planprocesser på ny, tidigare ej planlagd mark, är under framtagande. Dessa 
kommer ge en god planberedskap och byggbar mark kommer kunna tillgängliggöras för marknaden. 
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3 Händelser av väsentlig betydelse 

Lekplats Hagaparken 
Visionen med Hagaparken är att göra parken mer attraktiv, öka tillgänglighet och skapa rum att mötas. 
Samtliga arbeten förutom anläggning av lekplatsen har skett i egen regi. Några exempel på insatser: 

 En diskgolfbana med 9 korgar och 3 tillgänglighetsanpassade korgar. 

 En stor lekplats för olika åldrar har projekterats och anlagts. Plantering av träd och buskar har 

gjorts för att skapa en trivsam miljö. Ökad belysning i parken för att skapa en tryggare plats. 

 Hundrastgård har lagts i två delar med en mindre och en större rastgård. 

 Scenen har målats om och entrén till parken har snyggats till. 

 Hitta vilse stig  har röjts upp och fått nya skyltar, minnesstenen har lyfts fram och renoverats. 

 Grillplatser har tillkommit samt rivning av gjorts av minigolfbana och tillhörande byggnader. 

Det finns mer att göra, parken har potential för mer utveckling som mötesplats och utbildning. 
Önskemål har inkommit om ytterligare 9 korgar på discgolfbanan, tillgänglighet från Gärdesvägen och 
in i Hagaparken, anläggande av ett arboretum och serveringsmöjlighet.  
 
Kojtet badplats 
Oby1:6 och 1:9 köptes hösten 2021. I samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- 
och fritidsförvaltningen har en ny kommunal badplats vuxit fram vid den grävda dammen i Kojtet. 
Badplatsen invigdes den 30 juni. Platsen är även viktig för pollinatörer och växtlighet som trivs i de 
stora öppna sandområdena. Vidare utveckling av platsen kommer att ske i samklang med naturen. 
 
Nationell plan infrastruktur 
Regeringen fastställde en ny nationell plan för infrastrukturen åren 2022-2033. Den stora nyheten är 
att dubbelspår mellan Alvesta och Växjö ska byggas ut med Växjö- Räppe som första etapp. Detta 
kommer att vara avgörande för tillgängligheten i länets regionkärna. 
 
Spåningslanda etapp 3 och 4 
Markarbeten genomförs på Spåningslanda etapp 3 del 2. Marken förbereds för bostäder och handel. 
Spåningslanda etapp 3, del 3 är under planläggning och väntas antas 2023. Uppdrag för upprättande 
av detaljplan för Spåningslanda etapp 4 har getts samhällsbyggnadsförvaltningen. Spåningslanda är 
utpekat som riksintresse för kulturmiljö men i en konsultrapport som beställts ifrågasätts statens 
anspråk vilket kan ge bättre förutsättningar för att detaljplanearbetet kan gå snabbare.   
 
Minskad efterfrågan på mark/tomter 
Under året har de senaste årens starka byggtrend har mattats av till följd av ökade kostnader och en 
orolig omvärld. Den stora efterfrågan på byggbar mark i kommunen bidragit till ett bättre resultat än 
budget för nämnden. En kraftig nedgång i förfrågan på bostadstomter råder, när kommunen släppte 
tomter på Spåningslanda etapp 3 var intresset obefintligt från privata köpare. Trots osäkerheten som 
råder har kommunen en god planberedskap med flera nya planprocesser, tidigare ej planlagd mark, är 
under framtagande. 
 
Energi- och klimatrådgivning 
Under 2022 har kommunen erbjudit energi- och klimatrådgivning till kommunens invånare och 
företagare. Det har varit ett speciellt rådgivningsår på grund av de höga elpriserna. I samarbete med 
rådgivare i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län har nio digitala kvällsföreläsningar genomförts med 
innehåll som exempelvis "Fantastiska resor på räls", Att leva ed el il i vardage , och "Förstå och 
sänk dina elkostnader".  
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4 Verksamhetsberättelse  

4.1 Nämndens inriktning 

Samhällsbyggnadsnämnden verkar för att stärka kommunens infrastruktur och hållbara strategiska 
utveckling för att locka fler invånare till Alvesta kommun. Tillhandahålla service i planeringsprocesser 
och säkerställa utrymme i tid för dialog och rådgivning. Nämnden verkar för bra och trygga boende- 
och naturmiljöer och service inom vattenförsörjning och avloppshantering. Nämndens målgrupper är 
framför allt näringsliv och företag, unga och vuxna medborgare. Alvesta kommun ska upplevas som 
trygg och trivsam för alla, dygnet runt. Alvesta kommun ska vara en kommun som attraherar 
nyföretagande och stärker befintligt näringsliv.   

4.2 Kommunfullmäktiges utvecklingsmål  

Bibehålla kommunens planberedskap för verksamhetsmark och öka kommunens 
bostadsbyggande.  
Motivering: Alvesta kommun ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande 
infrastruktur.  

Målindikator  2021  2022  

Antal nya bostäder/år  135   32 

Antal byggrätter bostäder, i förhållande till tidigare år  2750  500  

Verksamhetsmark i planberedskap, antal ha   40,8  39,9  

Verksamhetsmark i nya detaljplaner, antal ha    1,5 2,5  

Samhällsbyggnadsnämndens kommentar: Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. Under 
året har de senaste årens byggtrend avtagit och orsaken är ökade kostnader och en orolig omvärld. 
Planberedskapen är fortsatt god i kommunen. Det finns verksamhetsmark runt om i kommunen. 
Framtagandet av nya detaljplaner för bostadsbyggande sker kontinuerligt, framför allt i Alvesta tätort. 
 
Medborgare ska ha en stor variation av mötesplatser inom sin bostadsort/närmaste tätort och en 
ökad tillgänglighet/trygghet i det offentliga rummet. 
Motivering: Alvesta kommun ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande 
infrastruktur. Kommunen ska verka för att skapa varierande mötesplatser och skapa förutsättningar 
för god livskvalitet för alla.  

Målindikator  2020 2021  2022 

Avstånd till närmaste lekplats (m), andel av befolkningen i tätort som har < 500 m 95% 95% 95% 

Närhet från bostad till grönområde med rekreationsmöjligheter, andel inom 500 m 100% 100%  100% 

Antal bortbyggda enkelt avhjälpta hinder    1 - 1 

Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal per 100 000 inv. (U20462) 1   2693 2677 Ej tillgänglig 

Trygghetsmätningar, ökning i upplevd trygghet2    59%   62% 66% 

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ensam, andel (%) (U01420) 3   29 29 Sekretess 

                                                           
1 Kolada, www.kolada.se, 2023-01-16 
2 Origo Group, Trygghets ät i g, pro e t av respo de ter a so  a gett Trygg ute e sa  se  kväll . 
3 Kolada, www.kolada.se, 2023-01-16 

http://www.kolada.se/
http://www.kolada.se/


 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Årsrapport 2022 
            

6 
 

Samhällsbyggnadsnämndens kommentar: Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt vid årets slut. 
Kontinuerligt arbete inkluderas i upprättande av detaljplaner avseende såväl mötesplatser som 
tillgänglighet och trygghet i det offentliga rummet.  
 
Medborgare ska kunna resa hållbart, barn och ungdomar ska ha trygga skolvägar 
Motivering: Alvesta ska fortsätta att växa och utveckla hållbar samhällsutvecklande infrastruktur. Alla 
barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång.  

Målindikator  2020 2021 2022   

Uppföljning av upplevelsen av trygg och säker skolväg4  Ej tillgänglig   92%   Ej tillgänglig 

Antal årligen utförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägar  4 4 2 

Anläggande av ny gång- och cykelväg, antal meter  2132 710  1130 

Samhällsbyggnadsnämndens kommentar: Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut. Två 
åtgärder för trygg och säker skolväg är genomförda; Gröna gatan – gång- och cykelväg till 
Grönkullaskolan och Prästängsskolan. 

4.3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 

Påbörja allmän översyn av VA-planen och komplettera med saneringsplan för ledningsnät/VA-verk 
Samhällsbyggnadsnämndens kommentar: Översyn av VA-planen är påbörjad i samband med att en 
vattentjänstplan ska tas fram. Saneringsplan för ledningsnät och VA-verk är framtagen och därmed 
avslutad vid årets slut.  
 
Genomföra belysningsplanen (Ta fram en ny belysningsplan, SBN:s tolkning) 
Samhällsbyggnadsnämndens kommentar: Uppdraget att ta fram en belysningsplan är påbörjat. Att ta 
fram en belysningsplan är ett komplext projekt. Det är svårt att avgränsa vad som ska göras och berör 
komplexa frågor. Arbetet är påbörjat med en nulägesinventering som följas av konsekvensbeskrivning 
med åtgärder. Under 2023 kommer politikerna troligtvis få ta inriktningsbeslut utifrån det arbete som 
är gjort fram till dess. 

4.4 Nämndens utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

Ta fram förslag på differentierade markpriser som stimulerar till hållbart byggande 
Samhällsbyggnadsnämndens kommentar: Uppdraget är genomfört då att kontinuerlig översyn görs 
löpande, markpriserna varierar och anpassas utifrån det specifika projektet och/eller objektet. 
Markpriserna tas fram utifrån exploateringskalkyler och fastställs i samhällsbyggnadsnämnden. Äldre 
avstyckade tomterna har ett fast kvadratmeterpris. 
 
Parkeringsöversyn 
Samhällsbyggnadsnämndens kommentar: Uppdraget är genomfört och en parkeringsöversyn är 
framtagen som visar nuläget i Alvesta, Moheda och Vislanda tätort. Beläggningsgraden kontrolleras 
regelbundet och den totala beläggningsgraden är runt 70%. I parkeringsöversynen presenteras även 
möjliga åtgärder vid framtida parkeringsbrist. 

4.5 Årets verksamhet 

Verksamhetsåret 2022 för samhällsbyggnadsnämnden blev i stort sett enligt den 
internbudget/verksamhetsplan som togs fram för verksamheten under 2021. Avvikelsen består i 
oroligheter i omvärlden och ökade kostnader som får effekter under 2022 och kommande år.  
 

                                                           
4 Alvesta kommun, Ungdomsenkäten LUPP 2021, slutgiltig-rapport-lupp-2021-1.pdf (alvesta.se) 
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5 Ekonomi 

5.1 Driftredovisning 

 
 

 
 

Analys av årets utfall 
Större budgetavvikelser 

Den stora budgetavvikelsen är exploatering och markförsäljning som är 13,8 mnkr bättre än budget. Det 
är mark till bostäder och handelsområdet på Spåningslanda, bostäder i Lekaryd samt verksamhetsmark 
på Orrakullen som genererat överskottet. 
Förvaltningsavtalet är 1,6 mnkr bättre än budget på grund av minskat underhåll av fastigheterna.  
Gator och vägar är 1,3 mkr sämre än budget på grund av kraftigt ökade priser för asfaltering samt el till 
gatubelysningen. 
 
Utfall jämfört med föregående år 

Nettokostnaden för Bygg och miljö ökade 3 mkr för 2022 och det beror på ökade personalkostnader då 
verksamheten har haft flera vakanser samt att intäkterna för bygglov minskade under 2022. 
Kostnaden för Bostadsanpassning minskade med 1,6 mnkr för 2022, medan kostnaden för Färdtjänst 
ökade med 1,2 mnkr. För dessa verksamheter saknas rådighet och behoven styr kostnaden. 
För övriga verksamheter är det inga anmärkningsvärda variationer i utfall mellan åren. 
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5.2 Investeringsredovisning 

Samhällsbyggnad har genomfört investeringar för 56,1 mnkr under året. De största projekten har varit 
Spåningslanda etapp 3 på totalt 20,2 mnkr och Hagaparken på 4,5 mnkr. Omläggning av äldre VA-
ledningar, 13,8 mnkr och Gatuunderhåll, 4,2 mnkr, är större projekt som återkommer varje år. 
 

 
 

Större budgetavvikelser 

Av investeringsbudgeten på 93,6 mnkr har sammanlagt projekt för 37,5 mnkr inte kunnat utföras, delvis 
på grund av resursbrist. I projektet Salens norra strand har anläggningsarbeten inte kunnat utföras på 
grund av pågående bostadsbygge i Sjöparken. Projektet fortsätter under 2023. 
Projektet Omläggning av äldre VA-ledningar utökades med 2,8 mnkr då resurser fanns kvar när andra 
projekt blev uppskjutna. 
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Investeringar i Alvesta avloppsreningsverk (ARV) på totalt 10,9 mnkr har försenats då ett 
myndighetskrav för nytt miljötillstånd krävdes på avloppsreningsverkets verksamhet, som innebar att 
ny utredning fick göras för att hitta en bra processlösning. 
Investeringen i Lönashults ARV på 4,4 mnkr har fått senareläggas. Under utredningen framkom det att 
mängden ovidkommande vatten till befintlig anläggning var väldigt hög. Resursomfördelning fick göras 
för att se över befintligt ledningsnät och åtgärda bristerna. 
 

5.3 VA-redovisning  

 
 

 
 
 
 
 
 
VA-verksamheten gör en förlust på 1,2 mnkr för 2022 och det beror på ökade kapitalkostnader, ökade 
kostnader för el, vatten samt asfalteringar efter lagning av vattenläckor. Ekonomin för 
vattenförsörjningen ska hållas avskild från kommunens övriga ekonomi eftersom verksamheten ska 
klara sina kostnader med hjälp av VA-avgifterna. Resultatet för VA ska inte påverka kommunens 
resultat och är därför 0 kr i Samhällsbyggnadsnämndens driftredovisning. Resultatet fonderas i 
balansräkningen och ska över en treårsperiod återställas. 
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6 Medarbetare 

6.1 Nyckeltal – ska spegla kommunens krav 

Tabell 7. Nyckeltal medarbetare    
  2022 2021 2020 

Antal anställda       

Nettoårsarbetare (arbetad tid) 64,79 60,66 60,1 

Antal tillsvidareanställda* 76,0 70,0 71,0 

Personalomsättning 18,4% 12,9% 7,0% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 99,1% 98,7% 99,1% 

       

Pension inom 10 år      

Antal 17,0 17,0 19,0 

Andel 22,4% 25,0% 26,8% 

       

Sjukfrånvaro       

Antal sjukdagar per anställd 18,74 17,74 15,9 

Sjukfrånvaro i procent 5,38% 5,06% 4,7% 

   varav män 3,75% 3,81% 5,1% 

   varav kvinnor 8,13% 7,12% 3,9% 

   varav längre än 59 dagar 50,5% 68,8% 44,4% 

* per december månad    
 
Kommentarer till nyckeltalen 
Antal anställda 

År 2022 har det personalstyrkan utökats, vilket delvis bidragit till en ökad personalomsättning. Flera 
förvaltningsövergripande aktiviteter har genomförts under året för att skapa samsyn och trivsel 
tillsammans.  
 
Pension inom 10 år 

Inom tio år har 17 av personalen uppnått pensionsålder, vilket innebär planering för att ha en god 
framförhållning i personalförsörjningen.  
 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron följs månatligt och redovisas vid varje nämndstillfälle. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har generellt en lägre sjukfrånvaro än kommunens genomsnitt.  
 
Större utbildningsinsatser under året 

 Fortsättning på koncernövergripande projektledarutbildning  

 Flera studiebesök och studieresor  

 Utbildning i avloppsreningsteknik 

 VA-ekonomi 

 Gemensamma förvaltningsövergripande aktiviteter både för kompetensutveckling och trivsel.  
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7 Förväntad utveckling 

Alvesta kommuns styrmodell bygger på vision 2027 och de kommunövergripande inriktningarna 
hållbar tillväxt, människors vardag, barn och ungas behov och trygg välfärd och har sin grund i och 
utgår från de mål och perspektiv som finns i Agenda 2030. Inriktningarna bryts ner till lokala mål som 
ger förutsättningar för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för kommunens invånare, 
företagare och besökare. 
Vid framtagandet av bostadsförsörjningsplanen konstaterades att 85-90 nya bostäder behöver 
tillskapas årligen vilket har överträffades under perioden 2021-2022, 2022 var antalet nya bostäder 
något lägre är året tidigare. Dock föll efterfrågan på mark dramatiskt i slutet av 2022. Prognosen 2023 
för tomtförsäljning ser dyster ut. Det samhällsekonomiska klimatet med höga energipriser i 
kombination med ränteläget och övrig inflation gör att nybyggnationen spås i stort sett helt avstanna. 
Pågående lågkonjunktur får ses som ett bra tillfälle till att skaffa ökad plan- och markberedskap då 
tidigare åtgång på bostads- och verksamhetsmark gjort att det behövs. Nämnden står inför 
utmaningar i form av ökade krav på samhällsviktiga funktioner samtidigt effektivisering. Tillsammans 
med Trafikverket står kommunen inför många stora infrastrukturfrågor. Det ger nämnden utmaningar 
i många avseenden, till exempel förändrade trafikrörelsemönster och utmaningar i utökat drift- och 
underhållsarbete där kommunen står väghållare. Samhällsviktiga funktioner i form av VA och 
infrastruktur har ett uppdämt underhållsbehov som måste hanteras. Samhällets efterfrågan på 
tillgänglighet och på trygghetsskapande åtgärder förväntas inte minska. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer aktivt arbeta för att bibehålla en bra dialog med kommunens 
invånare och verksamhetsutövare för att nå bästa resultat både mål- och nöjdhetsmässigt. Införandet 
av ett nytt verksamhetssystem ger förbättrade möjlighet att införa E-tjänster som är en del i 
digitaliseringsarbetet. Ökad tillgänglighet i form av E-tjänster är en viktig del i omställningsarbetet.  
 

8 Intern kontroll 

Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för den interna kontrollen inom det 
verksamhetsområde som samhällsbyggnadsnämnden svarar för. 
 
Riskanalys  
Under hösten 2021 utfördes kartläggning samt risk- och sårbarhetsanalys utifrån de verksamheter 
som finns i samhällsbyggnadsförvaltningen, som inte berör nämnden för myndighetsutövnings 
ansvarsområden, först med förvaltningens ledningsgrupp och därefter med 
samhällsbyggnadsnämndens presidium. En prioriteringsordning gjordes och 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog att följande två kontrollområden genomförs som 
internkontroll för år 2022: 

1. Underhåll av vägar, gatubelysning och trafiksäkerhet 

2. Klimatanpassning i samhällsplanering 

Prioriteringen utgick ifrån att ovanstående kontrollområden fick orange respektive röd i risk- och 
sårbarhetsanalysen.  
 
Plan 
Kontrollområde 1 ska enligt den interna kontrollplanen kontrolleras genom att undersöka om 
förvaltningen arbetar i den takt som behövs för att vara en trafiksäker och tillgänglig kommun. 
Kontrollerna sker genom intervjuer med berörd personal. 
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Kontrollområde 2 ska enligt den interna kontrollplanen kontrolleras genom att undersöka hur 
förvaltningen får in klimatanpassning i samhällsplaneringen. Någon metod för genomförande anges 
inte i planen, dock ska kontroller utföras av hållbarhetsstrateg eller framtida utvecklare. 
 
Genomförande 
Kontrollområde 1 kontrollerades under hösten 2022 genom att förvaltningens verksamhetsutvecklare 
med stöd av nämndsekreterare har genomfört flera intervjuer med personal; teknisk chef, 
trafikingenjör och trafiktekniker.  
Kontrollområde 2 kontrollerades under hösten 2022 genom att förvaltningens verksamhetsutvecklare 
med stöd av nämndsekreterare har intervjuat förvaltningens ledningsgrupp i en samlad intervju.  
 
Uppföljning 

Resultatet av kontrollen av kontrollområde 1 visar på inga brister och är därmed god. 
Resultatet av kontrollen av kontrollområde 2 påvisar brister, framför allt avseende sårbarhet i 
organisationen vid exempelvis eventuell personalomsättning och en osäkerhet rörande arbetet och 
dess fördelning. Som en följd av detta kommer arbetet med internkontroll av området att utvecklas 
under år 2023 till att bland annat omfatta enkät med personal närmare verksamheten och 
uppföljande diskussion i enkätens resultat och åtgärder med förvaltningens ledningsgrupp. Under 
2023 ökas kontrollfrekvensen av området, från en kontroll per år till två kontroller per år.  
 

 

 

       

 

   

          

          

          

          
 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 





1.1 Genomförda kontroller enligt kommunövergripande internkontrollplan  

Kontrollmoment Representation 

Avgränsningar/urval Verifikat i ekonomisystemet inom ansvarsintervall 3 - 399 som är konterade på 

kontogrupp 71. 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats Två fakturor i urval om tio fakturor saknar namn på deltagarna, men har med 

syfte och avdelning/företag. 

Förslag till åtgärd Informera berörda attestanter om korrekt hantering av fakturor som avser 

representation. 

 

Kontrollmoment Direktupphandlingar 

1. Inga enskilda direktupphandlingar genomförts vars totala inköpssumma 

överstiger 100 tkr per förvaltning.  

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2021-08-01 till 2022-07-30 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats Enskilda inköp från Tingsryds Skogsservice AB (fakt 228, 241 och 286), som 

överstiger 100tkr har identifierats. Fakturor på inköpssummorna 112 600kr och 

435 602kr och avser bland annat kranbil, stubbfräs och arborister vid Moheda 

reningsverk och i Silkesnäs. 

Ett enskilt inköp från Wexjo storkök AB (fakt 1273), som överstiger 100tkr har 

identifierats. Fakturor på inköpssummorna 270 430kr och avser grovdiskmaskin 

Högåsen.  

Ett enskilt inköp från Vretmaskin AB (fakt 20211581), som överstiger 100tkr har 

identifierats. Fakturor på inköpssummorna 200 000kr och avser 

rörinspektionskamera.  

Ett enskilt inköp från Hartill trädexpert AB (fakt 7389), som överstiger 100tkr har 

identifierats. Fakturor på inköpssummorna 178 450kr och avser trädarbete. 

Förslag till åtgärd Öka medvetenheten hos berörda attestanter. 

 

Kontrollmoment Direktupphandlingar 

2. Kommunens som helhet inte direktupphandlar för mer än 500 tkr per 

leverantör över en rullande fyraårsperiod 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2018-2021 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats En förvaltningsspecifik leverantör har identifierats vilket är Tingsryds 

Skogsservice AB. Inköpssumman är 547 203kr och avser bland annat kranbil, 

stubbfräs och arborister vid Moheda reningsverk och i Silkesnäs. 

Förslag till åtgärd Öka medvetenheten hos berörda attestanter. 

 

 

Kontrollmoment Löner, analyslista 

Avgränsningar/urval Samhällsbyggnadsförvaltningens chefer 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Den uppföljning HR gjort av efterlevnaden av rutin för kostnadskontroll hos 

chefer inom samhällsbyggnadsförvaltningen visar på god efterlevnad. Utan 

anmärkning.  

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs.  

 

Kontrollmoment Verkställighet av KF-beslut 

Avgränsningar/urval KF beslut som avser samhällsbyggnadsnämnden. 



Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Ärendet med väg- och gatubelysning har återremitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden som arbetar med ärendet.  

Förslag till åtgärd Framtagande av en belysningsplan sker under 2023-2024. Syftet med planen är 

att konkretisera behovet av belysning och hur den ska utformas. Planen ska 

fungera som ett styrdokument så att belysning kan behandlas på likartat att som 

möjligt i de olika delarna av kommunen. 

 

Kontrollmoment Tillgänglighet 

Avgränsningar/urval Svarsfrekvens på telefonnummer till växel.  

Bedömt resultat God  

Kommentar och slutsats Svarsfrekvensen ligger på en acceptabel nivå. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs.  

 

 

1.2 Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 2022 

Kontrollmoment Underhåll av vägar, gatubelysning och trafiksäkerhet 

Avgränsningar/urval Undersökning om förvaltningen arbetar i den takt som behövs för att vara en 

trafiksäker och tillgänglig kommun.  

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Efter flera intervjuer med berörd personal konstateras inga brister.  

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs. 

 

Kontrollmoment Klimatanpassning i samhällsplanering 

Avgränsningar/urval Undersökning av hur förvaltningen får in klimatanpassning i 

samhällsplaneringen.  

Bedömt resultat Bristfällig 

Kommentar och slutsats Efter intervjuer framgår det att förvaltningens arbete med klimatanpassning 

påvisar brister, framför allt avseende sårbarhet i organisationen vid exempelvis 

eventuell personalomsättning och en osäkerhet rörande arbetet och dess 

fördelning.  

Förslag till åtgärd Arbetet med kontrollmomentet kommer utvecklas under 2023 till att bland 

annat omfatta en enkät med personal närmare verksamheten och uppföljande 

diskussion om enkätens resultat och åtgärder med förvaltningens 

ledningsgrupp. Inför 2023 ökas kontrollfrekvensen av området, från en kontroll 

till två kontroller under året.  
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Nämnden för arbete och lärandes årsrapport 2022 

Beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna årsrapport för 2022. 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna återrapporteringen av 
internkontroll för 2022. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

En del i nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens 
ansvarsområde tillgodose den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och för 
sin livsföring i övrigt. Antalet individer som får ekonomiskt stöd på grund av 
arbetslöshet har minskat successivt under året och målet att minska andelen 
individer som får sådant stöd under 2022 har uppfyllts. Dock är framtidsprognosen 
osäker på grund av möjlig ökning av arbetslöshet. Förvaltningen har fokuserat på att 
öka andelen elever med gymnasieexamen. Andelen gymnasielever med examen 
inom tre år har ökat från 61,6 procent till 62,4 procent mellan 2021-2022 men 
utvecklingen är svag. 

Genom att utveckla och bättre använda öppenvårdsresurser och insatser såsom 
meningsfull sysselsättning och rehabiliteringsinsatser har förvaltningen kunnat 
minska behovet av placering för personer med samsjuklighet.  Målet om att minska 
behovet av placeringsdygnen för personer med samsjuklighet har delvis uppfyllts 
under 2022, men förutsättningarna är goda för att målet kommer att uppfyllas 
under 2023. 

Inom ramen för den kommunövergripande inriktningen för trygg välfärd har 
förvaltningen prioriterat att upptäcka, förebygga och förhindra hedersrelaterat våld 
och förtryck. För att nå ut till fler har förvaltningen särskilt fokus på 
utbildningsinsatser för samtliga medarbetare inom kommunkoncernen som gett 
effekt i att det upptäckts fler ärenden där våld förekommer. 

Nämnden för arbete och lärande visar per den 31 december 2022 ett utfall på 
241,6 miljoner kronor. Detta ger en negativ avvikelse på 3 miljoner kronor vilket 
motsvarar cirka 1,2 procent i differens mot budget. Det allmänna samhällsläget 
med stigande inflation, lågkonjunktur och ökad arbetslöshet skapar fortsatt oro för 
ett fortsatt tufft ekonomiskt läge även under de kommande åren.  Ökade kostnader 
påverkar främst inom ekonomiskt bistånd, men också behov av fler placeringar och 
ökat behov av socialt stöd i komplexa ärenden.  

Enligt § 8, kommunens reglemente för internkontroll ska varje nämnd anta en 
särskild plan för den interna kontrollen. Utöver nämndens egna internkontrollplan 
fastställer kommunstyrelsens en kommunövergripande internkontrollplan som 
gäller för samtliga nämnder. Nämnden ska behandla uppföljningen av innevarande 
års internkontrollmoment, både kommunövergripande och de kontrollmoment som 
ligger på nämndsnivå. 
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4 Sammanfattning  

2022 – början på en långsiktig omställning 

En del i nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde 
tillgodose den enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Antalet 
individer som får ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet har minskat successivt under året och 
målet att minska andelen individer som får sådant stöd under 2022 har uppfyllts. Dock är 
framtidsprognosen osäker på grund av möjlig ökning av arbetslöshet. Förvaltningen har fokuserat på 
att öka andelen elever med gymnasieexamen. Andelen gymnasielever med examen inom tre år har 
ökat från 61,6 procent till 62,4 procent mellan 2021-2022 men utvecklingen är svag. 
 
Genom att utveckla och bättre använda öppenvårdsresurser och insatser såsom meningsfull 
sysselsättning och rehabiliteringsinsatser har förvaltningen kunnat minska behovet av placering för 
personer med samsjuklighet.  Målet om att minska behovet av placeringsdygnen för personer med 
samsjuklighet har delvis uppfyllts under 2022, men förutsättningarna är goda för att målet kommer att 
uppfyllas under 2023. 
 
Inom ramen för den kommunövergripande inriktningen för trygg välfärd har förvaltningen 
prioriterat att upptäcka, förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. För att nå ut 
till fler har förvaltningen särskilt fokus på utbildningsinsatser för samtliga medarbetare inom 
kommunkoncernen som gett effekt i att det upptäckts fler ärenden där våld förekommer. 
 
Nämnden för arbete och lärande visar per den 31 december 2022 ett utfall på 241,6 miljoner kronor. 
Detta ger en negativ avvikelse på 3 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 1,2 procent i differens mot 
budget. Det allmänna samhällsläget med stigande inflation, lågkonjunktur och ökad arbetslöshet 
skapar fortsatt oro för ett fortsatt tufft ekonomiskt läge även under de kommande åren.  Ökade 
kostnader påverkar främst inom ekonomiskt bistånd, men också behov av fler placeringar och ökat 
behov av socialt stöd i komplexa ärenden.   
  

  
 

Tabell 2. Driftredovisning 2022   
mnkr Budget 

2022 
Utfall 
2022 

Budget- 
avvikelse 
2022* 

Intäkter -50,8 -45,0 -5,8 

Personalkostnader 129,0 111,4 17,6 

Övriga kostnader 160,4 175,2 -14,8 

Summa 238,6 241,6 -3,0 

Tabell 1. Faktaruta

mnkr Utfal l  

2022

Utfal l  

2021

Utfal l  

2020

Intäkter -45,0 -53,6 -66,8

Personalkostnader 111,4 126,7 132,5

Övriga kostnader 175,2 178,8 180,4

Summa 241,6 251,9 246,1

Förändring i % -4,0% 2,0% 4,0%

Nettoinvesteringar 0,2 0,1 0,1

Nettokostnad kr/inv 11 915,0 12 409,0 12 194,0
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5 Nämndens ansvarsområde 

Nämnden för arbete och lärandes grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde tillgodose den 
enskildes rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Nämnden för arbete och 
lärande ansvarar för tjänster och myndighetsutövning inom individ och familjeomsorg, ekonomiskt 
bistånd och omsorg om vissa personer med psykisk funktionsnedsättning. I ansvaret ingår även att 
arbeta med tidiga och förebyggande insatser.  
 
Nämnden för arbete och lärande fullgör kommunens ansvar inom skolområdena gymnasieskola, 
vuxenutbildning samt för kommunens uppdragsutbildning. Även arbetsmarknadspolitiska 
utbildningsåtgärder såväl som arbetsmarknadsåtgärder ingår i nämndens ansvarsområde. Vid beslut 
eller andra åtgärder som rör barn skall alltid vad som är bäst för barnet vara avgörande. Nämnden ska 
dessutom samverka med andra nämnder som berörs av verksamhetsområdet utifrån individens bästa.  
 
I Alvesta kommun finns ett stort behov av meningsfull sysselsättning för personer med psykisk ohälsa, 
funktionsnedsättning och/eller missbruksproblematik. Verksamheten Riksdagsmannen har möjliggjort 
att vi numera når fler inom målgruppen. Insatserna som ges är anpassade efter den enskildes behov 
och förutsättningar.  Stor vikt har lagts på ett inkluderande förhållningssätt för besökare/deltagare i 
syfte att skapa delaktighet och att motverka utanförskap.  
 
I linje med god och nära vård och familjeorienterat boendestöd (FOBS) är teambaserat arbete med 
individen i fokus och att tidigt upptäcka behov hos vuxna ett sätt att minska högintensiva insatser och 
att minimera antalet vårdkontakter för hela familjen. 
 
Förvaltningen för arbete och lärande är en viktig aktör i det fortsatta breda samarbetet kring 
förebyggande och tidiga inom Barnens bästa gäller! i Alvesta och i Kronobarnsmodellen. Ett prioriterat 
område har varit att fortsätta att utveckla ett processtyrt arbete kring elever med problematisk 
skolfrånvaro, både inom grundskolan som gymnasiet. Närvaroteamet har arbetat med att tidigt 
upptäcka behov hos barn och unga och tillse att insatser ges tidigt i förebyggande syfte. Tre 
områdesgrupper har skapats för att stärka hälsofrämjande och förebyggande insatser samt ge ökad 
trivsel, trygghet och delaktighet i respektive område.  
 
Ytterligare fokusområde är att genom tidiga och samordnade insatser få fler individer som står långt 
från arbetsmarknaden ut i sysselsättning och egen försörjning. I och med Arbetsförmedlingens 
omställning mot att anvisa personer som står till arbetsmarknadens förfogande till Rusta- och 
matchaföretag blir förvaltningens uppdrag alltmer att fokusera på personer som står långt från 
arbetsmarknaden och att matcha till insatser utifrån individuella behov och förutsättningar. I detta 
arbete ingår till exempel insatser som arbetsförmågebedömning, kompetenskartläggning, 
motiverande samtal och arbetsträning. Under året har de s.k. extratjänsterna fasats ut och med detta 
har även samtliga arbetsmarknadsanställningar setts över. Nu styrs arbetsmarknadsanställningar mer 
mot introduktionsjobb eller nystartsjobb. 
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6 Händelser av väsentlig betydelse 

6.2 Effekter av kriget i Ukraina 

Februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och miljoner människor tvingades fly från sina hem. Den 1 
juli 2022 trädde det så kallade massflyktningsdirektivet i kraft som innebär att flyktingar från Ukraina 
får ett tillfälligt uppehållstillstånd inom Europa. Alvesta kommun fick ett fördelningstal att ta emot 37 
individer från Ukraina. Förvaltningens uppdrag blev att ta fram lägenheter till familjerna och på kort tid 
rusta dessa med möbler och inventarier. De första flyktingarna från Ukraina till Alvesta togs emot i 
mitten på juli. Arbete har genomförts med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att hjälpa 
de med boende, samt samhällsservice i form av bland annat barnomsorg och skola för de unga.   
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7 Verksamhetsberättelse  

Nämndens inriktning 

       
 
Vi ska arbeta för att våra invånare ska få möjlighet till kompetensutveckling efter behov och 
förutsättning. Särskild vikt ska läggas på kunskap och lärande och utbildning som leder till 
självförsörjning. Vägen till självförsörjning ska vara så kort som möjligt. Ett fokusområde är att socialt 
utsatta unga och deras familjer genom stöd ska ges bättre förutsättningar att utvecklas och lyckas i 
skolan och utanför. Förvaltningens arbete ska vara förebyggande och med fokus på att tidigt upptäcka 
och samordna insatser för målgruppen barn och familjer, personer med missbruksproblematik, våld i 
nära relationer, socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Vi ska vara digitala och fortsätta att utveckla 
arbetet med digitalisering och stärka invånarnas möjlighet till delaktighet. I en alltmer utvecklande 
arbetsmarknad ska vi arbeta för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla god stabilitet 
och kontinuitet i personal med hög kompetens.  
 

7.2 Kommunfullmäktiges utvecklingsmål  

7.2.1 Andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet ska minska 
Bedömningen är att målet har uppfyllts vid årets slut.  
 
Sammanfattning av analys 
Det har skett en successiv minskning av individer som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av 
arbetslöshet. Det innebär att målet om att andelen som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av 

arbetslöshet ska minska för 2022 bedöms uppfyllas. Socialstyrelsens månadsstatistik visar att samtliga 
månader under 2022 haft lägre antal individer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet 
jämfört med 2021. Prognosen framöver är dock osäker. Arbetslösheten kan komma att öka i och med 
den kommande lågkonjunkturen och fler kan komma att vara i behov av ekonomiskt bistånd. 
Förvaltningen kommer fortsatt följa utvecklingen av nyckeltalet och har det som ett av nämndens 
utvecklingsmål för 2023. 
 

7.2.2 Andelen gymnasielever som klarar gymnasiet ska öka 
Bedömningen är att målet har uppfyllts vid årets slut.  
 
Sammanfattning av analys 
Andelen gymnasielever med examen inom 3 år, hemkommun har ökat från 61,6 procent till 62,4 
procent mellan åren 2021-2022. Utvecklingen är dock svag. Alvesta kommun ligger fortsatt lågt i 
andelen elever med gymnasieexamen inom tre år i jämförelse med andra liknande och jämförbara 
kommuner. De senaste åren har det skett en positiv utveckling för skolresultaten för gymnasielever på 
nationell nivå och Alvesta kommun följer samma trend. En positiv utveckling går även att se av 
skolresultaten på grundskolenivå i Alvesta kommun. Effekten syns genom att fler elever når 
kunskapskraven och blir behöriga till gymnasiet samt att fler klarar gymnasieutbildningen inom tre år.  
Förvaltningen har fortsatt särskilt fokus på att andelen elever med gymnasieexamen ska öka och att 
fler elever ska klara sin gymanisexamen inom tre år. Förvaltningen har under året särskilt fokuserat på 
att följa upp av elevers frånvaro och att tidigt upptäcka elever som avvikit från sina studier. Särskilt 
fokus har lagts på det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som arbetat med olika insatser för elever 
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med svårigheter i skolan. Detta sammantaget kan ha gett effekten att andelen gymnasielever med 
examen inom tre år nu ökar. Förvaltningen kommer fortsatt följa utvecklingen av nyckeltalet och har 
även det som ett av nämndens utvecklingsmål för 2023.  
 

7.2.3 Behoven av placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska. 
Bedömningen är att målet har delvis uppfyllts vid årets slut. 
 
Sammanfattning av analys 
Förvaltningen har under året utökat det enhetsövergripande arbetet genom att utveckla och bättre 
nyttja befintliga öppenvårdsresurser, för att bland annat sänka placeringsdygnen för personer med 
samsjuklighet. Placeringsdygnen har under 2022 minskat i jämförelse med 2021. För att förebygga 
långa placeringstider för personer med samsjuklighet har olika hemmaplanslösningar kortat 
placeringstiderna. Insatser som har gett god effekt på att minska placeringsdygn är meningsfull 
sysselsättning och rehabiliteringsinsatser för personer med fysisk/psykisk funktionsnedsättning i form 
av IPS (Individual Placement and Support). För 2022 är bedömningen att målet om att minska 
placeringsdygn för personer med samsjuklighet ska minska delvis uppfyllts, men förutsättningarna är 
goda för att målet kommer att uppfyllas under 2023. Förvaltningen kommer fortsatt följa utvecklingen 
av nyckeltalet och har även det som ett av nämndens utvecklingsmål för 2023.  
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7.3 Årets verksamhet 

7.3.1 Arbetet med att skapa en trygg miljö för personer som lever med våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck  

 
Inom ramen för den kommunövergripande inriktningen för trygg välfärd har förvaltningen 
prioriterat att upptäcka, förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. Det har bland 
annat handlat om att ge utbildningsinsatser av personal inom alla delar av kommunens 
verksamhet, men också att utöka personella resurser som arbetar med VINR. Genom de 
utbildningstillfällen som getts inom kommunens olika verksamheter har samverkan mellan 
kommunens förvaltningar och bolag stärkts, vilket har lett till att antalet uppmärksammade 
våldsutsatta har ökat med 140 procent. I samband med de riktade medlen kommer förvaltningen 
utöka arbetet inom området med särskilt fokus på utbildningsinsatser för samtliga medarbetare 
inom kommunkoncernen.  
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8 Ekonomi 

Driftredovisning 

 
 
 

 
 
Analys av årets utfall 
Större budgetavvikelser 
Nämnden för arbete och lärande visar per den 31 december 2022 ett utfall på 241,6 mnkr. Detta ger 
en negativ avvikelse på 3 mnkr vilket motsvarar ca 1,2 procent i differens mot budget. 
Prognossäkerheten under 2022 var låg. Den största delen rör intäkterna (+ 5,6 mnkr) samt 
felperiodiseringar mellan åren av hyreskostnader avseende 2021 (+1,2 mnkr). 
  
Den gemensamma och övergripande verksamheten visar en positiv avvikelse om 7,2 mnkr. I denna 
avvikelse finns regleringsposter för elevtal för Allbo lärcenter som genererar ett överskott på 4,3 mnkr. 
Intäkter om 1,8 mnkr från Skolverket samt lokalkostnader om 1,2 mnkr har felperiodiserats mellan 
2021 och 2022 års resultat. Hela förvaltningens förändring av semesterlöneskulden ligger i den 
övergripande verksamheten och genererade för året en positiv avvikelse om 1,4 mnkr.  
  
Avdelningen för barn och vuxen landar på en negativ avvikelse om 0,5 mnkr. Inom avdelningen finns 
både positiva och negativa avvikelser. Intäkterna överstiger budget med 3,8 mnkr och avser främst 
intäkter för flyktingar från Ukraina samt bidrag från Socialstyrelsen för God och nära vård. 
Placeringskostnaderna överstiger budget totalt med 3,3 mnkr för avdelningen, med en fördelning på 2 
mnkr för enheten Vuxna och 1,3 mnkr för enheten Barn. 
  
Den negativa avvikelsen för Ekonomiskt bistånd består till största del av försörjningsstödet som avviker 
med 4,4 mnkr.  
  
Arbetsmarknadsenheten visar en negativ avvikelse om 1,7 mnkr vilket till största del beror på att 
kostnaderna för arbetsmarknadsanställningarna har ökat. Detta kan härledas till att intäkterna för 

Tabell 3. Driftredovisning 2022

mnkr Budget 

2022

Utfal l  2022 Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfal l   2021

Intäkter -50,82 -44,77 6,04 -53,6

Personalkostnader 129,04 111,40 -17,65 126,7

Övriga kostnader 160,42 175,00 14,59 178,8

Summa 238,6 241,6 3,0 251,9

Tabell 4. Driftredovisning per verksamhet

mnkr Budget 

2022

Utfal l  2022 Budget- 

avvikelse 

2022*

Utfal l   2021

Gemensam övergripande vht 125,6 118,4 -7,2 121,7

Avd barn och vuxen 62,6 62,1 -0,5 65,2

Avd ekonomisk bistånd 28,2 33,2 5,0 31,5

Arbetsmarknadsenheten 5,0 6,7 1,7 6,9

Allbo lärcenter, egen gymnasie & 

vuxenutbildning & SFI
17,2 21,1 4,0 26,6

Summa 238,6 241,6 3,0 251,9
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anställningarna från arbetsförmedlingen har förändrats under året där effekten blir en negativ 
avvikelse trots färre anställda och lägre personalkostnader. 
  
Allbo lärcenter landar på en negativ avvikelse om 4 mnkr. Både gymnasiet och vuxenutbildningen 
genererar underskott på grund av lågt antal elever i relation till budget. Gymnasieverksamheten visar 
en negativ avvikelse om 1,2 mnkr och vuxenutbildningen ett underskott om 1,5 mnkr. 
Utbildningsdelen för SFI genererade ett underskott om 1,1 mnkr, vilket också kan härledas till lägre 
antal elever.  
 
Utfall jämfört med föregående år 
Intäkterna för 2022 är totalt sett 8,9 mnkr lägre än utfallet för 2021. Den största bidragande faktorn är 
lägre antal arbetsmarknadsanställningar och därmed lägre intäkt för dessa från Arbetsförmedlingen.  
  
Även personalkostnaden är betydligt lägre i utfallet för 2022 än 2021, totalt sett 15,3 mnkr. 9,2 mnkr 
avser minskade personalkostnader avseende färre arbetsmarknadsanställningar och möter ovan 
minskad intäkt. I övrigt beror den minskade personalkostnaden på effektiviseringar för Allbo lärcenter 
samt kortare sjukskrivningar på flera håll i verksamheterna. 
  
De övriga kostnaderna avviker inte nämnvärt mellan åren. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 2023 
Nämnden för arbete och lärande har i budgeten för 2023 fått ett tillskott på 18,4 mnkr. Tillskottet har 
främst använts för att förstärka upp tidigare utsatta kostnadsposter. Återbesättning av vakanser 
kommer att behovsprövas för att om möjligt kunna minska personalkostnaderna under året. En 
omställning av verksamheter pågår för att effektivisera och kostnadsbespara. 
 
För 2023 har fler ekonomi- och volymuppföljningar lagts in i planeringen för att följa utfall samt för att 
kunna lägga mer träffsäkra prognoser. Med ovan åtgärder och tillskott planerar nämnden för en 
budget i balans 2023. 

Investeringsredovisning 

Investeringsvolymen mellan år 2021 och 2022 skiljer sig inte något nämnvärt. 2022 års investering avser inköp av 
möbler till ett flertal konferensrum i förvaltningens huvudbyggnad. 
 
Tabell 5. Investeringsredovisning 
per projekt för år 2022       
mnkr Budget 

2022 
Utfall 2022 Budget- 

avvikelse 
2022* 

Utfall 
2021 

 nettoinv. inkomster utgifter netto  nettoinv. 

0810 - Inventarier IFO 0,6 0,0 0,2 0,2 -0,4 0,2 

0813 - Utrustning vuxenutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Summa 0,6 0,0 0,2 0,2 -0,4 0,4 
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9 Medarbetare  

Tabell 7. Nyckeltal medarbetare     
2022 2021 2020 

Antal anställda    

Nettoårsarbetare (arbetad tid)  127,59 135,3 138,2 

Antal tillsvidareanställda*  148 155,0 162,0 

Personalomsättning  13,5 16,1% 12,4% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad  98,6 % 98,6% 98,5% 

       

Pension inom 10 år       

Antal 40  33,0 34,0 

Andel 27,0 %  21,3% 21,0% 
       

Sjukfrånvaro        

Antal sjukdagar per anställd 13,4  9,6 15,4 

Sjukfrånvaro i procent 4,01 %  2,9% 4,5% 

   varav män 1,86 %  2,4% 4,1% 

   varav kvinnor 4,93 %  3,1% 4,7% 

   varav längre än 59 dagar 46,6 %  33,3% 51,2% 

* per december månad    
 
Kommentarer till nyckeltalen 
Antal anställda 
Inom förvaltningen för arbete och lärande har både nettoårsarbetare (arbetad tid) och antalet 
tillsvidareanställda minskat mot tidigare år. Minskningen från 2020 till 2021 beror främst på 
omorganisation och den fortsatta minskningen under 2022 beror på omställning och mer fokus på 
resursoptimering inom förvaltningens verksamheter.  
 
Pension inom 10 år 
Inom förvaltningen för arbete och lärande har andelen för pension inom 10 år legat på en jämn nivå, 
men ökat något under 2022. För 2022 bryts trenden och andelen med pension inom 10 år ökar 
jämfört med tidigare år. Det som kan bli en större utmaning framöver med anledning av 
pensionsavgångarna är att planera för kompetensförsörjning och kompetensutveckling på lång sikt för 
att säkerställa att det finns medarbetare med rätt kompetens. 
 
Sjukfrånvaro 
Tabellen ovan visar att sjukfrånvaron vid förvaltningen för arbete och lärande har ökat under de tre 
senaste åren. Ökningen av sjukfrånvaron under 2022 går att se både i antal sjukdagar per anställd som 
ökat från 9,6 dagar under 2021 till 13,4 dagar under 2022, liksom i antal sjukfrånvaron i procent. 
Förändringen härleds till lättade Covidrestriktioner och att vi i större omfattning återgått till arbete på 
arbetsplatsen. Genom fler medarbetare på arbetsplatsen har sjukfrånvaron ökat.  

 



 
Förvaltningen för arbete och lärande  Årsrapport 2022 
            

11 
 

10 Förväntad utveckling 

10.2  Behov av omställning 

Förvaltningen behöver fortsatt ha fokus på att ställa om verksamheten för att möta behoven och de 
utmaningar som påverkar utsatta individer. Dessutom skapar det allmänna samhällsläget fortsatt oro 
kring ökade kostnader, främst inom ekonomiskt bistånd, men också behov av fler placeringar och ökat 
behov av socialt stöd i komplexa ärenden.   
  
I utredningen om en ny socialtjänstlag understryks det förebyggande perspektivet inom socialtjänsten 
för en mer effektiv användning av socialtjänstens resurser. Initialt kan det dock bli svårt att ställa om 
verksamheten och att genomföra alla de förändringar som krävs med nytt arbetssätt. I en övergång 
kan det till och med bli ökade kostnader. Utöver en ny socialtjänstlag behöver förvaltningen också 
lägga fokus på att ställa om till att möta den genomgripande reform som tagits fram kring samhällets 
insatser för personer med samsjuklighetsproblematik. Utredningen föreslår att huvudmannaskapet för 
vård och stöd läggs på regionen. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med 
fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser 
till barn och unga ska fortsatt vara förtydligat uppdrag för socialtjänsten. Att myndighetsutövningen 
och utförar- och verkställigheten inom barn och vuxen ligger samlad inom samma avdelning har 
inneburit ökad samverkan i komplexa ärenden och att tidig upptäckt och förebyggande, tidiga insatser 
förstärkts. Barnens bästa i Alvesta fastställde i januari 2021 processer för att säkerställa tidiga 
samordnade insatser för barn och unga i Alvesta. Detta i linje med nya socialtjänstlagen och 
Kronobarnsmodellen.   
  
I det fortsatta arbetet med att förstärka det tidigt förebyggande arbetet, utreder nu förvaltningen 
möjligheten att införa ett gemensamt mottagande i samtliga socialtjänstens inkommande ärenden. 
Detta görs för att få till bättre samverkan och samordning i förvaltningens gemensamma ärenden.  
Förvaltningen intensifierar även det påbörjade arbetet med En väg in till förvaltningen genom att i så 
stor omfattning som möjligt låta Kontaktcenter vara första vägen in för personer som söker 
ekonomiskt bistånd.    
  

10.3  Volymförändringar och prisökningar 

Förvaltningen har identifierat ett antal områden där det finns utmaningar och osäkerhetsfaktorer för 
verksamheterna under 2023. Utmaningarna rör bland annat volymförändring och prisökningar.  
 
Behov av placeringar för barn och vuxna både i form av familjehem och HVB är en utmaning. Det har 
varit ett ökat tryck på behovet av placeringar under en längre period och förvaltningen ser ett fortsatt 
ökat behov av placeringar även framöver. Budget för 2023 är lagd efter 2022 års placeringsvolym. 
Sedan omorganisationen har även placeringar inom socialpsykiatrin ökat. Placeringar inom 
socialpsykiatrin kan bli livslånga och kommer succesivt ge ökade kostnader, vilket kommer att påverka 
utfallet på budgeten negativt. Det finns också ett ökat behov av skydd och placeringar inom våld i nära 
relationer. Ytterligare osäkerhet finns kring att oförutsedda kostnadsökningar kan komma att ha en 
negativ påverkan på budgeten.  
 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd baseras på osäkerhetsfaktorer såsom stigande inflation, 
stundande lågkonjunktur och risk för ökad arbetslöshet. Riksnormen, som bestäms av regeringen inför 
varje nytt kalenderår som miniminivå för livsföring har höjts med 8,6 procent vilket är en mycket hög 
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höjning jämfört med tidigare år. Detta sammantaget kan komma att påverka kostnaderna för 
försörjningsstöd. 
 
Det finns alltid osäkerhetsfaktorer gällande estimering av antal studieplatser inom Komvux. Hög- och 
lågkonjunkturer samt invandring påverkar elevvolymer.  En kommande lågkonjunktur tenderar att få 
fler att välja att studera inom kommunal vuxenutbildning. Lägre mottagande av nyanlända kommer 
sannolikt ge en effekt av färre antal elever inom sfi och med behov av samhällsorientering.  För 2023 
bedöms antalet årsstudieplatser inom Komvux grundläggande och gymnasiala delar vara desamma 
som för 2022. Samma bedömning gäller för elevvolymen på sfi, att den motsvarar volymen för hösten 
2022.  Volymerna inom yrkesutbildningar styrs utifrån kompetensförsörjningsbehov, men också 
utifrån lärarresurser och tillgången till arbetsplatsförlagda utbildningsplatser (apl).   
 
Flera av förvaltningens verksamheter är beroende av statsbidrag, främst från Skolverket, 
Migrationsverket och Socialstyrelsen.  Det finns i dagsläget osäkerhet om framtida statsbidrag.  Därför 
har förvaltningen räknat med en avsevärd minskning av statsbidrag i budget jämfört med 2022, vilket 
medför en stor resursutmaning i de verksamheter som styrs av statsbidrag. Förvaltningen arbetar dock 
aktivt med att öka nyttjandet av befintliga statsbidrag samt aktivt söka nya möjliga statsbidrag. 
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11 Internkontroll 

 

        

 

   

          

          

          

          
Resultaten av 2022 års internkontroller är att samtliga av nämndens internkontroller är bedöms som 
tillräcklig (5) eller god (3). Åtgärder för att minska/eliminera riskerna inom samtliga kontrollområden 
kommer att följas upp vid 2023 års uppföljning. Samtliga internkontrollmoment har bedömts finnas 
med i nämndens internkontrollplan 2023.  Ett av de kommunövergripande kontrollområdena 
(tillgänglighet) är inte genomförd men har vid tidigare internkontroller visat på ett tillräckligt/gott 
resultat. I resterande fyra internkontrollmoment i den kommunövergripande planen bedöms 
resultatet som tillräckligt (1) eller god (3). Sammantaget bedöms resultatet som att den interna 
kontrollen är ”tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 6 kap 7§). 
 
Processen kring nämndens internkontroll med de fyra olika stegen som riskanalys, framtagandet av 
internkontrollplan, uppföljningen har fungerat bra. Genomförandet av ett antal internkontrollmoment 
har dock inte genomförts inom den avsatta kontrollperioden men har genomförts vid senare tillfälle 
under 2022.  
 
Samtliga av nämndens internkontrollmoment 2022 har vid uppföljning bedömts finnas kvar som 
internkontrollmoment till 2023.  
 

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 



 

Öppen 

1.1 Genomförda kontroller enligt kommunövergripande internkontrollplan 

2022. 

1.1.1 Representation 
Kontrollmoment Representation 

Avgränsningar/urval Tagit stickprov av externa fakturor bokade på konto 7112 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats I något fall har det förekommit bristfällig anteckning och några fall har felaktig 
attestant beslutat då han/hon själv varit med 

Förslag till åtgärd Information om internkontrollens resultat vid ledningsgrupp och information till 
administratörer och övriga chefer. 

 

1.1.2 Direktupphandling  
Kontrollmoment Direktupphandlingar 

Avgränsningar/urval Tidsperiod 2021-08-01 till 2022-07-31 resp. 2018-2021 

Bedömt resultat God 
Kommentar och slutsats Inga enskilda inköp som överstiger 100tkr har identifierats. 

Inga köp för mer än 500 tkr per leverantör över en rullande fyraårsperiod har 
identifierats. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd  

 

1.1.3 Löner, analyslista 
Kontrollmoment Löner, analyslista 

Avgränsningar/urval Varje avdelningschef kontrollerar personalens löner månadsvis, checklista 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Granskningen har visat att genomförd stickkontroll på förvaltningen har varit 
utan någon anmärkning. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd 

 

1.1.4 Verkställighet av KF-beslut 
Kontrollmoment Verkställighet av KF-beslut 

Avgränsningar/urval Genomförs vid två tillfället per år 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Kommunfullmäktige följer upp vid två tillfällen per år om nämnderna verkställt 
kommunfullmäktiges beslut, april och oktober månad. Nämnden för arbete och 
lärande har vid den granskningens genomförande inte haft några ej verkställda 
beslut. Rutin för att verkställa kommunfullmäktiges beslut finns och följs vid 
förvaltningen för arbete och lärande. 

Förslag till åtgärd Fortsätta följa framtagen rutin 

 

1.1.5 Tillgänglighet 
Kontrollmoment Tillgänglighet 

Avgränsningar/urval Januari-oktober  

Bedömt resultat  

Kommentar och slutsats  

Förslag till åtgärd  

 

 



 

Öppen 

1.2 Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 2022 

1.2.1 Säker reception (sekretess, och säkerhet) 
Kontrollmoment Kontroll att receptionen är säker och att det sker en ombyggnation av 

receptionen.  
Avgränsningar/urval Regelbunden kontakt med AllboHus. 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats Efter genomgång av framtagna ritningar för ombyggnation av reception ´har 
processen pausats i väntan på ombyggnationen av Kontaktcenter. Receptionen 
bedöms i dagsläget som säker, men kommer framöver att anpassas efter 
Kontaktcenter.  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023 med ett tillägg om att  
”i a pass i g av o ygg atio e  av ko takt e ters o ygg atio ” 

 

1.2.2 Uppföljning/kartläggning av gymnasieelever  
Kontrollmoment Granskning av genomförande av kartläggningar/uppföljningar av gymnasielever 

på externa skolor. Progression, rätt utbildning, närvaro.  

Avgränsningar/urval Kontroll genomförs varje månad 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats Granskningen visar att kontakt sker med samtliga gymnasieskolor där elever 
folkbokförda i Alvesta kommun läser, detta med anledning av att se till att 
månatliga frånvarorapporter inkommer till förvaltningen. Sedan 2021 finns det 
en avsedd administratör som arbetar med att se till att månatliga rapporterna 
inkommer och att elevlistorna i systemet IST-administration uppdateras enligt 
de inkomna underlagen 

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.3 Rutin för statsbidrag 
Kontrollmoment Granskning av att det finns en säker rutin för avstämning och återrapportering 

av statsbidrag 
Avgränsningar/urval Granskning görs vid två tillfällen februari och augusti 

Bedömt resultat Tillräcklig  

Kommentar och slutsats Granskningen visar att det finns en variation i den återkoppling som ges från 
skolorna. Återkoppling gällande främst avhopp och omstart på externa 
gymnasieprogram gör till KAA, KAA har i uppdrag att hålla sig informerad om 
hög ogiltigfrånvaro. Frågor kring progression och rätt utbildning ligger främst på 
respektive utbildningsanordnare, vid behov i samråd med KAA.     

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.4 Samverkansavtal med externa aktörer 
Kontrollmoment Granskning av att samverkansavtal finns samt kontrollera att samverkansavtal 

och rutiner med andra förvaltningar, myndigheter med mera följs.  

Avgränsningar/urval Kontroll genomförs under våren 2022, Januari – mars 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att det till viss del saknas avtal och rutiner.  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.5 Kvalitet och resultat på placeringar 
Kontrollmoment Kontroll av att rutin för uppföljning av placeringar följs 



 

Öppen 

Avgränsningar/urval Kontroll genomförs, maj och oktober 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Granskning visar att uppföljningar görs men uppföljningar är ett område som 
ytterligare förvaltningen bör fokusera på att förbättra.  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.6 Barnkonsekvensanalyser 
Kontrollmoment Granskning av att barnkonsekvensanalyser finns med i olika beslut.  

Avgränsningar/urval Granskning genomförs oktober 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att barnkonsekvensanalyser alltid finns med i 
myndighetsbeslut gällande individärenden. Arbetet med 
barnkonsekvensanalyser bör förtydligas även inom andra beslut som inte direkt 
påverkar en individ. 

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 

 

1.2.7 Rutin för hot och våld samt kommunikation 
Kontrollmoment Kontroll av att rutiner för hot och våld samt kommunikation är aktuella och följs 

inom samtliga verksamheter 

Avgränsningar/urval Vår/höst 

Bedömt resultat God  

Kommentar och slutsats Granskningen visar att rutin för hot och våld finns på förvaltningen men att 
behöver arbetas för att rutinen ska vara välkänd för förvaltningens medarbetare 
och förankrad i verksamheterna.  

Förslag till åtgärd Återfinns i nämndens internkontrollplan 2023. 
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Årsrapport med verksamhetsberättelse 2022 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner årsrapport med verksamhetsberättelse för 2022. 

Sammanfattning 

Resultaten för årskurs 9 var mycket goda vid avslut av läsåret 2021 – 2022, bättre 
än på många år. Detta är positivt såväl för verksamheten som för den enskilde 
individen. Däremot så finns en viss oro kring hur de yngre barnen och eleverna har 
påverkats av pandemitiden, inte minst då resultaten i årskurs 3 var låga i 
svenska/svenska som andraspråk och matematik.  

Utbildningsnämnden behöver fortsätta att sätta fokus på likvärdigheten inom och 
mellan skolor för att alla barn och elever ska ges samma förutsättningar och lika 
livschanser. Förskola och skola kan göra skillnad och har en stor betydelse för barn 
och ungas hälsa och måluppfyllelse och resan börjar redan i förskolan. Att 
upprätthålla god kompetens bland personalen och en god personaltäthet i förskola 
och skola har betydelse för resultaten. 

Nybyggnation av förskola i Moheda fortgår och förväntas bli klar under hösten 
2023. Vidare pågår planering för de behov som finns såväl i södra kommundelarna 
som i centrala Alvesta.  

Utbildningsnämnden redovisade vid årets slut en positiv avvikelse på +1,3 mnkr 
vilket motsvarar 0,3 % av budgeterat anslag. Det underskott på 1,8 mnkr som 
nämnden aviserat under året avseende ökade kostnader för skolskjutsar, ökade 
ytterligare under hösten och hamnade på -2,4 mnkr. Förvaltningen satte in åtgärder 
under hösten för att mildra underskottet, vilket ledde fram till en prognos på -0,2 
mnkr i oktober. Diverse mindre poster ledde till ett bokslutsresultat på +0,8 mnkr 
och när semesterlöneskulden reglerades i januari 2023 minskade kostnaderna 2022 
med ytterligare 0,5 mnkr. 
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utbildning@alvesta.se 
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Årsrapport med verksamhetsberättelse 2022 

Förslag till beslut 

Godkänna årsrapport med verksamhetsberättelse 2022  

Sammanfattning 

Goda resultat men funderingar inför framtiden 

Resultaten för årskurs 9 var mycket goda vid avslut av läsåret 2021 – 2022, bättre 
än på många år. Detta är positivt såväl för verksamheten som för den enskilde 
individen. Däremot så finns en viss oro kring hur de yngre barnen och eleverna har 
påverkats av pandemitiden, inte minst då resultaten i årskurs 3 var låga i 
svenska/svenska som andraspråk och matematik.  

Utbildningsnämnden behöver fortsätta att sätta fokus på likvärdigheten inom och 
mellan skolor för att alla barn och elever ska ges samma förutsättningar och lika 
livschanser. Förskola och skola kan göra skillnad och har en stor betydelse för barn 
och ungas hälsa och måluppfyllelse och resan börjar redan i förskolan. Att 
upprätthålla god kompetens bland personalen och en god personaltäthet i förskola 
och skola har betydelse för resultaten. 

Lokalbehov 

Nybyggnation av förskola i Moheda fortgår och förväntas bli klar under hösten 
2023. Vidare pågår planering för de behov som finns såväl i södra kommundelarna 
som i centrala Alvesta.  

Ekonomi 

Utbildningsnämnden redovisade vid årets slut en positiv avvikelse på +1,3 mnkr 
vilket motsvarar 0,3 % av budgeterat anslag. Det underskott på 1,8 mnkr som 
nämnden aviserat under året avseende ökade kostnader för skolskjutsar, ökade 
ytterligare under hösten och hamnade på -2,4 mnkr. Förvaltningen satte in åtgärder 
under hösten för att mildra underskottet, vilket ledde fram till en prognos på -0,2 
mnkr i oktober. Diverse mindre poster ledde till ett bokslutsresultat på +0,8 mnkr 
och när semesterlöneskulden reglerades i januari 2023 minskade kostnaderna 2022 
med ytterligare 0,5 mnkr.  
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1 Sammanfattning  

Goda resultat men funderingar inför framtiden 
Resultaten för årskurs 9 var mycket goda vid avslut av läsåret 2021 – 2022, bättre än på många år. 
Detta är positivt såväl för verksamheten som för den enskilde individen. Däremot så finns en viss oro 
kring hur de yngre barnen och eleverna har påverkats av pandemitiden, inte minst då resultaten i 
årskurs 3 var låga i svenska/svenska som andraspråk och matematik.  
   Utbildningsnämnden behöver fortsätta att sätta fokus på likvärdigheten inom och mellan skolor för 
att alla barn och elever ska ges samma förutsättningar och lika livschanser. Förskola och skola kan göra 
skillnad och har en stor betydelse för barn och ungas hälsa och måluppfyllelse och resan början redan i 
förskolan. Att upprätthålla god kompetens bland personalen och en god personaltäthet i förskola och 
skola har betydelse för resultaten. 
 
Lokalbehov 
Nybyggnation av förskola i Moheda fortgår och förväntas bli klar under hösten 2023. Vidare pågår 
planering för de behov som finns såväl i södra kommundelarna som i centrala Alvesta.  
 
Ekonomi 
 
Utbildningsnämnden redovisade vid årets slut en positiv avvikelse på +1,3 mnkr vilket motsvarar 0,3 % 
av budgeterat anslag. Det underskott på 1,8 mnkr som nämnden aviserat under året avseende ökade 
kostnader för skolskjutsar, ökade ytterligare under hösten och hamnade på -2,4 mnkr. Förvaltningen 
satte in åtgärder under hösten för att mildra underskottet, vilket ledde fram till en prognos på -0,2 mnkr 
i oktober. Diverse mindre poster ledde till ett bokslutsresultat på +0,8 mnkr och när 
semesterlöneskulden reglerades i januari 2023 minskade kostnaderna 2022 med ytterligare 0,5 mnkr. 
 
 
Mnkr 

Utfall 2022 
Utfall 
2021* 

Utfall 
2020* 

Intäkter -90,1 -90,2 -87,6 

Personalkostnader 372,8 364,2 351,1 

Övriga kostnader 194,2 183,7 203,0 

Summa 476,9 457,8 466,5 

Förändring i % 4,0% -1,9% 6,5% 

Nettoinvesteringar 3,0 2,5 3,7 

Nettokostnad kr/inv. 23 518 23 982 23 754 

*exklusive LSS    
 
Mkr Budget 

2022 
Utfall 2022 Budget- 

avvikelse 
2022 

Intäkter -77,0 -90,1 13,1 

Personalkostnader 372,6 372,8 -0,2 

Övriga kostnader 182,6 194,2 -11,6 

Summa 478,2 476,9 1,3 
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2 Nämndens ansvarsområde 

2.1 Nämndens grunduppdrag 

Utbildningsnämndens grunduppdrag är att bedriva utbildning inom förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Inom ramen för utbildning hör även elevhälsan1 och 
kostorganisationen.  
   Utbildningsnämnden i Alvesta kommun ska bidra till att säkerställa en inkluderande utbildning av god 
kvalitet och att utbildningen främjar ett livslångt lärande. Utbildningen ska uppnå jämställdhet och 
minska ojämlikhet, vilket betyder att undervisningen behöver hålla en hög kvalitet och det behöver 
finnas goda inlärningsmiljöer där barnperspektivet är i fokus.  
   En god kompetensförsörjning är viktig för att behålla och attrahera nya medarbetare. Samverkan 
(lokalt, regionalt och nationellt) är viktigt för såväl omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning som 
samverkan kring barn och elever i behov av stöd utifrån till exempel utsatthet i familjer för social 
hållbarhet och integration.  
   Beslut som tas och förändringar som görs ska tas utifrån barnets bästa och barnkonventionen ska ha 
en tydlig roll i verksamheterna.  
 

2.2 Analys av året som gått  

För förskola och fritidshem är det fortsatt högt antal inskrivna barn per årsarbetare men det går ändå 
skönja en förbättring i och med den ekonomiska tilldelningen som har gjorts för att öka 
personaltätheten i dessa verksamheter. Denna fortsätter även under 2023. 
   Skolor i Alvesta kommun har en god andel lärare med lärarlegitimation i förhållande till riket men en 
lägre andel förskollärare med förskollärarlegitimation i förskolan. Fritidshemmet har en högre andel 
anställda med pedagogisk högskoleexamen än riket, men det är ändå en förhållandevis låg nivå. 
Samtliga dessa värden visar på betydelsen att vara en attraktiv arbetsgivare för att både behålla och 
rekrytera personal. Möjlighet till fortbildning är viktig men också faktorn att pendlingskostnader har 
ökat, inte minst till våra förskolor och skolor där det inte finns möjlighet att åka kollektiv och risk finns 
att personal söker sig till arbetsplatser där andra pendlingsmöjligheter finns.  
   Resultaten för årskurs 9 var mycket goda vid avslut av vårterminen 2022 för såväl behörighet till 
gymnasiet, meritvärde som att elever uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Resultaten gäller för såväl 
pojkar som flickor i årskurs 9. Även för årskurs 6 såg resultaten goda ut, men uppmärksamhet riktades 
mot resultaten i årskurs 3 (nationella proven) då dessa till viss del var mycket låga. Risk finns att 
pandemins effekter syns i högre grad hos yngre elever än äldre.  Även i förskolan uppmärksammas 
barns språkutveckling och detta har identifierats som en utmaning inte minst på grund av 
boendesegregationen som finns i kommunen, även om utmaningar avspeglar sig i samtliga 
verksamheter tillsammans med allt fler barn som är i behov av särskilt stöd redan i förskolan.   

                                                           
1 Elevhälsan består av fyra delar: medicinsk, psykologisk, psykosocial samt specialpedagogisk 
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3 Händelser av väsentlig betydelse 

3.1 Ny förskola i Moheda  

I maj togs det första spadtaget till en ny förskola i Moheda tätort, vilket är betydelsefullt för utveckling 
av förskolan i Moheda i synnerhet och i Alvesta kommun i allmänhet.  
 

3.2 Behov av paviljonger 

Under 2022 ställdes det upp två klassrum i form av paviljonger på Prästängskolan då förskoleklassen 
hade ett stort antal elever. Likaså fanns behov av nya paviljonger till Moheda då nybyggnationen av 
förskolan påbörjades. Situationen att Alvesta kommun ligger efter med ny- och utbyggnad av förskolor 
och skolor kommer även fortsatt innebära ett behov av fler paviljonger. Detta gäller för framtiden för 
Prästängskolan, Skatelövskolan och troligtvis även Hagaskolan, vilket kommer att innebära ökade 
hyreskostnader. 
 

3.3 Övriga lokalfrågor 

Under 2022 har utbildningsnämnden beslutat om en lokalförsörjningsstrategi för att möta upp det 
behov av till- och nybyggnad av lokaler som finns i förskola och skola. Bland annat innefattar den 
planering för om- och tillbyggnad av förskola och skola i Grimslöv, tillbyggnad av Hagaskolan samt 
utökning av skollokaler i östra Alvesta.  
 

3.4 Ökade kostnader för utökad studietid 

Riksdagen fattade under 20222 beslut om att grundskolans årskurs 4 – 9 ska erbjudas extra studietid 
om minst två timmar per vecka. Tidigare har det varit möjligt att söka statsbidrag för läxhjälp men 
detta är inte längre möjligt, vilket betyder att denna utökning sker inom befintlig ekonomisk ram.  
  

                                                           
2 2021/22:UbU30 
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4 Verksamhetsberättelse  

4.1 Nämndens inriktning 

 
 
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en 
gynnsam personlig utveckling och ekonomisk samhällsutveckling. I Alvesta kommun ska alla barn och 
elever ges förutsättningar att utvecklas och nå målen för utbildningen. Utbildning och omsorg för barn 
och unga ska vara jämställd, likvärdig och kompensatorisk vilket innebär att oavsett individuella 
förutsättningar och behov ska barn och elever ges möjligheter att främjas i sitt lärande och i sin 
utveckling. Barnen och eleverna ska mötas av kompetent och behörig personal. 
   Barn och elever ska känna sig trygga och det ska finnas en nolltolerans mot kränkningar, trakasserier 
och diskriminering. Inom utbildningsförvaltningen är måltiderna ett pedagogiskt verktyg för att lära 
barn och elever om hälsa, kulturer och ekologisk hållbarhet. Barn och elever i Alvesta kommun 
utbildas för att vara med och utveckla en hållbar framtid. 
   Alvesta kommun arbetar utifrån Barnens bästa – i Kronoberg och i Alvesta. Genom samverkan 
mellan olika parter både inom kommunen, regionen och Polisen ska tidiga insatser prioriteras för att 
utveckla arbetet med barn och ungdomar. 

4.2 Kommunfullmäktiges utvecklingsmål  

4.2.1 Utvecklingsmål 1 
 Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan ska öka. 

Bedömningen är att målet är uppfyllt vid årets slut.  
 

4.2.2 Utvecklingsmål 2 
 I Alvesta utbildas barn och elever av kompetenta och engagerade medarbetare i barn- och 

elevgrupper som i storlek närmar sig snittet för riket. 

Bedömning är att målet delvis är uppfyllt vid årets slut.  
 

4.2.3 Sammanfattning 
Andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan våren 2022 nådde 85,4 procent, 
vilket är en ökning med cirka fem procent sedan föregående läsår. Även andelen elever i årskurs 9 som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar till cirka 71 procent, vilket kan jämföras med föregående års 
värde om ca 64 procent. För båda dessa indikatorer behöver vi gå tillbaka till läsåret 2012–2013 för att 
hitta motsvarande måluppfyllelse. Även meritvärdet har ökat. Sett till modellberäknat värde3 för 
samtliga ovanstående faktorer när Alvesta kommuns grundskoleelever nått goda resultat.  

                                                           
3 Modellberäknat värde är ett utvecklingsnyckeltal (se kolada.se för mer information) som visar på avvikelse 
mellan faktiskt värde och modellberäknat värde där kommuner jämförs med övriga kommuner där hänsyn tagits 
till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå, kön samt andel elever med 
okänd bakgrund.   



 
Utbildningsförvaltningen  Årsrapport 2022 
            

6 
 

En orsak till resultatförbättring skulle kunna vara att det är en betydligt lägre andel elever som 
invandrar till Sverige efter skolstart, då det gav färre år för eleverna att klara målen för utbildningen.  
   Kommunen har en högre andel behörig personal i fritidshem och skola än både riket och liknande 
kommuner. För förskolans del når man ännu inte samma goda resultat då kommunen ligger lägre än 
både riket och liknande kommuner. Dock kan man se en positiv trend de senaste två åren vilket är ett 
resultat av den satsning som görs på förskolan i kommunen.  
   Antalet barn per medarbetare i förskolan är fortfarande högre än snittet för riket liksom antalet 
inskrivna barn per årsarbetare i fritidshemmet. Antal elever per lärare i kommunal grundskola har ökat 
något de senaste åren men är fortfarande lägre än snittet i riket.  
  

4.3 Årets verksamhet 

4.3.1 Öka det förebyggande arbetet för barn och elever 
Kommunfullmäktige riktade i budget för 2022 medel till elevhälsan för att öka det förebyggande 
arbetet för barn och elevers välmående och trygghet. För att alla barn och elever i kommunen ska ha 
en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång arbetar utbildningsnämnden förebyggande för 
att motverka utanförskap och förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa under paraplyet Barnens bästa 
gäller – i Alvesta. Under året har följande genomförts: 
 
 Tillsett att det finns gratis mensskydd till eleverna på samtliga skolor. 

 Startat områdesgrupper i Alvesta, Vislanda respektive Moheda för att stödja arbetet med 

barnens bästa i Alvesta. Områdesgrupperna är en samverkan för barn och unga tillsammans 

med utbildningsförvaltningen, förvaltningen för arbete och lärande, kultur- och 

fritidsförvaltningen, Allbohus, Polisen och föreningslivet. Områdesgruppernas inriktning är att 

stödja arbetet med barnens bästa i Alvesta och arbeta för att 

o öka trivsel, trygghet och delaktighet,  

o genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i de olika områdena,  

o bidra till ökad sysselsättning på fritiden 

o bidra till lovverksamhet för eleverna samt  

o stärka samverkan mellan kommun och andra aktörer.  

 Familjecentrum har kommit ett steg närmre att bli familjecentral. En förskollärare har anställts 

för att bygga upp den pedagogiska verksamheten vilket har gjort att man har lyckats komma 

igång med barn- och föräldraverksamhet. Till exempel så erbjuds under året öppen förskola 

vid familjecentrum i Alvesta och som mobil verksamhet i Moheda och Torpsbruk. Vidare har 

det ge o förts föräldragrupper tillsa a s ed Bar a årds e trale . ”He a a a för 
ar ets ästa” ge o fördes so  projekt ia Lä sstyrelse  o h i går u era i ordi arie 

verksamhet. Det har också skett en utökad samverkan med barnbibliotekarier i verksamheten.  

 Fortsatt implementering av den så kallade Kronobarnsmodellen4 pågår genom bland annat 

förvaltningsövergripande workshops för att bygga samsyn kring hur Alvesta kommun arbetar 

med barn och unga. Ett fördjupat gemensamt arbete med barnets plan har genomförts.  

                                                           
4 Ett länsgemensamt arbetssätt som bygger på att alla barn och unga i Kronoberg ska få likvärdiga och jämlika 
förutsättningar för en god uppväxt. Se mer på https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-
processer/barn-och-unga/barnens-basta-galler-i-kronoberg/kronobarnsmodellen/ 
 

https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/barn-och-unga/barnens-basta-galler-i-kronoberg/kronobarnsmodellen/
https://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/barn-och-unga/barnens-basta-galler-i-kronoberg/kronobarnsmodellen/
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4.3.2 Förskola och fritidshem  
Utbildningsnämnden har riktat ekonomiska resurser till förskolan och fritidshemmet för att öka 
personaltätheten och tillika minska antalet barn/elever per medarbetare i förskola och fritidshem. Än 
så länge går det inte att se några förändrade värden i statistiken för detta, men satsningen fortgår och 
förändringar beräknas ses under nästa år.  
 

4.3.3 Barn och elever i behov av stöd 
Skolorna i Alvesta kommun ska tidigt uppmärksamma elever som inte når kunskapskraven i svenska, 
svenska som andraspråk och matematik enligt den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin. Medel har 
riktats till skolorna för att kunna utöka andelen speciallärare i de lägre åldrarna i syfte att ge eleverna 
ökad möjlighet att nå kunskapskraven i dessa ämnen. Det är för tidigt att se några resultat för den här 
insatsen då det är ett arbete som behöver pågå över tid och insatsen kommer därför att fortgå.  
   Utbildningsförvaltningen har utökat den centrala barn- och elevhälsan med två specialpedagoger 
mot i förskolan från augusti 2022, vilket betyder att det från och med läsåret 2022 – 23 finns en 
specialpedagog knuten till respektive förskoleområde.  
   Båda ovanstående satsningar är insatser inte minst för att möjliggöra för förskolor och skolor att 
möta det ökade antalet barn och elever som är i behov av särskilt stöd.  
   Höstterminen 2022 startades upp med en föreläsning för all skolpersonal med fokus på pojkars 
resultat i skolan. Senare under hösten kommer all förskolepersonal ha en föreläsning kring lärmiljöer 
och språkutveckling i förskolan.  Inom ramen för centrala barn- och elevhälsan fortgår arbetet inte 
minst med att stötta skolor kring elever som har omfattade skolfrånvaro. Dels finns närvaroteamet 
som består av en lärare, psykolog, familjebehandlare och arbetsterapeut, dels har man under 
närvaroteamet även startat upp verksamheten Skutan som är ett undervisningsstöd för elever som 
befinner sig långt ifrån att kunna närvara på sin ordinarie skolenhet. Förutom närvaroteam finns även 
andra stödjande funktioner som möter barn och elever i behov av särskilt stöd.  
 

4.3.4 Attraktiv arbetsgivare 
Under vårterminen 2022 beslutades om en kompetensförsörjningsplan enligt HÖK 2021. Planens syfte 
är att göra en beskrivning och analys av nuläget inom utbildningsförvaltningen för att tydliggöra vilka 
områden som ska prioriteras under planens giltighetsperiod och vilka åtgärder som ska genomföras 
för att uppnå en god kompetensförsörjning inom utbildningsförvaltningen.  
   Utbildningsnämndens satsningar på planeringstid för förskollärare i förskolan samt 
förstelärarsatsningen ses fortfarande som positiva och bidrar till utveckling av verksamheten. 
Förhoppningen är att framförallt förstelärarsatsningen ska kunna växla upp under innevarande läsår 
när pandemitiden troligen är över. Förstelärarna avslutade under våren 2022 en uppskattad utbildning 
som pågått under två år.  
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5 Ekonomi 

Utbildningsnämnden redovisade vid årets slut en positiv avvikelse på +1,3 mnkr vilket motsvarar 0,3 % 
av budgeterat anslag. 
 

5.1 Driftredovisning 

 
Mnkr Budget 

2022 
Utfall 2022 Budget- 

avvikelse 
2022 

Utfall  
2021* 

Intäkter -77,0 -90,1 13,1 -90,2 

Personalkostnader 372,6 372,8 -0,2 364,2 

Övriga kostnader 182,6 194,2 -11,6 183,7 

Summa 478,2 476,9 1,3 457,8 

* exklusive LSS     
 
Mnkr Budget 

2022 
Utfall 2022 Budget- 

avvikelse 
2022 

Utfall  
2021* 

Nämnd 1,3 1,2 0,1 1,1 

Gemensam verksamhet 27,6 25,2 2,5 25,0 

Förskola 142,3 139,6 2,8 132,4 

Fritidshem 22,6 23,0 -0,4 18,0 

Grundskola 263,7 265,0 -1,3 258,2 

Särskola  20,7 22,9 -2,3 23,1 

Summa 478,2 476,9 1,3 457,8 

*exklusive LSS     
 
Analys av årets utfall 
Större budgetavvikelser 

Utfallet den 31 december 2022 var 476,9 mnkr vilket kan jämföras med en budget på 478,2 mnkr. Det 
ger en total avvikelse mot budget på +1,3 mnkr vilket motsvarar 0,3 %.  
 
Det underskott på 1,8 mnkr som nämnden aviserat under året avseende ökade kostnader för 
skolskjutsar, ökade ytterligare under hösten och hamnade på -2,4 mnkr. Förvaltningen satte in åtgärder 
under hösten för att mildra underskottet, vilket ledde fram till en prognos på -0,2 mnkr i oktober. Diverse 
mindre poster ledde till ett bokslutsresultat på +0,8 mnkr och när semesterlöneskulden reglerades i 
januari 2023 minskade kostnaderna 2022 med ytterligare 0,5 mnkr. 
 
Den största negativa avvikelsen på verksamhetsnivå ligger på grundskolan med -1,3 mnkr. Den har sin 
grund i de ökade skolskjutskostnaderna.  
 
Inom de gemensamma verksamheterna finns positiva avvikelser på totalt 2,5 mnkr. 
Semesterlöneskulden har minskat under 2022 vilket gett en avvikelse mot budget på 1,9 mnkr. Övrigt 
överskott handlar om  de åtgärder som sattes in under hösten för att mildra skolskjutsarnas underskott. 
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Den största positiva avvikelsen ligger inom förskolan. Huvudorsaken är ett överskott när det gäller köp 
av förskoleplatser från fristående huvudman, där antalet inskrivna barn har minskat under året. 
Dessutom har ett flertal familjer flyttat utomlands under hösten i samband med en skärpt 
skolpliktsbevakning och då har deras yngre barns förskoleplaceringar upphört.  
 
Särskolan landar på en avvikelse på +2,2 mnkr. I avvikelsen ligger skolskjutskostnader för 0,4 mnkr och 
köpt utbildning för 0,5 mnkr. Resterande avvikelse har sin grund i asylsökande elever där kommunen 
inte får full kompensation.  
 
Utfall jämfört med föregående år 

Intäkterna för 2022 visar på ett överskott på 13,1 mnkr mot budget.  
Den största avvikelsen 7,8 mnkr ligger på grundskolan. Det statliga bidraget ”skol iljarde ” som utgick 
under pandemin fortsatte delvis 2022 och gav 2,2 mnkr till grundskolan. Statsbidrag för förstärkning 
elevhälsan på 1,3 mnkr gjorde det möjligt att öka antalet speciallärare. Fler elever än budgeterat har 
varit inskrivna på resursenheten under året vilket gett ett överskott på 1,2 mnkr. Övriga avvikelser har 
att göra med mindre statliga ersättningar som bekostat olika former av inköp.  
Under förskolan ligger resterande avvikelse. Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder ökade med 1 
mnkr, handledarersättningar och lönebidragsersättningarna ökade med 2 mnkr och statsbidraget för 
språkutveckling utgick med 0,7 mnkr. 
 
Personalkostnaderna visar ett totalt underskott mot budget på 0,2 mnkr.  
 
De övriga kostnaderna visar ett underskott på 11,6 mnkr. Av det står grundskolan för 7,2 mnkr och 
förskolan för 3,3 mnkr. Grundskolans underskott består till största del av skolskjutsarnas ökade 
kostnader. Lokalkostnaderna har ökat utifrån det ökade lokalbehov som uppstått under året bland annat 
på Prästängsskolan. Kostnaden för köpt utbildning har ökat som en följd av att bidragsbeloppet till 
fritidshemmen höjts i och med den satsning som gjorts för att öka personaltätheten på våra kommunala 
fritidshem. Förskolans underskott handlar om inköp och förbrukning som kvittas mot de ökade 
intäkterna.  
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5.2 Investeringsredovisning 

2022 förbrukades hela investeringsbudgeten på 3,0 mnkr.  
Det kan jämföras med 2021 då 2,5 mnkr lades på investeringar.  
En stor del av investeringarna består även i år av åtgärder som har med lokalförsörjningsplanen att göra. 
Det har varit ombyggnation av rum på några enheter, nya skyltar och ljudanpassningar på några av våra 
grundskolor, uppsättningar av solskydd vid förskolor samt uppsättning av staket.  
En del möbler har  köpts in till både grundskola, särskola och förskola. Konstorganisationen har köpt 
inventarier i form av vagnar, grönsaksskärare och värmeboxar samt inrett en ny matsal. 
 
Mnkr Budget 

2022 
Utfall 2022 Budget- 

avvikelse 
2022* 

Utfall 2021 

  nettoinv. inkomster utgifter netto   nettoinv. 

Inventarier förvaltningen 0,7 0,0 0,4 0,4 -0,4 0,2 

Inventarier verksamhetssystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Inventarier förskola 1,2 0,0 1,0 1,0 -0,2 0,6 

Inventarier grundskola 1,0 0,0 1,4 1,4 0,3 1,2 

Inventarier särskola 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 

Summa 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 2,5 
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6 Medarbetare 

6.1 Nyckeltal – ska spegla kommunens krav 

 
 
Kommentarer till nyckeltalen 
Antal anställda 

Både antalet nettoårsarbetare och antal tillsvidareanställda har minskat något i jämförelse med 
tidigare år. Det är dock en liten minskning i förhållande till antalet personer som arbetar inom 
förvaltningen. Utbildningsförvaltningens personalomsättning har ökat men ligger ungefär på den nivå 
som fanns före pandemin.  
 
Pension inom 10 år 

Kommande pensionsavgångar är totalt sett något lägre än för föregående år.  För lärar- och 
förskolärargruppen är dock antalet pensioner högre eller lika stor, vilket betyder att det är i andra 
personalkategorier som pensionsavgångarna minskat.  
   Stora pensionsavgångar kopplat till svårigheten att rekrytera legitimerad, behörig personal är en 
utmaning för kommunens förskolor och skolor. Närheten till Linnéuniversitetet är en viktig del av 

Tabell 7. Nyckeltal medarbetare

2022 2021 2020

Antal  anstäl lda

Nettoårsarbetare (arbetad tid) 613,9 619,6 604,6

Antal tillsvidareanställda* 695,0 699,0 701,0

Personalomsättning 12,4% 7,0% 10,7%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 97,1% 96,2% 95,9%

Pension inom 10  år

Antal 146,0 155,0 162,0

Lärare 44,0 41,0 36,0

Förskollärare 27,0 27,0 27,0

Barnskötare 23,0 25,0 22,0

Andel 21,0% 22,2% 23,0%

Lärare 18,6% 17,4% 18,0%

Förskollärare 22,7% 24,3% 25,0%

Barnskötare 20,7% 23,8% 22,0%

Sjukfrånvaro 

Antal sjukdagar per anställd 22,8 21,1 24,7

Sjukfrånvaro i procent 7,1% 6,7% 7,6%

   varav män 6,0% 4,5% 5,6%

   varav kvinnor 7,3% 7,1% 8,0%

   varav längre än 59 dagar 43,7% 42,1% 47,4%

* per december månad
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arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare, inte minst genom att ta emot studenter från de olika 
lärarutbildningarna.  
 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat från föregående år, men är lägre än 2020. Pandemin fortsatte att ha sin 
påverkan även under 2022 men möjligheten till smittbärarpenning togs bort, vilket skulle kunna vara 
en förklaring till att sjukfrånvaron ökade i jämförelse med 2021 (räknas inte in i sjukfrånvaron). 
Utbildningsförvaltningen har näst högst antal sjukdagar/snittanställd i kommunen och näst högst 
sjukprocent. Detta kan ha att göra med att möjligheten till hemarbete vid lättare sjukdom inte är 
möjlig i förskola, fritidshem och skola som i annan verksamhet. Värt att notera är också att det är 243 
personer inom utbildningsförvaltningen som har haft fem frånvarotillfällen eller mer. 
   Långtidssjukfrånvaron ökade något från föregående år. Utbildningsförvaltningens 
långtidssjukfrånvaro är ca fem procentenheter lägre än snittet i kommunen.  
 
För att förebygga sjukfrånvaro har följande insatser gjorts under året: 

 Föreläsning Kryast 

 Föreläsning Kompassion (stresshantering) 

 Ut ild i gsdag ”Ha tera es ärliga perso er” 

 Enkät till hefer ”Happy at ork” 

 Smittförebyggande åtgärder kopplat till pandemi 

 Företagshälsovård och göra åtgärder vid tecken på ohälsa,  

 Varje chef gör sitt rehabiliteringsarbete vid 5 sjukskrivningar/år för att undvika 

långtidssjukskrivning 

 Rehabiliteringsarbete för långtidssjukskrivna så de kommer tillbaka. 

Som rehabiliterande insatser har följande gjorts under året: 
 Använt Previa och St Lukas 

 Genomgång av rehabiliteringsärenden med varje chef (HR-avdelningen) 

Större utbildningsinsatser under året 
 Rektorsutbildningar 

 Samverkan för bästa skola 

o Förskolan med inriktning mot språkutveckling 

o Handledning till rektorer i förskola och skola 

o Kompetensutveckling för lärare i skola 

o Tillitsbaserad styrning och ledning 

 Specialpedagogiska lyftet i förskolan 

 Enheternas egna kompetensutvecklingsinsatser 

 Kronobarnsmodellen 
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7 Förväntad utveckling 

7.1 Ökade kostnader nya lokaler 

Utbildningsnämnden står inför ett ökat lokalbehov och ett behov av upprustning av 
verksamhetslokaler och en del av dessa förbättringar är redan igång eller beslutade att påbörjas. Detta 
kommer att innebära ökade kostnader i form av hyror, vilket är en osäkerhetsfaktor i 
utbildningsnämndens ekonomi.  
 

7.2 Ökat antal barn och elever i behov av särskilt stöd 

Förskolor och skolor ser under senare år att det är allt fler barn och elever som är i behov av särskilt 
stöd. Detta syns även på att särskolans verksamheter har fördubblats de senaste åren. Båda dessa 
faktorer är kostnadsdrivande i utbildningsförvaltningens verksamheter.  
   En uppsökande verksamhet för att få barnen till förskolan finns idag, men upplevelsen är att barn är 
för få timmar i förskolan vilket kan innebära att deras språkutveckling i svenska påverkas. Detta arbete 
är viktigt att det fortgår, inte minst med att skapa förståelse för förskolans betydelse.  
  Det finns en osäkerhetsfaktor kring hur framförallt yngre barn i skolan har påverkats av pandemin 
och vilka resurser som kommer att behövas i förskola och skola framöver för att möta ett eventuellt 
behov. Även om det finns en osäkerhetsfaktor kring orsaker, kan man se både i Alvesta kommun och 
nationellt att resultaten för de nationella proven i årskurs 3 gav ett sämre resultat 2022 än före 
pandemin5. Att elever klarar grundskolan med goda resultat är en friskfaktor både för individen och för 
samhället.  
 

7.3 Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 

Utbildningsförvaltningen behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att möta det 
kompetensutvecklings- och rekryteringsbehov som finns. Det handlar såväl om att möta upp befintlig 
personal och kunna erbjuda dem att kunna kompetensutveckla sig som att kunna visa på 
utvecklingsmöjligheter vid nyanställning.  
   För en del utbildningar finns idag statsbidrag som kan kompensera för studier, men långt ifrån för 
alla. 
 

7.4 Ändrade timplaner 

Regeringen har föreslagit ändringar i skolregleringen som rör timplanen för grundskolan som avser 
språkval, skolans val, elevens val och fördelningen av tid mellan vissa ämnen. Ändringarna föreslås 
träda i kraft på utbildningen från och med 2024, vilket kan påverka tjänstefördelning och budget för 
våra grundskolor.  
  

                                                           
5 https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?focus=16607&report=74586 
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8 Intern kontroll 

 

       

 

   

          

          

          

          
 

8.1 Uppföljning av internkontollprocessen 

Utbildningsförvaltningen påbörjade under 2017 att ta fram riktlinjer för den interna kontrollen. En 
arbetsgrupp har utifrån riktlinjerna arbetat med, och dokumenterat arbetet med den interna 
kontrollen från 2019 och framåt. En bruttolista upprättas årligen från verksamheten med förslag på 
internkontrollpunkter att lyfta till planen. Arbetsgruppen gör sedan en riskanalys utifrån punkterna på 
bruttolistan och väljer sedan ut ett antal som presenteras för utbildningsnämndens arbetsutskott. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott väljer sedan ut en handfull punkter som sedan beslutas av 
utbildningsnämnden att ingå i nästkommande års internkontrollplan. 
   Utbildningsnämndens arbete med den interna kontrollen behöver fortfarande bli mer 
ändamålsenligt och ett påbörjat kommunövergripande omtag med intern kontroll kan främja detta. 
Inte minst handlar det om att utbildningsnämnden ska fortsätta arbetet med implementering av 
punkter till internkontrollplanen, sprida information om intern kontroll ute i verksamheterna, utveckla 
kopplingen mellan mål för verksamheterna och den interna kontrollen samt säkerställa att det beslut 
som utbildningsnämnden fattade kring återrapportering av internkontrollen verkställs och blir en 
naturlig del i det löpande arbetet under året.   
 

8.2 Sammanfattande bedömning av förvaltningens resultat 

8.2.1 Kommunövergripande internkontroll 
Resultatet av kontrollerna är att samtliga kontrollpunkter bedöms som ”tillrä klig”, eller ”god”. En av 
dessa kontrollpunkter kan dock särskilt följas upp vid återrapporteringen av 2023 års uppföljning, 
direktupphandlingar, för att säkerställa att ett nytt avtal avropas enligt plan.  
 
Sammantaget bedöms resultatet so  att de  i ter a ko trolle  är ”god” avseende 
kommunövergripande internkontroll.  
 

8.2.2 Utbildningsnämndens internkontroll 
Resultatet a  ko troller a är att drygt hälfte  är ”tillrä klig”, eller ”god”  a  5 . I t å a  0  års 
kontrollområden bedöms resultatet vara bristfälligt. Åtgärderna för att minska/eliminera riskerna 
inom dessa kontrollområden ska därför följas upp vid återrapporteringen av 2023 års uppföljning.  
 
Sa a taget edö s resultatet so  att de  i ter a ko trolle  är ”tillrä klig” avseende 
utbildningsnämndens internkontroll.  

  

1. 
Riskanalys 

(S o K Analys) 

2. 
Plan 

3. 
Genomförande 

4. 
Uppföljning 
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9 Fri disposition för nämnden 

9.1.1 Avslutning av Samverkan för bästa skola 
Under tre år har två förskolor, två grundskolor och huvudman varit delaktiga i ett 
utvecklingssamarbete med Skolverket. Detta avslutades vid utgången av 2022 och kommer att 
slutredovisas den 28 februari.  
 

9.1.2 Påbörjan av ESF-projektet ”Bar e s bästa i Alvesta” 
Under hösten 2022 ansökte utbildningsförvaltningen om medel från Europeiska socialfonden 
tillsammans med förvaltningen för arbete och lärande, kultur- och fritidsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. ESF beviljade nästan 12 miljoner kronor som under tre år ska användas 
för att stärka år sa erka spro ess ”Bar e s ästa gäller! – i Al esta”. Medlen ska bland annat 
användas till att stärka Familjecentralen med en pedagog, närvaroteamet med en fritids- och 
arbetslivskoordinator, arbetsterapeut för unga vuxna samt en fält- och socialarbetare. Projektet inleds 
1 februari 2023 och pågår till 31 januari 2026. 
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10 Bilaga Genomförda kontroller enligt kommunövergripande 
internkontrollplan 2022 

 
Kontrollmoment Representation 
Avgränsningar/urval Stickprov 
Bedömt resultat God 
Kommentar och slutsats Granskning genom stickprov, konto 6441 – livsmedel, konto 7651 – 

kurser, konto 7101 – extern representation, konto 7111 – personalfest, 
konto 7114 – uppvaktningar. Kraven för representation uppfylls. 

Förslag till åtgärd Fortlöpande information gällande regler för representation. 
 

Kontrollmoment Direktupphandlingar 
Avgränsningar/urval Tidsperiod 2021-08-01 till 2022-07-30 (a) respektive Tidsperiod 2018-

2021 (b).  
Bedömt resultat Tillräcklig 
Kommentar och slutsats a) Direktupphandlingar överstigande 100 tkr 

Enskilda inköp från Lernia Utbildning AB (fakt 50893312), som överstiger 
100tkr har identifierats. Fakturor på inköpssummorna 137 600kr och 
avser restaurangutbildning (Kostenheten). 
 
Enskilda inköp från Inläsningstjänst & Media i Sthlm (fakt 12221), som 
överstiger 100tkr har identifierats. Fakturor på inköpssummorna 110 307 
kr och avser kommunabonnemang inlästa läromedel 
 

b) Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör och 

granskad förvaltning 

En förvaltningsspecifik leverantör har identifierats vilket är 
Inläsningstjänst & Media i Sthlm. Inköpssumman är 907 894kr och avser 
digitala läromedel. 

Förslag till åtgärd Inköp kan från 1 februari avropas från Adda Ramavtal via 
Skolon/Läromedia/ATEA. Det som avses i det här fallet är ett 3 år 
gammalt avtal. Nu görs stora köp via Läromedia. 

 
Kontrollmoment Löner, analyslista 
Avgränsningar/urval Ett antal chefer vid varje förvaltning har slumpvis valts ut och 

kontrollerats 
Bedömt resultat God 
Kommentar och slutsats Uppföljning i utbildningsverksamheten visade på brist vid en enhet. I 

övrigt är det få löneskulder som uppkommer så rutinen verkar vara känd 
och efterföljas baserat på de stickprov som gjorts.  

Förslag till åtgärd HR-chef informerar berörd chef för att säkerställa att rutinen är väl känd.  
Eventuella nya chefer informeras om rutin vid anställning.  

 
Kontrollmoment Verkställighet av KF-beslut 
Avgränsningar/urval KF-beslut som avser utbildningsnämnden 
Bedömt resultat God 



 
Utbildningsförvaltningen  Årsrapport 2022 
            

17 
 

Kommentar och slutsats De KF-beslut som berör utbildningsnämnden är samtliga verkställda eller 
delvis verkställda. Arbetet sker enligt plan för att verkställa besluten.  

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs 
 

Kontrollmoment Tillgänglighet 
Avgränsningar/urval Telefonin flyttades över till kontaktcenters verksamhet vecka 7 2022 och 

därifrån har inkomna samtal följts vecka för vecka. 
Bedömt resultat God 
Kommentar och slutsats Servicenivån avseende besvarade samtal till kontaktcenters 

verksamheter är 94 procent (erbjudna samtal 55 865 st, besvarade 
samtal 52 382 st). Det framgår inte av redovisning hur 
utbildningsförvaltningen förhåller sig till det värdet, men bedömningen 
görs att servicenivån i kommunen är god i sin helhet.  

Förslag till åtgärd Ingen åtgärds behövs.  
 
 

10.1 Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 2022 

Kontrollmoment Minskning av tallrikssvinn för elever 
Avgränsningar/urval Kartläggning 
Bedömt resultat God 
Kommentar och slutsats Det finns en rutin för matsvinn som följs och mäts två gånger årligen. 

Tallriksvinnet har minskat sedan kostenheten började mäta bakåt i 
tiden. Kostenheten arbetar mycket med dialog både med kök och elever 
för att nå goda hållbarhetsmål. De matsalar som har två bufféstationer 
där elever kan ta om igen utan att köa har större möjligheter att nå 
målen samt har ett bättre ekonomiskt utfall. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs 
 
 

Kontrollmoment Att rutiner efterlevs vad gäller anmälan och rapportering av 
delegationsbeslut 

Avgränsningar/urval Stickprov 
Bedömt resultat Bristfällig 
Kommentar och slutsats Det finns en upprättad rutin för anmälan och rapportering av 

delegationsbeslut samt mallar och instruktioner för hantering av 
delegationsbeslut. Många delegater följer rutinerna och anmäler de 
beslut de fattat på delegation. Dock finns ett stort mörkertal i 
rapporteringen då många delegater troligen fattar beslut på delegation 
som de inte anmäler och rapporterar till utbildningsnämnden. 

Förslag till åtgärd Information om rutin vid delegationsbeslut och uppföljning av 
densamma. 

 
 

Kontrollmoment Upprättande av barnkonsekvensanalys vid beslut som rör barn 
Avgränsningar/urval Kartläggning 
Bedömt resultat Bristfällig 
Kommentar och slutsats Det finns en rutin för upprättande av barnkonsekvensanalyser, dock 

följs den bara delvis då det inte alltid är klart när analys ska upprättas. 
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Rutinen uppfyller därmed delvis internkontrollplanens krav. 
Utbildningsförvaltningen behöver fortsätta att aktualisera i vilka beslut 
barnkonsekvensanalyser ska upprättas. Under året har det tagits fram 
mallar för två olika typer av analyser. 

Förslag till åtgärd Fortsätt arbeta enligt upprättad rutin och tillgängliga mallar.  
 
 

Kontrollmoment Att det finns kapacitetsmått för förskolor/skolor i Alvesta kommun samt 
att det bereds plats för barn/elever 

Avgränsningar/urval Kartläggning 
Bedömt resultat Tillräcklig 
Kommentar och slutsats Det finns inte kapacitetsmått för kommunens förskolor och skolor idag, men det 

bereds plats för barn och elever i kommunens förskolor och skolor. Inga 
kapacitetsmått finns framtagna för förskolor och skolor i Alvesta kommun i den 
mån man menar att man har tagit hänsyn till nyckeltal som till exempel 
undervisningssalar i förhållande till undervisningsgrupper/klasser men rutin för 
att bereda plats för barn och elever i förskolor och skolor i Alvesta kommun 
följs. Med anledning av avsaknad av rutin uppfyller den inte 
internkontrollplanens krav kring kapacitetsmått, men skolplaceringar hanteras 
rättssäkert och plats bereds för alla elever.  
Beställning är gjord mars 2022 till Allbohus om mått på 
undervisningslokalers storlek i förskolor och skolor för att ta fram 
kapacitetsmått och få en mer noggrann bild kring detta.   

Förslag till åtgärd Arbete fortlöper med framtagande av kapacitetsmått.  
 
 

Kontrollmoment Kontrollera att systematiskt arbetsmiljöarbete dokumenteras i 
verksamhetssystem 

Avgränsningar/urval Stickprov 
Bedömt resultat Tillräcklig 
Kommentar och slutsats Det finns en rutin, men den följs inte fullt ut. Avvikelse hittad i form av att fel 

mall använts. Detta är nu tillrättat. 
Systemet är svåranvänt då det inte är intuitivt. Utbildningar har genomförts och 
erbjuds men då det är ett system man använder vid vi få tillfällen är det lätt att 
det blir fel eftersom det går lång tid mellan gångerna man använder det. 
Systemet har inte fungerat fullt ut för grundskola och särskola men ska 
nu fungera och påminnelse om att göra den årliga uppföljningen kring 
det systematiska arbetsmiljöarbetet är gjort. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs.  
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11 Bilaga 2 Kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor: Utbildningsnämndens verksamheter har en god personaltäthet och personalen har en 
god utbildningsnivå.  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Inskrivna barn per årsarbetare 
kommunal förskola, antal (Kolada, 
N11010) 

5,5 5,3 5,5 5,2 
(5,6*) 

5,8 5,7 5,7 

Heltidstjänster i förskolan med 
förskollärarlegitimation, kommunal 
regi, andel  
(Kolada N11810) 

 46 40 35 36 40 40 

Förskollärartäthet, antal barn/lärare 
med förskollärarlegitimation 
(Kolada N11813) 

 11,4 13,8 14,6 16,0 14,1 14,3 

Inskrivna barn/årsarbetare i 
fritidshemmet, antal (Kolada 
N13014) 

23,2 25,8 22,8 25,1 26,2 24,2 24,2 

Anställda, andel (%) heltidstjänster 
med pedagogisk högskoleexamen, 
kommunal regi, fritidshem 
(Skolverket) 

58 52 45 45 48 48 44 

Elever/lärare (årsarbetare) i 
kommunal grundskolan 1–9, antal 
(Kolada, N15034) 

12,7 12,9 12,3 11,0 10,8 11,1 11,5 

Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i kommunal 
grundskola åk 1–9, andel (%) 
(Kolada, N15031) 

92,4 90,3 89,1 85,9 85,2 88,1 88,1 
 

Lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i grundskola åk 1–9, 
kommunala skolor, andel (%) 
(Kolada, N15814) 

75,4 73,4 72,5 71,4 70,1 69,7 69,6 

Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i grundsärskola, 
lägeskommun, andel (%) (N18710) 

82,3 69,0 84,0 82,7 99,0 98,9 87,8 
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Kvalitetsfaktorer: I utbildningsnämndens verksamheter uppmärksammas tidigt de barn och elever som 
riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik och åtgärder 
sätts in för att eleverna ska ges förutsättningar att nå målen.  
Pojkar och flickor ges samma förutsättningar att nå goda resultat i utbildningen 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov och som klarat alla 
delprov för matematik 
(N15454) 

48 66 70 55 -* -* 54 

Elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov och som klarat alla 
delprov i sv/sva (N15452) 

67 71 69 79 -* -* 61 

Elever i åk 6 med lägst betyget 
E i matematik (%) (N15485) 

79,4 82,6 86,2 85,5 87,4 87,5 85,7 

Elever i åk 6 med lägst betyget 
E i svenska (%) (N15514) 

88,0 92,2 91,5 94,3 91,3 92,3 94,7 

Elever i åk 6 med lägst betyget 
E i sva (%) (N15516) 

27,5 44,2 55,9 60,7 44,7 55,9 58,1 

Andel pojkar i åk 6 som 
uppnår kunskapskapskraven i 
alla ämnen 

61,2 66,2 54,5 60,6 61,9 
 

63,5 64,4 

Andel flickor i åk 6 som uppnår 
kunskapskapskraven i alla 
ämnen 

66,0 68,0 72,6 77,1 76,6 75,6 73,6 

Andel pojkar i åk 9 som 
uppnår kunskapskraven i alla 
ämnen 

52,5 46,3 56,6 60,5 68,5 64,3 68,0 

Andel flickor i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen 

65,5 69,7 58,8 69,8 73,4 62,6 78,1 

Pojkar i åk 9 som är behöriga 
till något nationellt program 
på gymnasiet 

67,2 62,7 68,2 77,4 77,6 77,4 84,0 

Flickor i åk 9 som är behöriga 
till något nationellt program 
på gymnasiet 

77,4 79,8 71,4 76,4 83,9 82,6 87,8 

*Nationella prov genomfördes inte i årskurs 3 2020 och 2021 med anledning av pandemin 
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§ 20 Dnr 2023-00018 042 

 

Årsrapport 2022 med bokslut och återrapportering av intern 
kontroll 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsrapport 2022. 

Omsorgsnämnden bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att rutinen för 
hantering av kontanta medel är väl känd och följs inom verksamheten. 

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att 
säkerställa att genomförandeplanerna är aktuella och används aktivt som ett 
arbetsverktyg. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens grunduppdrag är att inom ansvarsområdet verka för att 
enskilda kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den samlade 
bedömningen av år 2022 är att verksamheten bedrivits med en god kvalitet.  

Det ekonomiska resultatet för 2022 blev minus 1,9 miljoner kronor mot budget. Då 
har kostnaderna belastats med en engångskostnad på 6,2 miljoner kronor på grund 
av ändrad periodisering av timlöner med mera för december 2022. Hade denna 
redovisningsändring inte genomförts i år hade resultatet för år 2022 varit plus 4,3 
miljoner kronor. 

De kommande åren innebär ett tufft ekonomiskt läge beroende på den höga 
inflationen och de kostnadsökningar som följer av den. Prognoser över den 
demografiska utvecklingen visar också på ett ökat antal äldre i befolkningen. Detta 
innebär sammantaget att verksamheten behöver anpassas för att möta de olika 
förutsättningarna genom att effektivisera och utveckla nya arbetssätt så att 
resurserna räcker till fler.  

Resultaten av 2022 års interna kontroller är att 78 procent av granskningarna visar 
på en tillräcklig nivå alternativt en god nivå (sju av nio internkontroller). För ett av 
årets kontrollområden, hantering av kontanta medel, bedöms dock resultatet vara 
bristfälligt.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 4, 2022-02-13 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-13 

Årsrapport för 2022, 2023-02-13    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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1 Sammanfattning  

2022 – ett bra år 
Omsorgsnämnden har som grunduppdrag att inom nämndens ansvarsområde verka för att enskilda kan 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den samlade bedömningen av 2022 är att en god kvalitet 
bedrivits verksamheten. Det är ett systematiskt arbete med flera politiska beslut som ligger till grund 
för det med utgångspunkt att verksamheten ska bedrivas långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. 
Arbete pågår med att ge ett rätt stöd och bistånd utifrån bedömt behov och lagrum samt att följa 
vägledningen i verkställigheten bland annat genom en stärkt teamsamverkan. Arbetet med att utveckla 
och stärka digital service och välfärdsteknik och det förebyggande arbetet fortlöper. Denna utveckling 
är nödvändig både för att klara en svårare bemanningssituation och för att kunna möta den enskildes 
behov av trygghet, delaktighet och självständighet. Pandemin fortsätter att påverka verksamheten 
främst genom en periodvis hög sjukfrånvaro men även utifrån att vissa aktiviteter/utvecklingsområden 
inte kunnat starta upp som planerat. I det strategiska arbetet med att rekrytera, utveckla och behålla 
personal har vi kunnat satsa på ett flertal kompetenshöjande insatser som är viktiga både för att kunna 
möta nuvarande behov och även för att rusta organisationen för framtiden.  
 
Det ekonomiska resultatet för 2022 blev -1,9 mnkr mot budget men då har kostnaderna belastats med 
en engångskostnad på 6,2 mnkr p g a ändrad periodisering av timlöner m m för december. Annars hade 
resultatet varit + 4,3 mnkr vilket är bättre än prognos. Höga statsbidrag har bidragit till plusresultatet. 
De kommande åren innebär ett tufft ekonomiskt läge beroende på den höga inflationen och de 
kostnadsökningar som följer av den. Om några år står vi också inför att antalet äldre markant ökar. Detta 
innebär sammantaget att vi behöver anpassa oss för att möta de olika förutsättningarna genom att 
effektivisera och utveckla nya arbetssätt så att resurserna räcker till fler.  
 

 
 

  

 
Tabell 2. Driftredovisning 2022    

mnkr Budget 
2022 

Utfall 
2022 

Budget- 
avvikelse 

2022*  
Intäkter -72,0 -92,4 20,4  
Personalkostnader 349,0 364,5 -15,5  
Övriga kostnader 114,3 121,1 -6,8  
Summa 391,3 393,2 -1,9  
Kostnaderna är ökade med 6,2 mnkr för timlöner mm i december 

vilket inte var budgeterat. Annars hade resultatet varit + 4,3 mnkr. 
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2 Nämndens ansvarsområde 

En god kvalitet i verksamheten 
Omsorgsnämndens grunduppdrag är att inom nämndens ansvarsområde verka för att enskilda kan 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Nämndens arbete ska ske i enlighet med de mål och 
riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige och som framgår av de lagar och förordningar som 
styr verksamheten. Omsorgsnämnden ansvarar för tjänster och myndighetsutövning inom 
äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och kommunal hälso-och sjukvård. I 
ansvaret ingår även att arbeta förebyggande med stöd och fokus på att stärka medborgarnas 
självständighet och delaktighet. Nämnden ska samverka med andra nämnder som berörs av 
verksamhetsområdet utifrån individens bästa. I detta avsnitt redovisas en del resultat och 
händelser inom området. Avsnittet avslutas sedan med en samlad bedömning av kvaliteten i 
verksamheten. 
 

Kvalitetsindikatorer Alvesta Riket 
Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende, %  83 % 77 % 
Andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst, % 90 % 86 % 
Personalkontinuitet. Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde  16 personal 16 personal 
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla nya insatser), medelvärde 49 dagar -- 

 
Årets nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att resultaten är på en fortsatt god 
nivå. Men liksom för övriga kommuner är årets resultat något lägre än föregående mätningar. 
Denna förändring bör ses i kontexten av pandemin. I Alvesta kommun är de äldre mest nöjda med 
personalens bemötande. Omsorgstagarna har även ett gott förtroende för personalen medan 
personalkontinuiteten behöver stärkas inom såväl hemtjänsten som på de särskilda boendena.  
 
Inom Alvesta kommuns strategi för ett värdigt liv för våra äldre medborgare fortsätter 
förvaltningen arbetet med att komplettera nuvarande utbud inom äldreomsorgen med att erbjuda 
fler mötesplatser och aktiviteter för äldre samt att medverka i samhällsplaneringen angående olika 
typer av bostäder anpassade för äldre. Inom ramen för detta har nu förvaltningens andra 
trygghetsboende färdigställts och inom särskilt boende har ett projekt startats med syfte att 
kvalitetssäkra individuell tid hos omsorgstagarna.  
 
Inom verksamhetsområdet funktionsstöd visar årets brukarundersökning på ett resultat i linje med 
riket. Även här är resultaten något lägre än vid föregående mätning men med en högre spred av 
de olika indikatorernas värden. Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats1 
(alla nya insatser) är på en oförändrad låg nivå. Antalet personer inom daglig verksamhet fortsätter 
att växa och vi har kunnat erbjuda fler sysselsättningar än tidigare. Exempelvis Team Norregård där 
deltagarna arbetar med gårdsarbete såsom gräsklippning, målning, hunddagis, plantering/odling.  
 
Omsorgsnämndens grunduppdrag följs genom kvalitetsfaktorn ”omsorgen och vården ska vara av 
god kvalitet och utgå ifrån den enskildes behov, möjligheter och förutsättningar”. Nämndens 
samlade bedömning över 2022 är att en god kvalitet har bedrivits under året. 

 

  

 
1 LSS= lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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3 Händelser av väsentlig betydelse 

Vid årsskiftet samlades kommunens LSS-verksamhet hos omsorgsnämnden. Inledningen har varit god 
och det syns bland annat en bättre dialog och överflyttning internt mellan barn och vuxen-
verksamheten. Detta väntas även på sikt kunna medföra en positiv ekonomisk effekt. Omorganisationen 
innebär en del utmaningar och behov finns av att ytterligare förtydliga gränsdragning och 
samverkansformen mot andra nämnder.  
 
Vi kan konstatera av coronapandemin fortsätter att påverka verksamheten till och från. Den höga 
graden av vaccinerade medför att antalet svårt sjuka och dödsfall minskar. Vaccinationen skyddar dock 
inte mot smitta. Under detta år har vi inte haft några större utbrott på enheterna då vi lärt oss att 
hantera covid och hejda dess smittspridning. Fortfarande gäller att personal ska stanna hemma vid 
symtom. Under senare delen av året har också säsongsinfluensa och andra virus lett till kraftigt ökad 
sjukdom. Detta påverkar i hög grad vår sjukfrånvaro och bemanningsläget har varit ansträngt vid vissa 
tillfällen. Ekonomiskt finns merkostnader i form av sjuklöner och för visst skyddsmaterial. Under slutet 
av året återinfördes munskydd i nära omsorgsarbete men några ytterligare restriktioner är inte aktuella.  
 
Starten av Riksbyggens trygghetsboende på Tingsbacken i Alvesta tätort har pausats på grund av det för 
närvarade höga kostnadsläget. Dessa bostäder är en del i kommunens arbete med att kunna erbjuda 
bra bostäder för äldre kommuninvånare.  
 
Vi är mycket stolta över de utmärkelser och priser som förvaltningens medarbetare har erhållit under 
året. Bland annat har ett av tillagningsköken erhållit pris i White Guide Senior Special Foods för att 
framgångsrikt skapa goda och näringsriktiga måltider till våra äldre.  
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4 Verksamhetsberättelse  

4.1 Nämndens 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.  
 

4.2 Kommunfullmäktiges utvecklingsmål  

❖ Den enskildes nöjdhet och inflytande över sin vardag utifrån de beviljade insatserna ska öka 

 
Målindikatorer 
• Delaktigheten i upprättandet av genomförandeplaner, SoL2, LSS 

• Hänsyn till åsikter och önskemål, SoL 

• Möjlighet att påverka tider, SoL 

• Bestämma om saker som är viktiga hemma, LSS 

• Trivs alltid på sin dagliga verksamhet, LSS 

 
Bedömningen är att utvecklingsmålet delvis är uppnått vid årets slut. Genomförandeplanen skapar 
förutsättningar för omsorgstagarens inflytande över utförandet av beviljade insatser och är därigenom 
ett viktigt arbetsverktyg för personalen. Förvaltningen har arbetat med flera åtgärder under året vilka 
bedöms ge god effekt på sikt men på grund av pandemin och chefsbyten har inte alla insatser kunnat 
starta upp då fokus i stället varit på verksamheten. I bedömningen har vägts in att det vanligtvis tar tid 
innan en generellt förbättrad upplevelse blir synlig.  
 
Förutsättningarna har stärkts för personalen inom äldreomsorgen att tillsammans med den enskilde 
planera utförandet av insatser. Inom funktionsstöd är nära 100 procent av omsorgstagarna delaktiga i 
upprättandet av genomförandeplanen. I de fall där den enskilde har olika anledningar valt att inte delta 
framgår detta av planen.  
 
  

 
2 SoL=Socialtjänstlagen 
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4.3 Årets verksamhet 

I uppdraget att ge nämndens målgrupp möjlighet till livskvalitet hela livet är en viktig del att omsorgen 
och vården ska ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med den enskilde i centrum. Det 
personcentrerade stödet utgår ifrån den enskildes mål och kapacitet och dennes rätt att forma sitt liv. 
Kontinuitet, relation och samskapande är nödvändiga komponenter liksom att den enskilde ses som en 
del av teamet och är delaktig i planeringen och utformningen av insatserna. Arbetet kring den enskildes 
genomförandeplan och teamets samverkan har även i år prioriterats. En god personalkontinuitet är 
vidare en viktig kvalitetsaspekt där målsättningen är att den enskilde ska få omsorg och vård av så få 
olika personal som möjligt. Till stöd för det har ett nytt planeringssystem införts inom hemtjänsten.  
 
De insatser som vi ger ska vara av rätt omfattning utifrån den enskildes behov och beviljade insatser. I 
detta ingår att kunna erbjuda ett tryggt kvarboende i det egna hemmet men även att kunna erbjuda 
biståndsbeslut om särskilt boende vid omfattande behov. Med individen i fokus arbetar vi med 
hälsofrämjande, förebyggande och trygghetsskapande insatser. Exempelvis via rehab-enheten och ett 
särskilt team som arbetar med en trygg och säker hemgång (TOSH). Vi har även utrustat ett träningsrum 
där den enskilde kan få träna sin balans och fysik inför hemgång.  
 
Kön till särskilt boende har varierat under året från att som lägst varit två personer och som högst 34 
personer. Storleken på kön har till viss del påverkats av att antalet lägenheter successivt minskats på det 
särskilda boendet Furuliden inför dess renovering. För att kompensera för detta har 
evakueringslägenheter öppnats på Torsgården under senare delen av året. Den genomsnittliga 
väntetiden från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum var vid årets mätning 86 dagar, 
vilket är inom skälig tid. 
 
Arbetet med digital service och välfärdsteknik fortsätter enligt framtagen handlingsplan. Utvecklingen 
är nödvändig både för att klara en svårare bemanningssituation och för att kunna möta den enskildes 
behov av trygghet, delaktighet och självständighet. Användandet av trygghetskameror, GPS-klockor 
med flera trygghetslösningar samt läkemedelsrobotar för personer som behöver påminnelse att ta sin 
medicin fortsätter att föras in. Inköpta Ipads möjliggör delaktighet för den enskilde vid inköp hemma 
men även till att delta i teamssamverkan med de olika professioner gällande sin omsorg. 
 
Förvaltningens öppna Mötesplatser för äldre, grannråden på de särskilda boendena, anhöriggrupper 
och det fallförebyggande arbetet har kunnat starta upp igen efter att pandemins restriktioner släppts. 
Detta är viktiga delar i förvaltningens förebyggande arbete för att främja hälsa, trygghet och livskvalitet. 
Inom verksamhetsområde funktionsstöd fortsätter boenderåden att utvecklas för att stärka den 
enskildes inflytande och nöjdhet.  
 
Inom ramen för den nationella omställningen ”Nära vård och omsorg” med utgångspunkt individen och 
individens behov kan nämnas att vi är först av kommunerna i länet med att kunna erbjuda provtagning 
under jourtid av patientens snabbsänka och blodvärde med mera. På så sätt får läkaren ett bra 
beslutsstöd för sin bedömning och onödiga inläggningar kan undvikas. 
 
Inom funktionsstödsområdet ökar mångfalden vilket gör verksamheten komplex och svårplanerad men 
även dynamisk och variationsrik. Yngre personer med en funktionsnedsättning efterfrågar andra 
insatser än äldre. Personer med samsjuklighet exempelvis med psykosocialt symptom blir att mer 
gängse. Det finns ärenden som är svåra att verkställa i vår kommun då vi inte är tillräckligt stor för viss 
enskild verkställighet och då krävs kostnadsdrivande köp av extern plats. 
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Bra måltider och måltidsmiljön är en viktig del för att känna livsglädje och ha något att se framemot. 
Inom särskilt boende har vi arbetat med att utveckla dess kvalitet bland annat genom att åsikter från de 
boende tas tillvara och att ibland ge en guldkant i samband med måltiden. 
 
En del av förvaltningens lokaler behöver rustas upp för att bli mer anpassade utefter dagens krav på 
arbetsmiljö, smittskydd och brandsäkerhet med mera. Inom detta har därför beslut tagits om att Rehab-
enhetens lokaler kommer att renoveras och byggas till för att få till ett bättre flöde av rena och smutsiga 
hjälpmedel. Renoveringen kommer att påbörjas i början av 2023. En renovering av det särskilda boendet 
Furulidens höghusdel (C-hus) är upphandlad. Renoveringen väntas kunna börja under våren 2023 efter 
att kommunfullmäktige gett startbesked. En väsentlig del i renoveringen är ett fullgott brandskydd. Men 
även att säkra energiförsörjningen för förvaltningens verksamhet i den norra kommundelen genom 
installation av en stationär reservkraftanläggning. Förvaltningen har även påbörjat en planering för en 
ny bostad med särskild service, LSS i Alvesta tätort för att kunna möta kommande behov.  
 
Ett flertal insatser pågår som direkt kan kopplas till Agenda 2030. Som exempel kan nämnas att inom 
hemtjänsten har ruttoptimeringen utvecklats med fler cykelrundor och promenadrundor i stället för via 
bil. Vi har även fortsatt byta ut diesel/etanolbilar till elbilar och installera ladd-stolpar i takt med att de 
kan levereras. Vi bekämpar klimatförändringarna även genom att vi ser över våra leveranser till köken 
och samverkar köken emellan. I år har vi köpt in cirka 35 procent ekologiska livsmedel. Vi har vidare 
arbetat med att trygga livsmedelsförsörjningen och en förbättrad nutrition i syfte att motverka hunger. 
En beredskapshandbok för offentliga måltider är framtagen tillsammans med livsmedelsverket.  
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5 Ekonomi  

5.1 Driftredovisning 

 
 

 
 
Analys av årets utfall 
Större budgetavvikelser 
Resultatet blev -1,9 mnkr. Exkl engångskostnader för decembers timlöner är det + 4,3 mnkr vilket är 
något bättre än prognos. Statsbidrag ger intäktsöverskott med mer än 16 mnkr. Övriga intäkter, 
omsorgsavgifter, matavgifter mm bidrar med resterande 3-4 mnkr. Underskott för personalkostnader 
och övriga kostnader beror till stor del på aktiviteter knutna till bidragen. Förvaltningskontorets reserv 

Tabell 3. Driftredovisning 2022     

mnkr Budget 2022 Utfall 2022 Budget- 
avvikelse 2022* 

Utfall  
2021  

Intäkter -72,0 -92,4 20,4 -73,6  
Personalkostnader 349,0 364,5 -15,5 333,8  
Övriga kostnader 114,3 121,1 -6,8 95,4  
Summa 391,3 393,2 -1,9 355,6  
      

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget. Intäkter föregås av minustecken. 

Fr o m 2022 redovisas statsbidraget för förstärkt vård och omsorg, 8,6 Mkr, som intäkt i OF.  

Fr om 2022 är ramen utökad med c:a 29,8 Mkr för övertagande av LSS BoU från andra nämnder. 

Ramtillskott med 5 Mkr enligt KF:s tilläggsbeslut är inlagd i tabellen som budgeterad personalkostnad. 

Interna intäkter och kostnader för kostenheten är eliminerade med 7,8 Mkr i budget och redovisning. 

Personalkostnader belastas med engångkostnad, 6,2 Mkr, för timlöner mm som utbetalas i januari 2023.  

 

Tabell 4. Driftredovisning per verksamhet      

mnkr Budget 
2022 

Utfall 
2022 

Budget- 
avvikelse 

2022* 

Utfall  
2021 

 
Omsorgsnämnd 1,1 1,1 0,0 1,1  
Förvaltningskontor** 27,1 24,3 2,8 16,5  
Statsbidrag, ej fördelade -8,6 -11,7 3,1 0,0  
Myndighetskontor 6,8 6,7 0,1 6,6  
HSL-verksamhet, (Ssk och Rehab)  40,6 42,1 -1,5 41,0  
Särbo inklusive integrerad hemtjänst 147,4 154,4 -7,0 149,2  
Hemtjänst, övrig 68,8 68,6 0,2 64,6  
Funktionsstöd* 108,2 107,7 0,5 76,6  
Summa 391,3 393,2 -1,9 355,6  
*Funktionsstöds budget ökades med 29,8 mnkr vid överföring av LSS Barn o ungdom fr andra nämnder. 

**Engångseffekt av timlöner mm som avser december, utbetalade i januari 2023, är 6,2 mnkr 

vilket belastar förvaltningskontorets utfall 2022 i sin helhet. KF:s tilläggsanslag med 5 mnkr   

budgeterades på förvaltningskontorets personalbudget och fördelades inte ut till verksamheterna. 
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har inte förbrukats. Inom särskilda boenden har anpassningar till färre lägenheter och omflyttningar p. 
g. a. ombyggnation varit svårt att genomföra effektivt. Intensivt arbete pågår med ny schemaläggning 
mm för att komma i balans inom särskilda boenden. Inom HSL ökar kostnaderna bl. a. genom ökad 
omsorgstyngd och fler patienter i hemsjukvården.   
 
Utfall jämfört med föregående år 
Såväl kostnader som intäkter ökade mellan 2021 och 2022 men 29,8 mnkr av kostnadsökningen beror 
på överflyttad verksamhet. Av intäktsökningen beror 8,6 mnkr på överflyttat statsbidrag från 
kommunstyrelsen. I övrigt har statsbidragen ökat kraftigt vilket också medför kostnadsökning när 
bidragen ska användas. Den underliggande förändringen av nettokostnaden var 5-6 % men är svår att 
mäta på ett rättvist sätt på grund av höga statsbidrag som delvis finansierar verksamhet som annars 
hade ökat nettokostnaden. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 2023 
Underskottet 2022 beror på en engångshändelse och föranleder ingen åtgärd. Inom särskilda boenden 
och inom HSL pågår arbete med personalanpassning och schemaläggning. Ökade hjälpmedelskostnader 
är svårt att åtgärda vilket beror på prisökningar samt att fler hjälpmedel är drift och inte investering. 
 

5.2 Investeringsredovisning 

Nivån har ökat jämfört med 2021 då starkt fokus var på pandemin. Hjälpmedel, sängar, liftar, möbler 
och ett antal mindre inventarier har köpts in. 
 

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt för år 2022     
mnkr Budget 

2022 
Utfall 2022 Budget- 

avvikelse 
2022* 

Utfall 
2021 

  nettoinv. inkomster utgifter netto   nettoinv. 

Rehab; hjälpmedel, sängar, liftar 1,6   1,4 1,4 0,2 1,0 

Funktionsstöd, diverse inventarier 0,5   0,4 0,4 0,1 0,1 

Äldreomsorg m.m. div inventarier 0,9   0,6 0,6 0,3 0,4 

Återbetalning från systemleverantör      0,0 0,0 -0,3 

Summa 3,0 0,0 2,4 2,4 0,6 1,2 

 
 
Större budgetavvikelser 
Inga större avvikelser kan noteras. Inköp av inventarier till nytt trygghetsboende förskjuts till början av 
2023.  
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6 Medarbetare  

 
 
Antal anställda 
Antalet anställda har ökat sedan föregående år. Den huvudsakliga anledningen är uppdraget att erbjuda 
tryggare arbetsförhållanden genom att minska antalet timanställda till förmån för 
tillsvidareanställningar. En annan bidragande faktor är att barn- och ungas LSS-verksamhet vid årsskiftet 
2021/2022 flyttades över till omsorgsnämnden från utbildningsnämnden.  
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka. Alla nyanställningar är heltidsanställningar 
och arbetsgivaren uppmuntrar och välkomnar att redan anställda medarbetare vill öka sin 
sysselsättningsgrad. 
 
För att kunna erbjuda en väl fungerade omsorg och vård är andelen personal med adekvat utbildning 
en viktig faktor. Vad som syns är att inom funktionsstöd har andelen utbildad personal minskat men den 
är fortfarande på en högre nivå än inom äldreomsorgen. Det arbete som pågår är bland annat att se 
över och arbeta med följsamheten till nämndens utbildningskrav så att vi inte får inkonverteringar utan 
adekvat utbildning. Vi uppmuntrar även vikarierna till utbildning samt har inom Äldreomsorgslyftet 
prioriterat utbildning till undersköterska för tillsvidareanställda som inte når upp till nämndens 
utbildningskrav.  

Tabell 7. Nyckeltal medarbetare

2022 2021 2020

Antal anställda

Nettoårsarbetare (arbetad tid) 568,7 536,0 550,7

Antal tillsvidareanställda* 697,0 657,0 650,0

Andel månadsanställda 86,7% 87,0% 85,5%

Andel timanställda 13,3% 13,0% 14,5%

Personalomsättning 10,8% 8,8% 10,2%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 93,2% 92,1% 91,5%

Andel tillsvidareanställd omsorgspersonal 

inom äldreomsorgen med 

undersköterskeutbildning*

77,9% 77,9% 80,8%

Andel tillsvidareanställd omsorgspersonal 

inom funktionsstöd med vårdutbildning*
86,4% 91,6% 91,0%

Pension inom 10 år

Antal 185,0 182,0 171,0

Andel 26,5% 27,7% 26,3%

Frisk - och sjukfrånvaro 

Frisknärvaro i procent 32,0% 39,8% 34,4%

Antal sjukdagar per anställd 33,7 29,3 34,5

Sjukfrånvaro i procent 10,0% 8,7% 9,9%

   varav män 4,8% 3,6% 3,9%

   varav kvinnor 10,7% 9,3% 10,6%

   varav längre än 59 dagar 52,9% 55,2% 45,9%

* per december månad
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Pension inom 10 år 
Antalet personal som kommer att gå i pension de närmsta tio åren ökar marginellt i jämförelse med de 
senaste åren. Andelen som kommer att gå i pension minskar men detta beror på att antalet 
tillsvidareanställda har ökat. 
 
Frisk – och sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaron i procent månad för månad år 2022 

 
 
Den främsta anledning till en hög sjukfrånvaro är personal som varit sjuka i covid-19 och andra 
virussjukdomar men även behövt stanna hemma vid symtom till följd av de särskilda rutinerna som 
gäller för personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Både inledningen och slutet av 2022 bjöd 
på en markant ökad smittspridning med en hög sjukfrånvaro till följd. I slutet av året var det covid-19 
men även influensa och RS-virus som påverkade sjukfrånvaron. Vad som också syns är att det är något 
fler personal som har haft fem eller fler sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna än under tidigare 
år. Cirka 32 procent har under året haft en frisknärvaro dvs mellan ingen och tre sjukdagar de senaste 
12 månaderna. Innan pandemin låg frisknärvaron på cirka 40 procent. 
 
Större förebyggande och rehabiliterande insatser som har gjorts under året  

• HR har haft uppföljning och genomgång av rehabiliteringsarbetet med respektive chef 

• Utbildning och genomgångar om vårdhygien så att personal inte smittar sig och andra 

• Praktisk utbildning i förflyttningsteknik 

• Fortsatt arbete med hållbart arbetsliv inom samtliga verksamhetsområden 

• Företagshälsovården har varit inkopplad för rehabiliteringsprocess  

• Genomgång av ergonomi vid administrativt arbete inom verksamhetsområde ordinärt boende 

• Fortsatt arbete med att stärka tillgången och användandet av arbetshjälpmedel ex. taklyftar 
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Större utbildningsinsatser under året  
Trots en pågående pandemi har vi kunnat satsa på ett flertal kompetenshöjande insatser både för att 
möta nutiden och för att rusta organisationen för framtiden. 

• Undersköterskeutbildning inom ramen för äldreomsorgslyftet är pågående 

• Specialistundersköterska är pågående 

• Planeringsdag för all personal där syftet har varit samverkan, delaktighet och att planera för 

att kunna möta framtiden på bästa sätt på respektive enhet 

• Brandutbildning 

• Utbildning i vitalparametrar och andra grundläggande HSL-kunskaper för omsorgspersonal 

bland annat genom workshops 

• Utbildning i lågaffektivt bemötande inom verksamhetsområdena särskilt boende och 

funktionsstöd 

• Torsgården har blivit Silvia-certifierad 

• Personal i köken har genomgått utbildning i bland annat livsmedelshygien och 

konsistensanpassad mat 

• Utbildning i BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) 

• Utbildning inom psykisk ohälsa och missbruk inom verksamhetsområdet ordinärt boende 

• Workshop inom socialdokumentation inom verksamhetsområdet ordinärt boende 

• Våld i nära relationer för handläggare, enhetschefer och stödassistenter  

• Projektledarutbildning 
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7 Förväntad utveckling 

Omsorgsnämnden står inför ekonomiska utmaningar till följd av hög inflation och den annalkande 
lågkonjunkturen. För 2023 beräknar nämnden att klara sitt uppdrag inom ram delvis tack vare ett större 
prestationsstatsbidrag och som med anledning av det snabbt försämrade ekonomiska läget till stor del 
kommer att behöva användas för att täcka upp beräknade kostnadsökningar. Det i kombination med att 
verksamheten till viss del under de senaste åren bekostats av tillfälligt riktade statsbidrag och i takt med 
att dessa upphör försvinner en del av nämndens finansiering för kompetenshöjning och omställning. 
För år 2024 beräknas ett underskott kunna uppstå.  
 
Demografistrukturen innebär en utmaning att klara kompetensförsörjningen under de kommande åren 
då personer över 80 år beräknas öka med nära 45 - 50 procent och de i arbetsför ålder med knappt 5 
procent. En åldrande befolkning leder till att vi måste lägga stor vikt vid att effektivisera och bromsa de 
ökade behoven av välfärd genom införande av ny teknik, digitalisering och förebyggande arbete samt 
skapa förutsättningar för att fler kan arbeta heltid längre tid före pension.   
 
Lokaler som måste fortsatt upprustas och bli ändamålsanpassade och säkerställas ur brandskydd, 
arbetsmiljö och smittskyddssynpunkt. Vi har också behov av att säkra upp så att våra enheter klarar ett 
långvarigt strömavbrott eller annan kris.  
 
Den 1 januari 2023 träder nya och ändrade bestämmelser om personlig assistans i kraft. Bland annat 
finns tillägg i definitionen grundläggande behov, föräldraansvaret och möjligheten till att ansöka om 
personlig assistans höjs från 65 till 66 års ålder. Under 2023 förväntas flera nya prejudikat behandla de 
juridiska aspekterna och det är i dagsläget svårt att sia om effekterna för kommunal regi men en 
förmodad ökning av antalet assistansberättigade är att vänta.  
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8 Intern kontroll 

 
Resultaten av 2022 års internkontroller är att 78 procent av granskningarna visar på en tillräckligt god 
nivå alternativt en god nivå (sju av nio internkontroller). För ett av årets kontrollområde bedöms 
resultatet vara bristfälligt. Åtgärder för att minska/eliminera riskerna inom detta kontrollområde 
kommer därför att följas upp vid återrapporteringen av 2023 års uppföljning. Ett av de 
kommunövergripande kontrollområdena är inte genomförd men har vid tidigare internkontroller visat 
på ett gott resultat. Resultatet bedöms sammantaget som att den interna kontrollen är tillräcklig då den 
förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister.  
 
Processen kring nämndens internkontroll med de olika stegen som riskanalys, framtagandet av 
internkontrollplan, uppföljningen har fungerat enligt plan. Genomförandet av en internkontroll tog dock 
längre tid än beräknat. 
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9 Volymnyckeltal 

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

 
 
 
 
 
 
Hemtjänst i ordinärt boende, antal personer 
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Kösituation till boende (antal) 

 
 
 
 
Köpta platser (externa) 
Inom särskilt boende har det under året köpts två externa placeringar varav en avslutades i januari och i mars. 
 

Inom funktionsstöd köps en extern plats inom daglig verksamhet samt sju platser inom bostad med 
särskild service för barn eller ungdomar. Platserna berör personer där verksamheten på hemmaplan 
inte kunnat verkställa behovet utifrån den enskildes önskemål eller behov. 
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10 Bilaga – återrapportering internkontroller 2022 

10.1 Genomförda kontroller enligt kommunövergripande internkontrollplan 

Kontrollmoment Representation 

Avgränsningar/urval Ej genomförd 

Bedömt resultat Ej bedömningsbar 

Kommentar och slutsats Denna internkontroll har vid tidigare avstämningar visat på ett gott resultat. Den 
automatiska kontrollen är ytterligare stärkt då ekonomisystemet vid kontering 
av representationskonto kräver att syfte och deltagare antecknas på fakturan.  

Förslag till åtgärd -- 

 

Kontrollmoment Direktupphandlingar 

Avgränsningar/urval • Direktupphandlingar överstigande 100 tkr  

• Direktupphandlingar överstigande 500 tkr per leverantör och granskad 
förvaltning 
 

 
Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats • Inga enskilda inköp som överstiger 100tkr har identifierats.  
Inga köp för mer än 500 tkr per leverantör över en rullande fyraårsperiod har 
identifierats. 

Förslag till åtgärd -- 

 

Kontrollmoment Löner, analyslista 

Avgränsningar/urval Slumpvis urval 
Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats De kontroller som HR gjort vad gäller efterlevnad hos chefer av rutin för 
kostnadskontroll av utbetalda löner har visat på god efterlevnad.  

Förslag till åtgärd -- 

 

Kontrollmoment Verkställighet av kommunfullmäktigebeslut 

Avgränsningar/urval Kommunfullmäktiges beslut som avser omsorgsnämnden 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Det finns tre likalydande KF-beslut som gäller att avveckla delade turer under 
mandatperioden 2019-2022, dvs att successivt minska antalet delade turer som 
en del av förvaltningens arbete med hållbart arbetsliv. Samtliga 
verksamhetsområden arbetar kontinuerligt med uppdraget.  

Förslag till åtgärd -- 

 

Kontrollmoment Tillgänglighet 

Avgränsningar/urval Samtal till 0472-150 00 samt bolagens kundtjänstnummer för vecka 7 till vecka 
52 

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Årets mätning visar på en servicenivå på 94 procent (andel besvarade samtal). 
Vid föregående års mätning var servicenivån 79 procent. Kontaktcentret har 
markant kunnat höja servicenivå. 

Förslag till åtgärd -- 
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10.2  Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 

Kontrollmoment Dokumentation och genomförandeplaner i verksamhetssystemet Lifecare 

Avgränsningar/urval Avgränsning till inflytande över sin vardag utifrån de beviljade insatserna inom 
särskilt boende. 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats De flesta omsorgstagare har en genomförandeplan men kvaliteten på den 
varierar. Vad som syns i kontrollen är det är få omsorgstagare eller närstående 
som varit delaktiga i upprättandet av den. De planer där omsorgstagare eller 
närstående varit delaktiga är dock bra. I flera genomförandeplaner saknas vidare 
serviceinsatser.  

Förslag till åtgärd Verksamhetscheferna får i uppdrag att fortsätta arbetet med att säkerställa att 
genomförandeplanerna är aktuella och används aktivt som ett arbetsverktyg. 

 

Kontrollmoment Hygien- och klädrutiner 

Avgränsningar/urval En mätning av PPM-BHK (hygien och klädrutiner). 

Bedömt resultat Tillräckligt  

Kommentar och slutsats Årets mätning visar på ett förbättrat resultat jämfört med tidigare mätning. 
Sammanställningen är ett underlag för respektive verksamhetsområde att 
fortsätta att arbeta med sina förbättringsområden. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS kommer att återkoppla resultatet till respektive enhetschef 
för dialog om eventuella åtgärder. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd 

 

Kontrollmoment Kontanta medel 

Avgränsningar/urval Avgränsning verksamhetsområde funktionsstöd. 

Bedömt resultat Otillräcklig 

Kommentar och slutsats Granskningen visar att två boenden sköter rutinen bra medan fyra boenden 
delvis följer rutinen. Exempelvis saknas den överenskommelse som ska göras 
men även hur kassabladen fylls i varierar.  

Förslag till åtgärd Verksamhetscheferna får i uppdrag att säkerställa att rutinen är väl känd och 
följs på alla boenden 

 

Kontrollmoment Datalicenser 
Avgränsningar/urval Kontroll av att intermittent anställd personal får licensnivå enligt den lägsta 

licensnivån (lokal mail). Kontroll av att tilldelad licens avslutas när en anställning 
upphör. 

Bedömt resultat Tillräcklig 

Kommentar och slutsats Vid kontrollen visades att 130 vikarier inte hade den lägre nivån på licenser på 
vilket innebär en merkostnad på drygt 100 tkr per år. För en personal som 
tidigare arbetat inom förvaltningen och sedan går in som vikarie har de kvar sin 
tidigare nivå på licens. Licensnivån för dessa går inte att ändra. Rutinen är väl 
känd hos enhetschefer och administratörer. 

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd. 
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1 Sammanfattning  

Nämnden för myndighetsutövning år 2022 
  
Nämnden för myndighetsutövning består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Nämnden har 
verksamhetsansvar för tillstånds- och tillsynsverksamhet. Inom Alvesta Kommun används nämnden för 
myndighetsutövning för att hantera den jävssituation som kan uppstå då en myndighet har tillsyn över 
branscher i sin egen förvaltning. Budget för nämnden för myndighetsutövning avser endast nämndens 
egna kostnader för tio ledamöter (fem ordinarie och fem ersättare) och åtta sammanträden per år (sju 
planerade och möjlighet till ett extra). Kostnaden innefattar arvoden, reseersättningar, 
kompetensutveckling och övriga administrativa kostnader som uppkommer. 
Nämnden för myndighetsutövning har under året haft sju ordinarie sammanträden. 
Nämndens uppdrag är myndighetsutövning. Inom de områden som nämnden har verksamhetsansvar 
kan noteras måluppfyllelse mätt mot enheters interna kvalitetsmål i procent av behov av tid. Målen är 
den tillsynstid som läggs på verksamheter inom Alvesta kommun mätt i procent i förhållande till 
behovet. Exempel på tillsynstid är den inspektörstid som läggs på handläggning av till exempel 
skrotverksamheter, avfallsanläggningar, verkstäder, lantbruk, träindustrier, vindkraft och så vidare. 
Exempel på ärendetid är den inspektörstid som läggs på handläggning av kemikalieolyckor, anmälan/ 
ansökan av tillstånd, anmälan enskilt avlopp och mycket mer. 
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2 Nämndens ansvarsområde 

Nämnden för myndighetsutövnings ansvarar för (baserat på förslag till nytt reglemente för nämnden): 
1. Kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i enlighet med miljöbalken 

(1998:808) och därtill hörande förordningar och föreskrifter som prövnings- och 

tillsynsmyndighet, inklusive tillsyn enligt 7 kap. om det inte ankommer på annan nämnd. I de 

fall som en jävsituation uppstår för samhällsbyggnadsnämnden övergår beslut om 

strandskyddsdispens till nämnden för myndighetsutövning. 

2. Uppgifter inom livsmedelsområdet enligt livsmedelslagen (2006:804) och de föreskrifter som 

meddelas med stöd av livsmedelslagen samt de EU-bestämmelser som kompletterar 

livsmedelslagen. 

3. Uppgifter enligt tobakslagen (2018:2088), lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, lag 

(2017:425) om elektroniska e-cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen (2006:805) om foder 

och animaliska biprodukter, lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, strålskyddslagen 

(208:396), smittskyddslagen (2004:168) och därtill hörande förordningar och föreskrifter samt 

lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.  

4. Andra uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer på nämnd som fullgör 

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet om det enligt kommunfullmäktige inte 

ankommer på annan nämnd.  

5. Uppgifter inom byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och därtill hörande 

förordningar och föreskrifter med undantag för de uppgifter som samhällsbyggnadsnämnden 

ansvara för enligt sitt reglemente. 

6. Tillsyn enligt lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader. 

7. Tillsyn och bidrag till anpassning och återställning av bostäder enligt lag (2018:222) om 

bostadsanpassningsbidrag. 

8. Flyttning av fordon och fordonsvrak enligt lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. 

9. Ärenden om skyddsjakt enligt jaktlagen (1987:259). 

Kvalitetsfaktor  Kvalitetsindikator 

Möjligheter att bygga 

bostäder och 

förutsättningar för 

verksamheter att etableras 

och utvecklas 

Antal veckor från en inkommen bygglovsansökan till bygglovsbeslut är inte 

mer än 5 veckor. Genomsnittlig handläggningstid. 

Tillsynstid gällande miljö- och hälsoskyddstillsyn. Uppnådd procent av det i 

behovsutredningen fastställda behovet.  

Tillsynstid gällande livsmedel planerad kontroll. Uppnådd procent av det i 

behovsutredningen fastställda behovet 

 
Plan- och bygglagen: Första halvåret av 2022 var det fortsatt hög inströmning av ärenden, därefter 
har varit lite mer varierat. De höga energipriserna har gett en ökning i anmälningsärenden för 
braskaminer. Måluppfyllelsen enligt bygglov översteg marginellt det uppsatta målet. Här mäts varje 
inkommet bygglov på två sätt. Plan- och bygglagen säger maximalt 10 veckor. 
Miljöbalken och Livsmedelslagstiftning: Verksamheten har varit ansträngd av hög personalomsättning. 
Fokus har varit på introduktion, upplärning och kompetenshöjning. Hälsoskyddet har prioriterats ner 
på grund av sjukfrånvaro. Inom livsmedelsverksamheter har fokus varit att verkställa nytt arbetssätt 
utifrån efterhandsdebitering. 
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3 Händelser av väsentlig betydelse 

Huvudstudie Alvesta 13:10 
Alvesta kommun beviljades bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra en huvudstudie av 
föroreningen som finns på fastigheten. Målet med huvudstudien var att få en bättre bild av 
omfattningen av föroreningen och bilda en uppfattning om behov av sanering. Resultatet av studien 
visar att fastigheten är i behov av en sanering. Det är framför allt höga halter av arsenik, koppar och 
krom som hittats på delar av fastigheten. Arbetet fortsätter att tillsammans med Länsstyrelsen 
Kronobergs län att få till en sanering med hjälp av statliga medel. Under 2022 har nämnden lagt ca 500 
timmar på arbete med förorenade områden. 
 
Nationella tillsynsplanen 
Integrerat växtskydd, IPM (Integrated Pest Management) 

Alla som använder växtskyddsmedel/bekämpningsmedel ska tillämpa integrerat växtskydd, IPM, som 
handlar om en hållbar användning av växtskyddsmedel. Genom att kombinera olika typer av åtgärder 
bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i odlingen.  
IPM bygger på ett helhetstänk som ska genomsyra hela gårdens växtodling genom att förebygga 
användningen av växtskyddsmedel, bevaka utvecklingen av gröda, skadegöra och ogräs i fält, anpassa 
åtgärd efter behov samt utvärdera effekten av de vidtagna åtgärderna.  
Syftet med att minska beroendet av växtskyddsmedel då användningen av dessa ökar risken för 
resistensutveckling hos skadegörarna, vilket i sin tur medför att medlen blir alltmer verkningslösa 
(precis som med antibiotika). 
Totalt gjordes nio kontroller, varav två krävde komplettering som gällde exempelvis åtgärder mot 
resistens. Detta betyder att ca 80 % uppfyllde samtliga krav direkt vid kontrollen. Ett konstaterande att 
många lantbrukare är engagerade och kunniga om IPM. Kontroll av IPM kommer att fortsätta, inom 
ramen för den ordinarie tillsynen. 
 
Samordnat kontrollprojekt om allergena ingredienser 2022 
Projektets syfte var att verifiera att konsumenten får fullständig och korrekt information om allergena 
ingredienser i oförpackade livsmedel på restauranger/caféer. Det samordnade kontrollprojektet ska 
stödja livsmedelskontrollen i att uppfylla operativt mål 8 i den nationella kontrollplanen (operativt mål 
8 handlar om att kontrollera att uppgifter kan lämnas om allergena ingredienser i livsmedel som inte 
är färdigpackade).  
Projektet pågick under perioden 1 januari-30 juni 2022, med möjlighet att rapportera resultat fram till 
den 15 juli 2022. I Alvesta kommun har 17 livsmedelsverksamheter blivit kontrollerade.   
Slutsatsen är att efterlevnaden var generellt god när det gäller allergener hos dem som fick kontroll. 
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4 Verksamhetsberättelse  

4.1 Nämndens inriktning 

 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom bygg-, bostadsanpassning-, miljö-, hälsoskydd-, 
livsmedel-, smittskydd-, tobak- och alkohollagstiftning. Nämndens målgrupper är framför allt näringsliv 
och företag samt kommunens medborgare. Nämnden ska utföra en god service och utföra 
myndighetsutövning genom rådgivning, tillsyn och kontroll. Nämnden arbetar för en långsiktig hållbar 
utveckling.  

4.2 Kommunfullmäktiges 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: Kommunens verksamhetsutövare och medborgares upplevelse av handläggning inom 
nämndens ansvarsområden utifrån miljöbalken, livsmedelslagen och PBL mätt i NKI (Nöjd Kund Index). 
Nämnden för myndighetsutövnings kommentar: Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt vid årets 
slut. Det slutgiltiga resultatet levereras 2023-04-25, preliminärt ligger det i nivå med tidigare år. 
Livsmedel få högst index, tätt följt av bygg, servering och miljö. 

4.3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 

Utveckla dialogprocesser för att bevara och förbättra mål- och nöjdhetsindex 
Nämnden för myndighetsutövnings kommentar: Uppdraget är påbörjat men har fortfarande 
förbättringspotential. Under 2022 har arbetet påbörjats med att införa fler E-tjänster genom 
verksamhetssystemet Castor. Verksamheten samarbetar med IT och drar lärdomar från närliggande 
kommuner som arbetar i samma system. Kontaktcenter har också en stor betydelse för kommunens 
omdöme NKI. Fysiska träffar med verksamhetsutövare och kommunens invånare har anordnats utifrån 
olika branscher där nämnden har tillsynsansvar. Det pågår ett arbete med att i bildform (storymaps) 
på kommunens hemsida beskriva verksamheten.  
 
Effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom tillsynsverksamheten 
Nämnden för myndighetsutövnings kommentar: Uppdraget är påbörjat men har förbättringspotential. 
Arbetet med att effektivisera arbetsprocesser och rutiner inom tillsynsverksamheter är ständigt 
pågående. Samarbete över kommungränser sker genom Miljö- och byggsamverkan och via 
avtalssamverkan enligt kommunallagen. Här kan erfarenheter utbytas och kompetenser nyttjas och 
utbytas. Nationella tillsyns- och kontrollplaner med tillhörande arbetsmaterial och att delta i nationella 
projekt underlättar och utvecklar kommunens verksamhet.   

4.4 Nämndens utvecklingsmål och särskilda uppdrag 

Måluppfyllelse utifrån PBL mäts för nämnden även i veckor från komplett ärende till beslut 
respektive veckor från inkommen ansökan till bygglovsbeslut.  

Aktivitet Tid från komplett ärende till beslut (veckor) Tid från inkommen ansökan till bygglovsbeslut (veckor)  

Mål 4,0 5,0 

Utfall  4,5 5,2 
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Nämnden för myndighetsutövnings kommentar: Bedömningen är att målen är uppfyllda. Plan- och 
bygglagen säger maximalt 10 veckor. 
 
Måluppfyllelse utifrån tillsynstid i procent av det i behovsutredningen fastställda behovet 

Aktivitet Utfall 2022 % behov tid Mål % behov tid 

Miljöskydd tillsyn 81 % 95-100 % 

Hälsoskydd tillsyn 17 % 95-100 % 

Livsmedel kontroll 53 % 95-100 % 

 

Nämnden för myndighetsutövnings kommentar: Bedömningen är att målet är delvis uppfyllda. 
Verksamhetsåret 2022 för nämnden för Myndighetsutövning levde inte fullt upp till den 
verksamhetsplan som antogs. Till stor del beror det på tidigare hög personalomsättning som gjorde 
fokus har riktats på introduktion, upplärning och kompetenshöjning. Sjukfrånvaro har också påverkat.  
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5 Ekonomi 

Internbudget för Nämnden för myndighetsutövning innefattar enbart arvoden till ledamöter, deras 
utbildningsinsatser och andra möteskostnader. 
 

5.1 Driftredovisning 

 

 
 

 
 
 
Analys av årets utfall 
 

Större budgetavvikelser 

Budgeten för nämnden för myndighetsutövning hålls och inga budgetavvikelser finns. 
 
Utfall jämfört med föregående år 

Utfallet är samma som förgående år. I budgeten har det bara funnits utrymme till arvoden för 
ledamöterna i nämnden och det är pengarna använts till. 
 

 

5.2 Investeringsredovisning 

Nämnden för myndighetsutövning har inga investeringar. 
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6 Medarbetare 

6.1 Nyckeltal – ska spegla kommunens krav 

Kommentarer till nyckeltalen 
Nämnden för Myndighetsutövning har enbart verksamhetsansvar för SBF Bygg & Miljö. 

Personalansvaret ligger under Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Större utbildningsinsatser under året 

• Stort fokus har varit på introduktion, upplärning och kompetenshöjning för verksamhetens 

personal.  

• Konstruktiva tillsynsbesök  mer än hälften av personalen genomgått i Miljö-/ 

Byggsamverkans regi.  

• Utbildning gällande små avlopp, förorenad mark, tillsynsvägledning, gemensam 

handläggarträff Kronobergs- och Blekingeläns inspektörer och handläggare, kontrollplaner och 

flertalet digitala seminarier är exempel på utbildningsinsatser som personalen har deltagit på. 

 

7 Förväntad utveckling 

Nämnden för myndighetsutövning har enbart verksamhetsansvar för SBF Bygg & Miljö, ej budgetansvar. 
Med tanke på vad som händer i omvärlden och osäkerheten som det medför, kan nämnden hoppas på 
en stabilitet för verksamheten på personalsidan. En stabilitet skulle innebära stora möjligheter för att 
under kommande år fullt ut kunna nå uppsatta mål.  
 

8 Intern kontroll 

Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Nämnden för myndighetsutövning är ansvarig för den interna kontrollen inom 
det verksamhetsområde som nämnden för myndighetsutövning svarar för. 
 
Riskanalys  
Under hösten 2021 utfördes kartläggning samt risk- och sårbarhetsanalys utifrån de verksamheter 
som finns i samhällsbyggnadsförvaltningen, som inte berör samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområden, först med förvaltningens ledningsgrupp och därefter med nämnden för 
myndighetsutövnings presidium. En prioriteringsordning gjordes och samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslog att följande två kontrollområden genomförs som internkontroll för år 2022: 

1. Gallring- och bevaranderutiner 

2. Oaktsamma användare 

Prioriteringen utgick ifrån att ovanstående kontrollområden fick orange i risk- och sårbarhetsanalysen.  
 
Plan 
Kontrollområde 1 ska enligt den interna kontrollplanen kontrolleras genom att undersöka om 
avdelning bygg och miljö arbetar enligt rutiner för gallring och bevarande. 
Kontrollområde 2 ska enligt den interna kontrollplanen kontrolleras genom att undersöka genom två 
separata stickprovskontroller i form av rundvandring på kontoret. 
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Genomförande 
Kontrollområde 1 kontrollerades under hösten 2022 genom att förvaltningens verksamhetsutvecklare 
med stöd av nämndsekreterare har genomfört intervju med berörd avdelningschef.  
Kontrollområde 2 kontrollerades under hösten 2022 genom att förvaltningens verksamhetsutvecklare 
med stöd av nämndsekreterare genomfört en kontroll av oaktsamma användare genom en 
rundvandring på kontoret. Verksamhetsutvecklare och nämndsekreterare har även genomfört en 
intervju med berörd avdelningschef.   
 
Resultat 
Resultatet av kontrollen av kontrollområde 1 påvisar brister eftersom det saknas en färdigställd 
dokumenthanteringsplan därtill tillhörande rutiner. Arbetet med dokumenthanteringsplan är 
pågående, planen ska efter färdigställande implementeras i systemet och i handläggningen. Det 
konstateras vid intervjun att den interna kontrollen för år 2023 med fördel kan skiftas från att omfatta 
gallrings- och bevaranderutiner till att kontrollera åtföljd till dokumenthanteringsplanen. Kontrollen 
kan då göras av antal oavslutade ärenden i systemet (Castor). 
Resultatet av kontrollen av kontrollområde 2 är att majoriteten är god, 13 av 15 datorer hade blivit 
låsta.  
 

       

 

   

          

          

          

          
 

9 Framtid 

Nämndens arbete kommer fortsätta effektiviseras i möjligaste mån för att kunna tillgodose Alvesta 
kommuns invånare och verksamhetsutövare utan att för den skull göra avsteg från de lagar och 
förordningar som gäller. Nämnden kommer fortsatt aktivt arbeta för att bibehålla en bra dialog med 
kommunens invånare och verksamhetsutövare för att nå bästa resultat både mål- och nöjdhetsmässigt. 
I och med etablering av ett nytt verksamhetssystem innebär det förbättrad möjlighet att inför E-tjänster 
i närtid för att öka transparens i handläggning av ärenden. Nämnden kommer att prioritera arbete med 
införande av fler E-tjänster under 2023. Nämnden tar sitt fulla ansvar när det gäller de anställdas 
förutsättningar till en bra och väl fungerande arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågor får hög prioritet med tanke 
på psykosocial ohälsa. Pandemin innebar en ökad ärendeinströmning på både bygg-, livsmedels- och 
miljösidan. En ökning som inte spås minska under 2022. Omfattningen för nämndens arbete kommer 
fortsätta att utökas i och med att Alvesta kommun fortsatt växer och nu drar fördel av sitt strategiska 
läge med god infrastruktur. På Orrakullens industriområde har etablering av verksamheter kommit i 
gång. Spåningslanda och Aringsås som bostadsområden fortsätter utvecklas i nya etapper och båda 
faller inom ramen för nämndens ansvarsområde. Intresset är stort för att bygga bostäder i Alvesta 
kommun och fler bostadsområden är på gång och kommer fortsatt att kräva ökad arbetsinsats framöver. 
Industrin i Alvesta kommun fortsätter också att utvecklas vilket även det tar nämndens resurser i 
anspråk på ett positivt sätt. Glädjande nog byggs det fortfarande både i tätorter och ute på landsbygden 
vilket lovar gott för Alvesta kommuns framtid.  
  
  
Lisbeth Holmqvist 
Ordförande Nämnden för myndighetsutövning 
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Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till SBF Bygg & Miljö
212000-0639 Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00

vx
www.alvesta.se bygg.miljo@alvesta.se

Diarienummer: ADM.2023.171
Delegationsnummer: SBF BM 219

Delegationsbeslut av Nämnden för myndighetsutövnings
ordförande – beslut om bilaga till nämndens årsrapport år 2022

Beslut
Nämnden för myndighetsutövning beslutar att godkänna bilaga 6 och införliva densamma i
nämndens årsrapport med återrapportering av den interna kontrollen för år 2022.

Enligt Nämnden för myndighetsutövnings delegationsordning får ordförande i enlighet med 6
kap § 37 fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas.

Sammanfattning
Nämnden för myndighetsutövning behandlade nämndens årsrapport med återrapportering
av den interna kontrollen för år 2022 på sammanträdet den 13 februari/§5.

Vid ärendets behandling hade en av bilagorna (bilaga 6 – genomförda kontroller enligt
kommunövergripande internkontrollplan) avseende den interna kontrollen fallit bort. Bilaga 6
innehåller Nämnden för myndighetsutövnings resultat i de kommunövergripande
kontrollerna såväl som en översiktlig redogörelse över nämndens egna kontroller.

Årsrapporten ska, enligt ekonomikontorets anvisningar, i sin helhet behandlas politiskt varför
det nu finns anledning att fatta beslut om även bilaga 6. Efter nämndernas beslut om
respektive årsrapport sammanställs dessa till en kommunövergripande årsrapport för år
2022. Nämnden för myndighetsutövnings nästkommande sammanträde är inplanerat till den
20 mars, med anledning av ärendets brådskande natur görs bedömningen att behandling av
ärendet inte kan avvaktas till dess.

Bilagor
Bilaga 6, samhällsbyggnadsnämndens årsrapport år 2022, daterad 8 mars 2023

På delegation av nämnden för myndighetsutövning

Linnéa Naess
Ordförande Nämnden för myndighetsutövning

SBF Bygg & Miljö Datum
2023-03-13



1.1 Genomförda kontroller enligt kommunövergripande internkontrollplan 

2022 

 

Kontrollmoment Representation 

Avgränsningar/urval Ej aktuellt då kostnader som nämnden har avser arvoden för nämndens 

ledamöter.  

Bedömt resultat Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

Kommentar och slutsats Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

Förslag till åtgärd Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

 

Kontrollmoment Direktupphandlingar 

Avgränsningar/urval Ej aktuellt då kostnader som nämnden har avser arvoden för nämndens 

ledamöter och inga upphandlingar görs inom nämndens uppdrag.  

Bedömt resultat Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

Kommentar och slutsats Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

Förslag till åtgärd Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

 

Kontrollmoment Löner, analyslista 

Avgränsningar/urval Ej aktuellt då löner för personalen på Bygg- och miljöavdelningen upptas i 

samhällsbyggnadsnämndens redovisning.  

Bedömt resultat Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

Kommentar och slutsats Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

Förslag till åtgärd Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

 

Kontrollmoment Verkställighet av KF-beslut 

Avgränsningar/urval Ej aktuellt då inga KF-beslut avser nämnden för myndighetsutövning. 

Bedömt resultat Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

Kommentar och slutsats Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

Förslag till åtgärd Ej aktuellt för nämnden för myndighetsutövning 

 

Kontrollmoment Tillgänglighet 

Avgränsningar/urval Svarsfrekvens på telefonnummer till växel. 

Bedömt resultat God  

Kommentar och slutsats Svarsfrekvensen ligger på en acceptabel nivå.  

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs.  

 

1.2 Genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan 2022 

 

Kontrollmoment Gallring- och bevaranderutiner 

Avgränsningar/urval Undersökning om avdelningen bygg och miljö arbetar enligt rutiner för gallring 

och bevarande.  

Bedömt resultat Bristfällig 

Kommentar och slutsats Arbetet med att ta fram en uppdaterad dokumenthanteringsplan är under 

framtagande. Efter att planen är färdigställd ska den implementeras i systemet 

och i handläggningen.  

Förslag till åtgärd Vid den interna kontrollen ska åtföljd till dokumenthanteringsplanen 

kontrolleras.  



 

Kontrollmoment Oaktsamma användare 

Avgränsningar/urval Genom stickprovskontroller vid rundvandring på kontoret.  

Bedömt resultat God 

Kommentar och slutsats Kontrollen visade att 2 av 15 datorer var olåsta vid kontrolltillfället och 

sammanfattningsvis bedöms de bristerna som små, därmed anses det bedömda 

resultatet som god.  

Förslag till åtgärd Ingen åtgärd behövs.  

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 

 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 44 Dnr 2023-00028 000 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 

beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska det anmälas till 

kommunfullmäktige, och vad som kommit fram vid beredningen av motionen inom 

samma tid. 

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 7 mars 2023 noterades det att det 

vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt 8 obesvarade motioner. Samtliga 

motioner kommer att överlämnats för beredning/håller på att beredas av 

nämnderna/utskotten och är påväg upp i beredningskedjan för beslut. En av de 

motionerna är återremitterat till samhällsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige 

för vidare utredning. 

En av dessa 8 motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida, 

beredningsfristen på tolv månader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Lista på obesvarade motioner, 2023-03-07 

 



 

 
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 

2023-03-07 
Referens 

KS 2023-00028 000  

 

 

 

 
  

Redovisning av obesvarade motioner 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.  

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska det anmälas till 
kommunfullmäktige, och vad som kommit fram vid beredningen av motionen inom 
samma tid. 

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 7 mars 2023 noterades det att det 
vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt 8 obesvarade motioner. Samtliga 
motioner kommer att överlämnats för beredning/håller på att beredas av 
nämnderna/utskotten och är påväg upp i beredningskedjan för beslut. En av de 
motionerna är återremitterat till samhällsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige 
för vidare utredning. 

En av dessa 8 motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida, 
beredningsfristen på tolv månader.  

Beslutsunderlag 

Lista på obesvarade motioner, 2023-03-07  

 
 

Camilla Holmqvist 
Kommunchef 

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 

  



 
 

 

Lista över obesvarade motioner 

Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-09 

 

  

 

 

Diarienummer Datum Beskrivning Bereds av Status/planering 

2023-00174 2023-03-07 Motion (M) avseende att ge Alvesta kommun en plats på kartan  Ska godkännas för 

behandling vid KF 

sammanträde den 18/4 

2023-00173 2023-03-06 Motion (M) avseende hur omsorgsnämnden säkerställer sina 

ansvarsområden de ansvarar för 

 Ska godkännas för 

behandling vid KF 

sammanträde den 18/4 

2023-00115 2023-03-06 Motion (M) avseende ny och effektiv gatubelysning  Ska godkännas för 

behandling vid KF 

sammanträde den 18/4 

2023-00172 2023-03-06 Motion (M) avseende komplettering av vägbelysning  Ska godkännas för 

behandling vid KF 

sammanträde den 18/4 

2023-00171 2023-03-06 Motion (M) avseende utredning av plomberade lägenheter  Ska godkännas för 

behandling vid KF 

sammanträde den 18/4 

2023-00157 2023-02-21 Motion (M) om likvärdig tillgång till kultur och natur för våra 

grundskoleelever 

Utbildningsnämnden Godkändes för behandling 

KF sammanträde den 1/3 

2023 för behandling inom 6 

månader 

2022-00357 2022-09-27 Motion (AA) angående utbyggd fjärrvärme kommunstyrelsen Behandlas på KF 

sammanträde den 18/4 

2023. 



 
 

 

Lista över obesvarade motioner 

Sida 

2(2) 

Datum 

2020-09-03 

 

  

 

 

2019-00329 2019-08-12 Motion (M) och (KD) om väg- och gatubelysning Samhällsbyggnadsnämnden Den 15/6 2020 beslutade 

kommunfullmäktige att 

återremittera ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Nämnden kommer vid sitt 

sammanträde den 30/3 

byte av teknikarmatur i 

gatubelysning. Beredning av 

en belysningsplan pågår. 

 
  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 45 Dnr 2023-00116 000 

 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

Beslut 

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

Sammanfattning 

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

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

Under år 2022 och början av 2023 har kommunfullmäktige fattat cirka 5 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 1 av dessa 5 beslut 
som har verkställts, men att arbete pågår på samtliga/ är överlämnade för 
behandling.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppfölj i gar bedö ts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 4 av 12 ej verkställda beslut från år 2017-2023 har verkställts/pågående 
verkställande.  

Totalt sett har fullmäktige 8 beslut mellan åren 2017-2022 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 8 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

I bilaga  ”Bilaga 1 - Uppfölj i g av verkställighete  av ko u full äktiges beslut” 
redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har 
verkställts eller ej.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1, 2023-03-07 

 



 

1 
 

 
Uppföljning av  

kommunfullmäktiges beslut 
 

I tabellerna nedan redovisas de beslut som fullmäktige har fattat som är av uppdrags- och 
verkställighetskaraktär. De beslut som i samband med den förra uppföljningen visade sig vara 
verkställda har tagits bort i denna uppföljning. De beslut som kvarstår nedan mellan åren 2017-2023 
är sådana beslut som i förra uppföljningen ännu inte var verkställda.  

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

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

 

 
Kommunfullmäktiges beslut år 2017 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Beslut om mål och budget 
2018 med plan 2019-2020 

2017-06-19 § 50 

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

 

Ej verkställt ännu, arbetet 
pågår 

Omsorgsförvaltningen 
arbetar med detta inom det 
pågåe de projektet ”Håll ar 

e a i g o h ar etsliv”. 
Tanken är en ökad 
grundbemanningen och 
därigenom kunna arbeta för 
ytterligare en minskning av 
antalet delade turer, utöver 
den minskning som redan 
har genomförts genom 
tidigare arbete med 
uppdraget. Det finns en 
överenskommelse mellan 
fackförbundet Kommunal 
och Sveriges kommuner och 
regioner om att arbeta för 
sammanhållen arbetstid, 
det vill säga ta bort delade 

turer.  

 
 



 

2 
 

Kommunfullmäktiges beslut år 2018 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Beslut om mål och budget 
2019 med plan 2020-2021 

2018-06-19 § 61 

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

Ej verkställt ännu, arbete 
pågår. 

Omsorgsförvaltningen 
arbetar med detta inom det 
pågåe de projektet ”Håll ar 

e a i g o h ar etsliv”. 
Tanken är en ökad 
grundbemanningen och 
därigenom kunna arbeta för 
ytterligare en minskning av 
antalet delade turer, utöver 
den minskning som redan 
har genomförts genom 
tidigare arbete med 
uppdraget. Det finns en 
överenskommelse mellan 
fackförbundet Kommunal 
och Sveriges kommuner och 
regioner om att arbeta för 
sammanhållen arbetstid, 
det vill säga ta bort delade 

turer.  

Mål och budget 2019 med 
plan 2020-2021 

2018-11-27 § 137 

10. Uppdra till omsorgsnämnden att under planperioden 
avveckla delade turer 

Ej verkställt ännu, arbetet 
pågår. 

 Omsorgsförvaltningen 
arbetar med detta inom det 
pågåe de projektet ”Håll ar 

e a i g o h ar etsliv”. 
Tanken är en ökad 
grundbemanningen och 
därigenom kunna arbeta för 
ytterligare en minskning av 
antalet delade turer, utöver 
den minskning som redan 
har genomförts genom 
tidigare arbete med 
uppdraget. Det finns en 
överenskommelse mellan 
fackförbundet Kommunal 
och Sveriges kommuner och 
regioner om att arbeta för 
sammanhållen arbetstid, 
det vill säga ta bort delade 

turer.  

 

Kommunfullmäktiges beslut år 2019 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 
Trygghetsboende Alvesta 
Högåsen 
 
2019-04-23 § 61 
KS 2019-117.739 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

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

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

 
 

Kommunfullmäktiges beslut år 2020 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

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

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

Verkställt 

Ärendet har remitterats till SBN 
som arbetar med ärendet. 
I mars så beslutar nämnden om 
byte av teknikarmatur i 
gatubelysning, och under våren 
ska de bereda ett ärende om 
belysningsplan tillsammans med 
kommunstyrelsen. 

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

Kommunfullmäktige beslutar att: 
1. Godkänna viljeinriktningen i den långsiktiga 

lokalförsörjningstrategin för förskolor och 
skolor i Alvesta kommun 

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

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

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

 

Delvis verkställt/arbete pågår 

 
1. Verkställd 

2. Delvis 
verkställd/pågående 

3. Pågående, behovsanalys 
är framtagen och de 
akuta åtgärderna är 
genomföra sommaren 
2021 

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

 
 

Kommunfullmäktiges beslut år 2021 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Samarbetsavtal Riksbyggen 
gällande 
trygghetsbostäder 
Tingsbacken 
2021-03-23 § 27 
 
KS 2019-00450 

Kommunfullmäktige beslutar att Alvesta kommun: 

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

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

3. godkänner föreslagna stadgar för föreningen 

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

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

Delvis verkställt/arbete 
pågår 

1-4 är verkställda 

5-7 arbete pågår 
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trygghetslägenheter på fastigheten i enlighet med i denna 
handling redovisat förslag. 

6. tecknar samverkansavtal med föreningen för respektive 
fastighet. 

7. lämnar kommunal borgen till Kooperativa 
hyresrättsföreningen Tingsbacken trygga hem i Alvesta för 
den totala produktionskostnaden om 114,8 miljoner kronor 
 
 

Beslut om förändrad 
bolagsstruktur för bolaget 
BIVA bredband i Värend AB  
2021-03-23 § 29 
 
KS 2021-00059 

Kommunfullmäktige beslutar att:   

1. Alvesta Elnät AB säljer för bokfört värde Bredband i Värend 
AB, BIVA, till Alvesta Utveckling AB   

2. BIVA fusioneras senare in i Alvesta Utveckling AB.  

3. Ombud till stämmor med det regionala bredbandsbolaget 
Wexnet AB (BIVA äger kommunens aktier i bolaget) ska utses 
av Alvesta Kommunföretags styrelse. Kommunföretag 
beslutar också om stämmodirektiv.  

4. Från nästa mandatperiod utse representant från 
kommunstyrelsen till uppdrag i styrelsen för Wexnet AB. 

5. I samband med förändringen se över respektive bolags 
ägardirektiv och bolagsordning 

 

Verkställt 

 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut år 2022 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 
Årsredovisning per år 2021 
för Alvesta kommun 

2022-05-03 § 35 

KS 2022-00103.042 

 

 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. godkänna årsredovisning 2021 för Alvesta kommun. 

2. kvarvarande återställningskrav från 2019 på 1,3 mnkr 
är i och med årets resultat återställt 

3. besluta avsätta 5 miljoner kronor av 2021 års resultat 
till en socialinvesteringsfond. Medlen får användas först 
när ett regelverk är beslutat 

 

 

Delvis verkställt/arbete 
pågår 

1-2 är verkställt 

Arbetet med att ta fram ett 
regelverk för den sociala 
investeringsfonden pågår. 

Ekonomisk delårsrapport 
för Alvesta kommun per 
augusti månad 2022 

2022-10-18 § 103 

KS 2022-00269.042 

Kommunfullmäktige beslutar att ge de nämnder som 
har en negativ prognos i uppdrag att genomföra 
åtgärdsplaner för att långsiktigt uppfylla kravet på en 
budget i balans. 

 

 

Revidering av 
arvodesregler för 
förtroendevalda 

2022-11-22 § 127 

KS 2022-00301.000 

Kommunfullmäktige beslutar att:  

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 

Verkställt i och med 
kommunfullmäktiges beslut 
om nya reglementen för 
kommunstyrelsen och 
nämnder KF § 7 2023-03-01 
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Kommunfullmäktiges beslut år 2023 

Ärende Beslut/uppdrag Verkställt? 

Svar på motion (SD) 
angående Stenlyckesalen 

2023-03-01 § 14 

KS 2022-00059.291 

 

 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kultur- och 
fritidsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att 
se över ansvaret för lokalbokningen av Stenlyckesalen 

 

Ej verkställt 

Beslutet är expedierat till 
kultur- och fritidsnämnden 
samt utbildningsnämnden 
för vidare utredning. 

Svar på motion (MP) om 
framtagande av en 
koldioxidbudget 

2023-03-01 § 16 

KS 2022-00213.000 

Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen med 
följande att-satser: 

- att kommunstyrelsen utreder behov av en 
koldioxidbudget för territoriella utsläpp 

- att kommunstyrelsen utreder möjligheten till att 
inkludera utsläppskrav i det kategoristyrda arbetssättet 
vid upphandling och uppföljning av avtal  

- att kommunstyrelsen uppmanar Region Kronoberg att 
ta fram en regional koldioxidbudget 

 

Ej verkställt 

Beslutet är expedierat till 
kommunstyrelsen för vidare 
utredning. 

 



 

 
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(2) 

Datum 

2023-03-08 
Referens 

KS 2023-00116 000  

 

 

 

 
  

Uppföljning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

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

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

Under år 2022 och början av 2023 har kommunfullmäktige fattat cirka 5 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 1 av dessa 5 beslut 
som har verkställts, men att arbete pågår på samtliga/ är överlämnade för 
behandling.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppfölj i gar bedö ts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 4 av 12 ej verkställda beslut från år 2017-2023 har verkställts/pågående 
verkställande.  

Totalt sett har fullmäktige 8 beslut mellan åren 2017-2022 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 8 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

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

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, 2023-03-07  

Camilla Holmqvist 
Kommunchef  

Therese Löfqvist 
Kommunsekreterare 



 
Datum 

2023-03-08 
Referens 

KS 2023-00116 000  
Sida 

2(2) 

 

 

 





















PROTOKOLL NR 8 2022, 
FÖRT VID ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE I VÄXÖ SMÅLAND AIRPORT 
AB DEN 2022-12-12 

Närvarande på plats: 

Styrelseledamöter: Thomas Ragnarsson, ordförande, Region Kronoberg  
Emelie Öberg, vice ordförande, Region Kronoberg   
Nils-Erik Carlström ersättare Anna Tenje Växjö kommun 
Patrik Åkesson, Region Kronoberg                                                                                   
Gunnar Storbjörk, Växjö kommun    
Per Schöldberg, Växjö kommun  
Sven Sandberg, ersättare Tobias Johansson Region  
Mats Hult, personalrepresentant, Transport   
Ulf Axelsson, VD Växjö Småland Airport AB 
Åse Sjöholm, Växjö Småland Airport AB  
Brett Weihart, Växjö Småland Airport AB 

 
Suppleanter: Annette Åstrand, Region Kronoberg 

Martin Edberg, Region Kronoberg 
 

 
Frånvarande:  Per Ribacke, Alvesta kommun   

Kjell Olsson, Växjö kommun 
  Anna Tenje, 2:de vice ordförande, Växjö kommun  

Carina Bengtsson, Region Kronoberg,  
Tobias Johansson, Region Kronoberg  
Cecilia Ekelius, personalrepresentant Unionen   
   
         
 

                                 
 
§ 1 Sammanträdet öppnades av ordförande Thomas Ragnarsson. 
 

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Till att utöver 2:de vice ordförande att justera protokollet utsågs Emelie 

Öberg. 
 
§ 4 Föregående möte protokoll godkändes. 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1558305



 
 
 
§ 5 VD informerar: 

       Lägesrapport 

Växjö – Bromma satsning 

5.1 Luftfart Globalt 

 Lufthansa har tagit sig ur sin värsta kris. 

British Airways testar biometrisk teknik för internationella flygningar.  

105 nya linjer lanseras inom Europa, Ryanair står för 40%. 

Ryanair prognoserar 168 miljoner resenärer 2022. 

LCC flygbolaget Jet2, avser att köpa 35 st A320 neoplan. 

Flygbolaget Air New Zealand har beslutat sig för att senast 2030 ska 
flygflottiljen bestå av enbart elektriska och vätgasdrivna flygplan. 

Saudiarabien nationella flygbolag, Saudi Arabian Airlines är första i 
mellanöstern att satsa på elflyg. 

5.2 2 000 nya fraktflyg beräknas under de kommande 10 åren.  

5.3 IATA:s passagerarundersökning visar att bekvämligheter och förenklad 
reseprocess prioriteras av resenärerna. 

5.4 Under perioden 16-22 november uppnåddes 86% av antal flygningar i 
Europa jämfört med 2019 års nivå. 

5.5 Tre bolag ligger över antal flygningar jämfört med 2019, det är Wizzair, 
Ryanair och TUI Group. 

5.6 Av de 12 största flygplatserna har Istanbul störst antal passagerare följt 
av London.  

5.7 I Norden under perioden januari till och med oktober hade 
Oslo/Gardermoen störst antal passagerare följt av Kastrup/Köpenhamn. 

5.8 I Sverige ökar Ryanair flygningarna mellan Skellefteå och Stockholm 
medan Luleå tappar motsvarande.  

 Norwegan återupptar linjen Åre/Östersund i slutet av december. 

Comfact Signature Referensnummer: 1558305



 Isländska flygbolag PLAY startar upp en linje mellan Rejkavik – 
Stockholm 

 Ny VD för Skavstaflygplatsen, Jesper Fredmark tillträder januari 2023. 

5.9 Antal passagerare i Sverige i oktober 2022 uppgift till knappt 2,5 miljon 
det ska jämföras med motsvarande siffra 2019 3,25 miljoner och 2020 på 
0,5 miljoner.  

5.10 Kabinfaktorn ligger på totalt i oktober på 75%, störst kabinfaktor har 
utrikesflighterna. 

5.11 Av de 10 största reguljära utrikeslinjerna under oktober 2022 är 
Arlanda/Köpenhamn störst följt av Arlanda/Oslo. 

5.12 Den största förändring procentuellt i antal passagerare under perioden 
jan-oktober 2022 hade Mora/Siljan-97%, Växjö Småland Airport 
motsvarande förändring -46% jämfört med samma period 2019  

5.13 Växjö Småland Airport procentuella förändring på av antal inrikes 
passagerare (linjefart) visar -85% under jan-okt 2022 jämfört med samma 
period 2019. Dock minskas skillnaden tack vare Bromma trafiken. 

5.14 Antal passagerare 12 mån rullande i Växjö ligger på ca.120.000 
passagerare. 

5.15 Antal rörelser på flygplatsen är betydligt lägre än tidigare år dock är 
trenden uppåtgående.  

5.16 Växjö Småland Airport prognostiserar 148.000 passagerare för helåret 
2022. Medel på 10 år är 193.000 passagare. 

5.17 Trafikprognos för 2022/2023 

BRA, Bromma 

 KLM – flyger ej 

 Ryanair,  

2022 Alicante, Zadar, Gdansk 3 ggr/v, London, Riga.                                                      
2023 Alicante, Zadar, Gdansk, London 

Wizzair 

Tuzla, Skopje 

 Norwegan – Ny destination Malaga 
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Charter – bättre och längre säsong 

 Sommaren 2022  
 Rhodos 3 ggr/v 
Kreta, hel säsong 
Cypern, hel säsong 
Turkiet, halv säsong 
 
Sommaren 2023 

 Cypern, hel säsong 
 Kroatien, halv säsong 
 Rhodos, 1/4 säsong 
 Mallorca, hel säsong 
 Turkiet, hel säsong 
 Kreta, hel säsong 
  
 Vinter v.22/23 

Gran Canaria 
Skidcharter 
 
 
Postflyg – Normal produktion från maj. 
 

 
5.18 Växjö / Bromma satsning 

 VXO – BMA 

 Startades den 15 september. Under september nåddes ”break even” i 
antal passagerare, för att bli sämre i oktober och november. 

 Förändring kommer att ske efter nyår då linjen kommer att opereras av 
BRA själva i stället för inhyrd underentreprenör. Statistiken visar att 
kabinfaktorn är högre mellan Växjö/Bromma än tvärtom därför förändras 
trafikprogrammet och man tar bort flygningen på ”peak” tid från Bromma. 
BRA kommer även operera med större plan än tidigare. Sammantaget 
kommer kostnaden minska för BRA. 

 Beslut 

Utredning om det finns fler aktörer och om Arlanda (ev SAS) kan vara ett 
alternativ om BRA inte kommer upprätthålla flyglinjen på sikt till BMA. 
Klart till Bolagsstämman i april. 

VD får i uppdrag att sluta ett avtal med BRA enligt direktiv och 
förutsättningar som gavs på styrelsemötet. 
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§ 6, 7 Ekonomi/Budget 2023 
 

Budget för 2023 presenterades enligt utskick innan mötet. Minskning av 
flygintäkterna är det stora dilemmat. Flygbolagen är pressade ekonomisk 
och flygplatsen kan inte öka sina priser gentemot flygbolagen i 
motsvarande grad som sina kostnadsökningar. Styrelsen ser 
oroväckande på det stora underskottet och man bör kalla till ägarsamråd 
i början på nästa år dels för att informera om det ekonomiska läget, dels 
utfallet av flygplatsutredningen. Beslut om budgeten sköts tills nästa 
möte. 
 
Information om budgeten för 2023 godkändes. 
 

 Prognos för Eget kapital och likviditet presenterades. 
 
 Med prognostiserat resultat för 2022 och budget 2023 kommer halva 

aktiekapitalet vara förbrukat i början på 2025.  
  
 Likviditeten är god och kommer först vara förbrukad 2028/2029 enligt 

samma scenario. 
 
§ 8 Utredning det svenska flygplatssystemet 

Presentationen av resultat från utredningen är framflyttat till 15 februari. 
VD skickar ut information när det delgivits. 
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§ 9 Strategi – Verksamhetsplan 2023 förutsättningar 

SWOT analysen kommer att skickas ut till styrelsen. Analysen ska vara 
klar och sammanfattas vid nästa möte.  

 
§10  Övrigt 
 

En uppdaterad ”WSP” utredning/analys om flygplatsen betydelse 
behöver tas fram av våra ägare. Ärendet skall tas upp på nästa 
ägarsamråd i samband med bolagsstämman.  

Styrelsemöte 17/2 2023. 

Styrelsemöte 27/3 2023. 

Bolagsstämma 17/4. 

 
 
Vid protokollet Justeras   Justeras 
 
 
 
 
Åse Sjöholm  Thomas Ragnarsson  Emelie Öberg 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           
  
 
Malmö den 28 februari 2022 Till ägarkommunerna i Kommunassurans 
  Tillställs resp. ekonomichef via e-post 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrelsens uttalande om verksamheten i Kommunassurans år 2022 med 
anledning av ägarkommunernas kommunstyrelsers årliga beslut angående 
kommunal verksamhet i bolagsform 
Kommunassurans dnr. K2023.0006 

 
Styrelsen i det kommunala försäkringsaktiebolaget Kommunassurans Syd Försäkrings AB (516406-
0294) har vid styrelsemöte den 8 februari 2022 beslutat att göra följande uttalande beträffande den 
verksamhet som har bedrivits i bolaget under år 2022.  
 
Samtliga delägarkommuner i det kommunala försäkringsbolaget tillställs uttalandet. Uttalandet kan 
utgöra underlag för kommunstyrelsernas årliga beslut angående kommunal verksamhet i bolagsform.  
 
1. Verksamhetens drift, utveckling och befogenheter 
Verksamheten i bolaget har bedrivits och utvecklats i enlighet med det fastställda ändamålet med 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten, såsom 
de är angivna i de för år 2022 gällande bolagsordning och ägardirektiv. Bolagsordning och ägardirektiv 
har efterlevts. 
 
2. Styrdokument 
Kommunassurans nu gällande bolagsordning antogs av årsstämman den 17 maj 2018. Den av 
årsstämman den 12 maj 2022 beslutade bolagsordningen är ännu inte gällande, eftersom en ändring av 
bolagsordningen i ett bolag under Finansinspektionens tillsyn behöver inspektionens godkännande innan 
den blir gällande. Kommunassurans nu gällande ägardirektiv antogs av extra bolagsstämma den 18 
november 2022. 
 
3. Bolagsstruktur 
Kommunassurans har inte bildat eller förvärvat dotterbolag under år 2022. Bolaget har heller inte 
avyttrat eller likviderat dotterbolag under år 2022. Bolaget ingår inte i någon koncernstruktur. 
 
4. Styrelsens arbete 
Enligt styrelsens arbetsordning, antagen den 12 maj 2022, ska styrelsen hålla minst fem ordinarie 
sammanträden, dock bör minst sju sammanträden hållas. 
 
Styrelsen har under år 2022 hållit tolv protokollförda sammanträden, varav merparten via teams och ett 
per capsulam.  
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ommunassurans Syd
Försäkrings AB

5. Ärenden till delägarkommunernas kommunfullmäktige 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige få ta ställning innan ett kommunalägt bolag fattar beslut 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Under år 2022 har bolaget i enlighet med 
bestämmelserna i kommunallagen informerat delägarkommunerna om de frågor gällande 
Kommunassurans egenandelsprogram som behandlades vid extra bolagsstämma den 18 november 2022. 
 
6. Rapportering 
Årsredovisning 2022, kallelse till årsstämma 2023, revisionsberättelse och granskningsrapport kommer 
att tillställas respektive delägarkommun i enlighet med vad som stadgas i ägardirektivet.  
 
Årsstämmoprotokoll kommer att tillställas respektive delägarkommun efter att årsstämman har avhållits i 
maj månad 2023. 
__________ 
 
Att ovanstående uppgifter är korrekta bekräftas. 
 
Enligt styrelsens uppdrag 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
 
Anders Ramäng 
VD 
 
Telefon direkt 040-611 24 50 
E-post anders.ramang@ksfab.se 
 
Sändlista 
• Akten K2023.0006 
• Alvesta kommun, genom ekonomichefen 
• Bjuvs kommun, genom ekonomichefen 
• Borgholms kommun, genom ekonomichefen 

• Bromölla kommun, genom ekonomichefen 
• Burlövs kommun, genom ekonomichefen 
• Båstad kommun, genom ekonomichefen 
• Eda kommun, genom ekonomichefen 
• Eslövs kommun, genom ekonomichefen 
• Essugna kommun, genom ekonomichefen 
• Grästorp kommun, genom ekonomichefen 
• Halmstads kommun, genom ekonomichefen 
• Hultsfreds kommun, genom ekonomichefen 
• Hässleholms kommun, genom ekonomichefen 
• Högsby kommun, genom ekonomichefen 
• Hörby kommun, genom ekonomichefen 
• Höörs kommun, genom ekonomichefen 
• Jokkmokk kommun, genom ekonomichefen 
• Karlshamns kommun, genom ekonomichefen 

• Karlskrona kommun, genom ekonomichefen 
• Klippans kommun, genom ekonomichefen 
• Kristianstads kommun, genom ekonomichefen 
• Kävlinge kommun, genom ekonomichefen 
• Laholms kommun, genom ekonomichefen 
• Landskrona stad, genom ekonomichefen 
• Lekeberg kommun, genom 

ekonomichefen                                   
• Lessebo kommun, genom ekonomichefen 
• Ljungby kommun, genom ekonomichefen 
• Lomma kommun, genom ekonomichefen 

• Lunds kommun, genom ekonomichefen 
• Malmö stad, genom ekonomichefen 
• Malung-Sälen kommun, genom ekonomichefen 
• Markaryds kommun, genom ekonomichefen 

• Mönsterås kommun, genom ekonomichefen 
• Olofströms kommun, genom ekonomichefen 
• Osby kommun, genom ekonomichefen 
• Ovanåker kommun, genom ekonomichefen 
• Perstorps kommun, genom ekonomichefen 
• Ronneby kommun, genom ekonomichefen 
• Simrishamns kommun, genom ekonomichefen 
• Sjöbo kommun, genom ekonomichefen 
• Skinnskattebergs kommun, genom 

ekonomichefen 
• Skurups kommun, genom ekonomichefen 
• Smedjebackens kommun, genom 

ekonomichefen 
• Staffanstorps kommun, genom ekonomichefen 
• Surahammars kommun, genom ekonomichefen 
• Svalövs kommun, genom ekonomichefen 

• Svedala kommun, genom ekonomichefen 
• Sävsjö kommun, genom ekonomichefen 
• Sölvesborgs kommun, genom ekonomichefen 
• Tibro kommun, genom ekononomichefen 
• Tingsryds kommun, genom ekonomichefen 
• Tomelilla kommun, genom ekonomichefen 
• Tranemo Kommun, genom ekonomichefen 
• Trelleborgs kommun, genom ekonomichefen 
• Uddevalla kommun, genom ekonomichefen 
• Uppvidinge kommun, genom ekonomichefen 

• Vadstena kommun, genom ekonomichefen 
• Valdemarsvik kommun, genom ekonomichefen 
• Vansbro kommun, genom ekonomichefen 
• Varbergs kommun, genom ekonomichefen 

• Vellinge kommun, genom ekonomichefen 
• Vetlanda kommun, genom ekonomichefen 
• Vänersborgs kommun, genom ekonomichefen 
• Ydre kommun, genom ekonomichefen 
• Ystads kommun, genom ekonomichefen 
• Åstorps kommun, genom ekonomichefen 
• Åtvidabergs kommun, genom ekonomichefen 
• Älmhults kommun, genom ekonomichefen 
• Älvdalens kommun, genom ekonomichefen 
• Älvsbyns kommun, genom ekonomichefen 
• Ödeshögs kommun, genom 

ekonomichefen                                   

• Örkelljunga kommun, genom ekonomichefen 
• Östra Göinge kommun, genom ekonomichefen 

 
• Styrelseordföranden (kopia för kännedom) 

• VD (kopia för kännedom) 
• Ekonomichefen/vVD (kopia för kännedom) 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 21 mars 2023 kl 13:00-13:45 

Paragrafer §§ 33-46  

Beslutande Heléne Andersson (C) ersätter Per Ribacke (S) 
Thomas Haraldsson (C), ordförande 
Frida Christensen (S) 
Lena Nikolausson (SD) ersätter Mats Johnsson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Närvarande ersättare Jessica Johansson (KD) 
Linnea Naess (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Anna Falkenstam, ekonomi- och finanschef §§ 33-42 
Nour, praoelev 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt via Ciceron assistent 

Utsedd att justera: Lena Nikolausson (SD) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Per Ribacke  

 Justerare 
  

 Lena Nikolausson  
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§ 33 Dnr 34978  

 

Närvaro 

Beslut 

Arbetsutskottet fastställer närvaron. 

Sammanfattning 

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
arbetsutskottet inleder sammanträdet med 3 ledamöter, 2 tjänstgörande ersättare 
och 3 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 
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§ 34 Dnr 34979  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Arbetsutskottet utser Lena Nikolausson (SD) som justerare av protokollet.   

Sammanfattning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan välja Lena Nikolausson (SD) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justering sker digitalt genom Ciceron 
assistent. 
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§ 35 Dnr 32195  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Arbetsutskottet fastställer dagordningen.     

Sammanfattning 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan godkänna förslaget till dagordning för 
dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3).  
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§ 36 Dnr 2023-00055 000 

 

Information från arbetsutskottets ordförande 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 

Ordföranden och kommunchefen informerar arbetsutskottet om pågående/aktuella 
frågor inom kommunen. Ordföranden har inget att delge arbetsutskottet vid 
dagens sammanträde. 
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§ 37 Dnr 2023-00108 042 

 

Årsredovisning för Alvesta kommun för år 2022 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning till kommunstyrelsens 
sammanträde. 

Sammanfattning 

I enlighet med lagen om kommunal redovisning upprättar kommunstyrelsen en 
årsredovisning för Alvesta kommun. I årsredovisningen finns bland annat en samlad 
bedömning av huruvida målen för god ekonomisk hushållning uppnås samt en 
bedömning av huruvida balanskravet uppnås. Efter att kommunstyrelsen har 
fastställt årsredovisningen ska den granskas av de förtroendevalda revisorerna. 
Revisorerna kommer därefter att bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som kommunfullmäktige har fastställt.  

Kommunens bokslut för år 2022 visar ett resultat på 33,7 mnkr, vilket är 6,3 mnkr 
bättre än budget. Nämndernas utfall är 11 mnkr bättre än budget. De största 
budgetavvikelserna finns inom samhällsbyggnadsnämnden som redovisar ett 
överskott på 14,2 mnkr och nämnden för arbete och lärande som har ett 
underskott på 3 mnkr. Förutom nämndernas överskott består resultatet av ett 
mindre underskott avseende den gemensamma finansieringen på 5 mnkr. I 
beloppet ingår ett högre utfall av skatteintäkterna, orealiserade förluster på 
placerade pensionsmedel, samt extra tillskott till omsorgsnämnden och Alvesta 
Utveckling AB. 

Enligt kommunallagen ska kommunernas ekonomi vara i balans, det vill säga årets 
intäkter ska överstiga dess kostnader. Detta är ett lägre krav än god ekonomisk 
hushållning. I balanskravsresultatet justeras för bland annat samtliga realiserade 
och orealiserade vinster och förluster på placerade pensionsmedel. I och med det 
positiva balanskravsresultatet om 86,8 mnkr så uppfyller kommunen 
balanskravsmålet med god marginal.  

Årets nettoinvesteringar uppgick till 82 mnkr av budgeterade 143,7 mnkr. 
Genomförandegraden uppgick därmed till 57 procent. Självfinansieringsgraden på 
262 procent ligger i linje med de höga siffrorna för 2021. Det beror på att 
kommunen inte tagit upp några nya lån under året utan finansierat investeringarna 
med den egna likviditeten. Det är viktigt att resultatet över tid är starkt för att 
finansiera framtida investeringar. 

Sammantaget är bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning delvis är 
uppfyllt för 2022. De två finansiella målen är uppfyllda och av inriktningarna med 
kopplade utvecklingsmål bedöms Barn och ungas behov vara uppfyllt medan 
Hållbar tillväxt, Trygg välfärd och Människors vardag bedöms delvis uppfyllt. Av 
utvecklingsmålen är sex av 14 uppfyllda 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Årsredovisning 2022 för Alvesta kommun 
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§ 38 Dnr 2023-00110 042 

 

Intyg att de kommunala bolagens verksamhet 2022 har varit 
förenliga med det fastställda ändamålet och inom 
befogenheterna 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan beredning då allt underlag inte är klar till 
dagens sammanträde. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska, enligt kommunallagens 6 kap. 1 § 2 st, i årliga beslut pröva 
om de kommunägda aktiebolagen under föregående kalenderår bedrivit 
verksamheten i enligt det fastställda ändamålet med bolaget och att verksamheten 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Intyg från Alvesta Kommunföretag AB 

Intyg från Alvesta Utveckling AB 

Intyg från Alvesta Energi AB 

Intyg från Alvesta Elnät AB 

Intyg från Alvesta Renhållning AB 
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§ 39 Dnr 2023-00112 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Alvesta Kommunföretag AB 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud vid 
årsstämma med Alvesta Kommunföretag AB den 3 maj 2023 får i uppdrag att rösta 
för att (förslaget nedan gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor 
lämnar yttranden enligt sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet 
skrivas om) 

• resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- och 
koncernbalansräkning fastställs 

• disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

• bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

• fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleant  

• välja revisor i förekommande fall 

• besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 
förekommande fal 

Deltar ej i beslut 

Lena Nikolausson (SD) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Alvesta Kommunföretag beslutar under våren 2023 att godkänna 
årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 
vinst/förlustmedel.  

Dessutom beslutas att till Alvesta kommun lämna ett intyg att verksamheten 2022 
stämmer med bolagets ändamål och är inom ramen för befogenheter för bolaget. 

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 
innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 
bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Yrkanden 

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar att beslutet ska fattas av kommunfullmäktige. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, utskickat förslag till beslut 
och Lars-Olof Franzéns (AA) yrkande. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med utskickade beslutsförslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
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§ 40 Dnr 2023-00113 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Huseby Bruk AB 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud vid 
årsstämma med Huseby Bruk AB våren 2023 får i uppdrag att rösta för att (förslaget 
nedan gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar yttranden 
enligt sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas om) 

• resultaträkning och balansräkning fastställs 

• disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

• bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

• fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleant  

• välja revisor i förekommande fall 

• besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 
förekommande fall 

Sammanfattning 

Styrelsen för Huseby Bruk beslutar under våren 2023 att godkänna 
årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 
vinst/förlustmedel.  

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 
innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 
bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
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§ 41 Dnr 2023-00114 000 

 

Beslut om stämmodirektiv för Växjö Småland Airport AB 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud vid 
årsstämma med Smaland Airport AB våren 2023 får i uppdrag att rösta för att 
(förslaget nedan gäller under förutsättning att revisor och lekmannarevisor lämnar 
yttranden enligt sammanfattning nedan; i annat fall får stämmodirektivet skrivas 
om) 

• resultaträkning och balansräkning fastställs 

• disponera bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning 

• bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet 

• fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleant  

• välja revisor i förekommande fall 

• besluta om anmälan av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, 
lekmannarevisor med suppleant utsedda av kommunfullmäktige i 
förekommande fall 

Sammanfattning 

Styrelsen för Smaland Airport beslutar den 27 mars 2023 att godkänna 
årsredovisningen och föreslå årsstämman att i ny räkning överföra 
vinst/förlustmedel.  

Efter styrelsens beslut har auktoriserad revisor lämnat revisionsberättelse. Den 
innehåller tillstyrkan att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Bolagets lekmannarevisor har i sin granskningsrapport uttalat att sammantaget 
bedöms att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 
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§ 42 Dnr 2022-00415 040 

 

Beslut om medel för social hållbarhet 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta riktlinjen för social 
hållbarhet enligt bilaga. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att ta fram anvisningar för praktisk tillämpning samt 
följa upp och vid behov revidera riktlinjen. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med årsredovisningen 2022 (KF 2022 
§49) att avsätta medel till en social investeringsfond. Av beslutet framgår att 
medlen först får användas när ett regelverk beslutats. En riktlinje för medel för 
social hållbarhet är nu framtagen. Innehållet är i korthet som följer och omfattar 
syftet med medel för social hållbarhet, ansökningsprocess, uppföljning samt 
finansiell modell. 

Syftet med de avsatta medlen för social hållbarhet är huvudsakligen att bidra till att 
fullmäktiges vision och inriktningar uppnås genom gränsöverskridande samverkan 
för att motverka utanförskap för barn och unga och därmed minska framtida 
kostnader. 

Ansökan om medel för en satsning ska beröra minst två kommunala nämnder eller 
kommunala bolag, alternativt annan offentlig aktör eller en eller flera aktörer i 
civilsamhället. 

Uppföljning sker i samband med ordinarie uppföljningar: delårsrapport och 
årsredovisning. Då görs även en samlad utvärdering av de sociala investeringarna. 

Avsättning till fonden får göras endast om de finansiella målen i riktlinjen för god 
ekonomisk hushållning uppfylls, såväl utifrån räkenskapsårets resultat som framtida 
budgetutrymme. Avsättning görs företrädesvis i samband med att beslut om 
budgeten fattas, maximalt upp till 0,5% av skatter och bidrag. Avsatt belopp får 
uppgå till högst 5 mkr och utgör en del av det egna kapitalet. 

En satsning tilldelas medel i efterskott i samband med uppföljningarna utifrån 
faktiska kostnader och redovisas det år de uppstår.  

Yrkanden 

Frida Christensen (S) och Heléne Andersson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Riktlinje för medel för social hållbarhet- utkast 
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§ 43 Dnr 2023-00117 042 

 

Återrapportering och utvärdering nämndernas av 
internkontroll 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna rapportering och 
utvärdering av nämndernas intern kontroll 2022.   

Sammanfattning 

Nämnderna/styrelsen ska, i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera fel och brister som framkommit vid interna kontroller till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska därefter, med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade system för 
intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna 
kontrollen fungerar i de kommunala bolagen, vilket rapporteras i Årsredovisningen. 

Processen för intern kontroll fungerar generellt bra i de olika nämnderna, men det 
finns förbättringspotential kring att samordna processen för ett mer likartat 
arbetssätt mellan de olika nämnderna. Den kommunövergripande kontrollplanen 
innehåller 5 kontrollmoment som genomförs i respektive nämnd och merparten av 
kontrollerna har genomförts med gott resultat. Nämndernas egna kontrollplaner 
innehåller 28 kontrollmoment och har genomförts med ett tillräckligt gott resultat, 
några moment bedömdes som bristfälliga. Sammantaget bedöms resultatet av den 
interna kontrollen för 2022 som ”Tillräcklig” (begreppet återfinns i Kommunallagen 
6 kap 7§). I de fall avvikelser konstaterats förutsätts att åtgärder vidtagits eller 
kommer att vidtas. Respektive nämnd ansvarar för att åtgärder genomförs för att 
avhjälpa konstaterade avvikelser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1 Skrivelse IK utvärdering 2022 

Bilaga 2 KS årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 3 KFN årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 4 SBN årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 4 SBN årsrapport 2022 delegationsbeslut bilaga intern kontroll 

Bilaga 5 NAL årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 6 UN årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 7 ON årsrapport 2022 med återrapportering av intern kontroll 

Bilaga 8 NMY årsrapport 2022 
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§ 44 Dnr 2023-00028 000 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om 
beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska det anmälas till 
kommunfullmäktige, och vad som kommit fram vid beredningen av motionen inom 
samma tid. 

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 7 mars 2023 noterades det att det 
vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt 8 obesvarade motioner. Samtliga 
motioner kommer att överlämnats för beredning/håller på att beredas av 
nämnderna/utskotten och är påväg upp i beredningskedjan för beslut. En av de 
motionerna är återremitterat till samhällsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige 
för vidare utredning. 

En av dessa 8 motioner överskrider, eller bedöms kommer överskrida, 
beredningsfristen på tolv månader. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Lista på obesvarade motioner, 2023-03-07 
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§ 45 Dnr 2023-00116 000 

 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 

Beslut 

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

Sammanfattning 

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

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

Under år 2022 och början av 2023 har kommunfullmäktige fattat cirka 5 beslut av 
uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 1 av dessa 5 beslut 
som har verkställts, men att arbete pågår på samtliga/ är överlämnade för 
behandling.  

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i 
tidigare uppföljningar bedömts vara ”ej verkställda” eller ”delvis verkställda” har 
verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar 
att 4 av 12 ej verkställda beslut från år 2017-2023 har verkställts/pågående 
verkställande.  

Totalt sett har fullmäktige 8 beslut mellan åren 2017-2022 som ännu inte har blivit 
verkställda. Av dessa 8 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de 
kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat 
arbetar med. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen 

Bilaga 1, 2023-03-07 
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§ 46 Dnr 2023-00020 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 

Arbetsutskottets ordförande frågar arbetsutskottet om de har några övriga ärenden 
att lyfta på dagens sammanträde. Inga övriga ärenden anmäldes vid dagens 
sammanträde. 

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 

Protokoll 
Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  

 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll 

  

Plats och tid Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 21 mars 2023 kl 13:58-14:29 

Paragrafer §§ 19-26  

Beslutande Thomas Haraldsson (C), Ordförande 
Heléne Andersson (C) ersätter Per Ribacke (S)  
Frida Christensen (S) 
Lena Nikolausson (SD) ersätter Mats Johnsson (SD) 
Lars-Olof Franzén (AA) 

 

Närvarande ersättare Jessica Johansson (KD) 
Linnea Naess (V) 
Claudia Crowley Sörensson (M) 

 

Övriga närvarande Camilla Holmqvist, kommunchef 
Therese Löfqvist, kommunsekreterare 
Johan Johansson, inköpschef 
Nour, praoelev 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt via Ciceron assistent 

Utsedd att justera: Lena Nikolausson (SD) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Therese Löfqvist  

 Ordförande 
  

 Thomas Haraldsson  

 Justerare 
  

 Lena Nikolausson  

  



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

2(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Ärendelista 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskotts protokoll ............................ 1 

Ärendelista ......................................................................................... 2 

§ 19 Dnr 2023-00093 000 

Närvaro .............................................................................................. 3 

§ 20 Dnr 2023-00094 000 

Val av justerare och tid för justering ................................................... 4 

§ 21 Dnr 2023-00095 000 

Godkännande av dagordning ............................................................. 5 

§ 22 Dnr 2023-00056 000 

Information från upphandlingsutskottets ordförande ........................... 6 

§ 23 Dnr 2023-00183 050 

Beslut om ramavtal för grus- och lastbilstransporter ........................... 7 

§ 24 Dnr 2023-00184 050 

Beslut om ramavtal för löpande byggnadsarbeten ............................. 8 

§ 25 Dnr 2023-00024 050 

Information om pågående upphandlingar ........................................... 9 

§ 26 Dnr 2023-00023 000 

Övriga ärenden ................................................................................ 10 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

3(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19 Dnr 2023-00093 000 

 

Närvaro 

Beslut 

Upphandlingsutskottet fastställer närvaron.     

Sammanfattning 

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
kommunstyrelsens upphandlingsutskott inleder sammanträdet med 3 ledamöter, 2 
tjänstgörande ersättare och 3 ej tjänstgörande ersättare.  

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida. 

 

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

4(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Dnr 2023-00094 000 

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Upphandlingsutskottet utser Lena Nikolausson (SD) som justerare av protokollet.       

Sammanfattning 

Ordföranden frågar om upphandlingsutskottet kan välja Lena Nikolausson (SD) som 
justerare av protokollet för dagens möte. Justering sker digitalt genom Ciceron 
assistent.     

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

5(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Dnr 2023-00095 000 

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Upphandlingsutskottet fastställer dagordningen.     

Sammanfattning 

Ordföranden frågar om upphandlingsutskottet kan godkänna förslaget till 
dagordning för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3).  

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

6(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Dnr 2023-00056 000 

 

Information från upphandlingsutskottets ordförande 

Beslut 

Upphandlingsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 

Ordföranden informerar om den länsgemensamma upphandlingen av skolskjuts, 
där kommunens krav om drivmedel inte kan levereras enligt begäran och att 
kommunstyrelsen kan få ett nytt ärende för beslut på kommande sammanträde.  

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

7(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 23 Dnr 2023-00183 050 

 

Beslut om ramavtal för grus- och lastbilstransporter 

Beslut 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar att godkänna 
upphandlingsunderlaget och ger Inköpschefen i uppdrag att genomföra 
upphandlingen. 

Sammanfattning 

Denna upphandling avser grus- och lastbilstransporter. 

Uppdraget innebär kortfattat följande:  

• Leverans av grusmaterial till av Alvesta kommun anvisad plats. 

• Hämtning av material i leverantörens bergtäkt. 

• Lastbilstransporter. 

 

Leveranser kan ske inom hela Alvesta kommuns geografiska gränser. 

 

Medverkande verksamheter i denna upphandling, är följande:  

• Alvesta kommun 

• Alvesta Energi AB 

• Alvesta Renhållning AB 

• Allbohus Fastighets AB 

Beslutsunderlag 

Upphandlingspresentation- ramavtal för grus- och lastbilstransporter 

Beslutet skickas till 

Inköpschef 

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

8(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 24 Dnr 2023-00184 050 

 

Beslut om ramavtal för löpande byggnadsarbeten 

Beslut 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott beslutar att godkänna 
upphandlingsunderlaget och ger Inköpschefen i uppdrag att genomföra 
upphandlingen. 

Sammanfattning 

Upphandlande enheter 
Alvesta Kommun 
Allbohus  
 

Upphandlingen omfattar löpande byggnadsarbeten. En leverantör per del kommer 
att antas för arbeten >700 tkr. Dessa arbeten ersätts enligt Wikells Kalkylprogram 
med en tids- och materialkoefficient. 

Samtliga kvalificerade leverantörer kommer att antas för deltagande i förnyad 
konkurrensutsättning. Detta sker för avrop som överstiger 700 tkr.  

Beslutsunderlag 

upphandlingspresentation- ramavtal för löpande byggnadsarbeten 

Beslutet skickas till 

Inköpschef 

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

9(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 25 Dnr 2023-00024 050 

 

Information om pågående upphandlingar 

Beslut 

Upphandlingsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 

Inköpschefen har, genom den lista som delgetts upphandlingsutskottet inför 
sammanträdet, informerat upphandlingsutskottet om pågående upphandlingar.  

Beslutsunderlag 

Lista på pågående upphandlingar per 2023-03 

 



 

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott  

Protokoll 
Sida 

10(10) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-21 
 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 26 Dnr 2023-00023 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 

Upphandlingsutskottet noterar informationen. 

Sammanfattning 

Ordföranden frågar upphandlingsutskottet om upphandlingsutskottet har några 
övriga ärenden de vill aktualisera på dagens möte.  

Claudia Crowley Sörensson (M) frågar inköpschefen om upphandlingen avseende 
ung omsorg.  

Inköpschefen informerar upphandlingsutskottet att upphandlingen på kött och 
chark tillsammans med Växjö kommun har blivit överprövad. 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-01-19 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 
Plats och tid Lammhultssalen, kl. 13:00-15:30 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Magnus Wåhlin (MP), Ordförande 
Ragnhild Olsson (S), 1:e vice ordförande 
Benny Johansson (M) 
Gunilla Arvidsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Ann-Mari Häggsgård (S) 
Pia Philipsson (M) 
Per Johan Karlsson (C) 
Patrik Nyquist (V) 

 
Tjänstepersoner 

 
Ida Karmberg, sekreterare 
Hanna Fransson, gruppledare 
Carina Elmefall, kanslichef 

  
 

 
Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Ida Karmberg 

Ordförande Magnus Wåhlin 

Justerare Ragnhild Olsson 

Justerade paragrafer §§ 1–17 

Ajournering Klockan 14:05-14:20 

  



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-01-19 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   4 (43) 

 

§ 1 Dnr 2 
 
Val av justerare 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg utser Ragnhild Olsson, vice 
ordförande, som justerare. 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-01-19 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   5 (43) 

 

§ 2 Dnr 2023-00003 
 
Granskningsplan 2023 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg godkänner granskingsplanen 
för år 2023. 
 
Bakgrund 
Det reglemente som gäller för överförmyndarnämnden anger att 
nämnden fullgör och ansvarar för kommunens uppgifter beträffande 
tillsyn över förmynderskap, godmanskap, förvaltarskap och godmanskap 
för ensamkommande barn samt vad som i övrigt är föreskrivet om 
överförmyndare i Föräldrabalken, Förmynderskapsförordningen och 
andra författningar. Granskning av redovisningshandlingar är en 
prioriterad arbetsuppgift för överförmyndarnämnden då granskningen 
säkerställer att huvudmannens rätt tillgodoses av ställföreträdaren   
 
Beslutsunderlag 

 Granskningsplan 2023, daterad 2023-01-13 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-01-19 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   6 (43) 

 

§ 3 Dnr 2023-00004 
 
Internbudget 2023 och intern kontrollplan 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar att:  
 

1. Fastställa internbudgeten för år 2023.  
2. Godkänna den interna kontrollplanen för år 2023.  

 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
För den interna kontrollen ska nämnd eller styrelse, enligt 
kommunfullmäktiges fastställda reglemente för intern kontroll, senast 
under januari månad varje år upprätta en intern kontrollplan för 
innevarande år. Nämnd eller styrelse ska även följa upp den interna 
kontrollen årligen, vilket ska rapporteras senast i samband med 
årsrapportens upprättande.    
 
Utöver den interna kontrollen redogörs internbudgeten för år 2023, där 
nedanstående framförs:  
 

 Omvärldsanalys 
 Nämndens uppdrag och ansvar 
 Huvudprocesser – mål och uppdrag  
 Personalpolitisk inriktning 
 Ekonomi 

 
Beslutsunderlag 

 Intern kontrollplan 2023, daterad 2023-01-13 
 Internbudget 2023, daterad 2023-01-13 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-01-19 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   7 (43) 

 

§ 4 Dnr 2023-00005 
 
Intern kontroll - redovisning 2022 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg godkänner den interna 
kontrollen för år 2022.  
 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 
utgångspunkt från antagen intern kontrollplan, löpande rapporteras till 
nämnden eller styrelsen i den omfattning som fastställts i intern 
kontrollplanen. Större brister ska alltid rapporteras direkt. Genomförd 
uppföljning rapporteras oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas 
också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen, vem som ansvarar 
för förbättringen samt när de ska vara utförda.  
 
I nämnden eller styrelsens årliga rapportering, ska uppföljning göras av 
den interna kontrollen dels av utfallet av de granskningar som gjorts 
under året, dels en helhetsutvärdering av den interna kontrollen i 
verksamheten. Uppföljningen ska rapporteras senast i samband med 
årsrapportens upprättande.  
 
En del i helhetsutvärderingen är att nämnden eller styrelsen gör en egen 
bedömning av det egna intern kontroll-arbetet, en så kallad 
självskattning. Detta är en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.   
 
Beslutsunderlag 

 Uppföljning intern kontroll 2022, daterad 2023-01-13 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-01-19 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   8 (43) 

 

§ 5 Dnr 2023-00006 
 
Årsrapport 2022 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg godkänner årsrapporten för 
år 2022.  
 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
Överförmyndarnämnden har under året bland annat fortsatt arbetet 
med att rekrytera fler ställföreträdare. Detta har gjorts genom två 
rekryteringskampanjer i samtliga fyra kommuner samt genom att 
medarbetare på överförmyndarnämnden har visat upp verksamheten på 
Växjö kommuns Instagram under en vecka. 132 intresseanmälningar har 
inkommit under 2022.  
 
Första januari 2022 tillträdde en gruppledare för gruppen handläggare. 
Detta har inneburit att medarbetarna har fått en chef som enbart 
hantera den här gruppen och som har individuella avstämningar med 
varje medarbetare för stöd och rådgivning.  
 
För att göra verksamheten effektivare och möta framtida ökande behov 
av ställföreträdare har överförmyndarnämnden jobbat med att 
digitalisera, förenkla och samordna administration.  
 
Under våren fanns en oro för att det skulle komma många 
ensamkommande barn med anledning av kriget i Ukraina. Nämnden 
förberedde sig genom att visstidsanställa en handläggare för att kunna 
hantera ett sådant inflöde av ärenden. Oron besannades dock inte, de 
flesta barn som kom gjorde det i sällskap med en vårdnadshavare. 
 
Beslutsunderlag 

 Årsrapport 2022, daterad 2023-01-13 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-01-19 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   9 (43) 

 

§ 6 Dnr 686 
 
Sammanträdestider 2023 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg godkänner 
sammanträdestiderna för år 2023.  
 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg ska godkänna 
sammanträdestiderna för kommande verksamhetsår.     
 
Beslutsunderlag 

 ÖFN förslag till sammanträdestider, daterad 2023-01-13, där 
följande förslag framgår: 
 

Datum 2023, 
sammanträde 

Tid 

2023-01-19 14.00 
2023-03-08 14.00 
2023-04-12 14.00 
2023-05-10 14.00 
2023-06-14 14.00 
2023-06-28 14.00 
2023-08-16 14.00 
2023-09-20 14.00 
2023-11-08 14.00 
2023-12-06 14.00 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-01-19 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   10 (43) 

 

§ 7 Dnr 2023-00001 
 
Öppna sammanträden och allmänhetens 
frågestund, mandatperioden 2023-2026  

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar att nämndens 
sammanträden är öppna för allmänheten. 
  
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar att nämndens 
sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden 
pågår i maximalt 20 min. 
 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, redogör för ärendet vid dagens 
sammanträde.  
 
Kommunfullmäktige har antagit Arbetsformer för nämnder och styrelser 
i Växjö kommun. Av § 10 framgår att nämnden får besluta om dess 
sammanträden ska vara offentliga. 
 
Kommunfullmäktige har i § 149/2016 också beslutat att uppdra till 
samtliga nämnder att införa allmänhetens frågestund.   
 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg ska vid sitt första 
sammanträde besluta om öppna sammanträden och genomförandet av 
allmänhetens frågestund. 
 
Beslutsunderlag 

 Öppna sammanträden och allmänhetens frågestund, daterad 
2023-01-05 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-03-08 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 
Plats och tid Rottnesalen klockan 14:00-15:28 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Magnus Wåhlin (MP), Ordförande 
Ragnhild Olsson (S), 1:e vice ordförande 
Benny Johansson (M) 
Gunilla Arvidsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Ann-Mari Häggsgård (S) 
 

 
Tjänstepersoner 

 
Ola Hammarström, förvaltningschef § 18–19 
Carina Elmefall, kanslichef 
Hanna Fransson, gruppledare  
Tobias Bergstrand, handläggare 
Johanna Sjöberg, sekreterare 

  

 
Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Johanna Sjöberg 

Ordförande Magnus Wåhlin 

Justerare Benny Johansson  

Justerade paragrafer §§ 18–27 

Ajournering Klockan 14:55-15:00  

  



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-03-08 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   3 (23) 

 

§ 18 Dnr 2 
 
Val av justerare 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg utser Benny Johansson (M) till 
att justera protokollet.  
 
Bakgrund 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg ska besluta vem som jämte 
ordförande ska justera protokollet. 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-03-08 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   4 (23) 

 

§ 19 Dnr 722 
 
Utbildning för nämndsledamöter  

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Ola Hammarström, förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen, 
informerar om förvaltningens organisation och struktur. Hammarström 
redogör för de olika avdelningar som finns inom förvaltningen; ekonomi, 
måltid, it och digitalisering, kansli, näringsliv, säkerhet och beredskap, 
HR, upphandling, lokalförsörjning, servicecenter, utveckling, 
kommunikation, juridik.  
 
Hanna Fransson, gruppledare, informerar om följande delar; 
Länsstyrelsen Skåne som tillsynsmyndighet, överklaganden, 
anhörighetsbehörighet samt framtidsfullmakt.  
 
Fransson redogör för Länsstyrelsen Skånes arbete gällande 
överförmyndarverksamhet. Myndigheten granskar att handläggningen 
följer lagar och förordningar samt att handläggning i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Även råd och stöd ges till 
överförmyndarverksamheter.  
 
Vidare informerar Fransson om hur överklaganden av 
överförmyndarnämndens beslut hanteras. Nämndens myndighetsbeslut 
överklagas till tingsrätten medan förvaltningsbeslut överklagas till 
förvaltningsrätten. Beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar 
överklagas till Kammarrätten.  
 
Fransson redogör för anhörighetsbehörighet som gäller enligt 17 kap 
föräldrabalken och innebär att en nära anhörig kan företräda en person 
som har fyllt 18 år utan fullmakt.  
 
Slutligen informerar Fransson om framtidsfullmakt som innebär att en 
fullmakt ges till en fysisk person för att företräda fullmaktsgivaren på 
grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller 
liknande förhållande. Kraven för en framtidsfullmakt är att den ska vara 
skriftlig och får endast upprättas av de som fyllt 18 år.  



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-03-08 

 

   

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   5 (23) 

 

§ 20 Dnr 2023-00014 
 
Månadsrapport  

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar att den ekonomiska 
rapporten läggs till handlingarna.  
 
Bakgrund 
Carina Elmefall, kanslichef, föredrar ärendet under dagens 
sammanträde. Den ekonomiska rapporten visar ett överskott på 71 000 
kronor.     
 
Beslutsunderlag 

- Ekonomisk rapport per februari 2023 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-03-08 
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§ 21 Dnr 723 
 
Avtal med Värends Gode Man- och 
Förvaltarförening 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar att godkänna 
samverkansavtalet med Värends Gode Man- och Förvaltarförening.  
 
Bakgrund 
Överförmyndarnämnden östra Kronobergs uppgift är att rekrytera och 
utbilda ställföreträdare, samt att utreda om det finns behov av 
ställföreträdare och utöva tillsyn. Nämnden är därför i behov av att 
kunna erbjuda mentorer till nya ställföreträdare.  
 
Beslutsunderlag 
Kanslichef Carina Elmefall och ordförande Magnus Wåhlin redogör för 
ärendet under dagens sammanträde.  
 
Elmefall och Wåhlin informerar om samverkansavtalet som innebär att 
nya ställföreträdare som får sitt första uppdrag ska erbjudas en mentor. 
Vidare framgår ur avtalet att Värends Gode Man- och Förvaltarförening 
(VGMF) ska enligt avtalet överlämna personuppgifter på erfarna gode 
män eller förvaltare, som sedan utses till mentorer. Mentorskapet ska 
utgöra en möjlighet för de nya ställföreträdarna att få stöd i sina 
uppdrag.  
  

- Samverkansavtal mellan Överförmyndarnämnden östra 
Kronoberg och Värends Gode Man- och Förvaltarförening  



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-03-08 
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§ 26 Dnr 2021-00009 
 
Meddelanden 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Överförmyndarnämnden östra Kronoberg noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Kanslichef Carina Elmefall och gruppledare Hanna Fransson informerar 
om följande skrivelser som inkommit till nämnden: 

- Beslut gällande JO-anmälan  
- Underrättelse om inspektion enligt förmyndarskapsförordningen  
- Statistik inrapporterad till Länsstyrelsen 



 Sammanträdesprotokoll 
Överförmyndarnämnden 
östra Kronoberg 
2023-03-08 
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§ 27 Dnr 731 
 
Övrigt 

Överförmyndarnämnden östra Kronobergs beslut 
Inga övriga ärenden behandlas under dagens sammanträde. 
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2023-03-21 
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1181-22 

 

 

D
o

k
.I

d
 3

0
7

0
1

4
 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 
Kungsgatan 8 måndag–fredag Box 42 forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 351 03 Växjö Webbplats 
0470-56 02 00 www.domstol.se/forvaltningsratten-i-vaxjo/ 

 

KLAGANDE 
Christer B. Fransson, 19480619-2813 

  

MOTPART 

Alvesta kommun 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Alvesta kommuns beslut den 22 mars 2022, § 5 

 

SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL; fråga om besluts 

överklagbarhet 

_____________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Kommunfullmäktige i Alvesta kommun angav under paragraf 5 i protokollet 

för sitt sammanträde den 22 mars 2022 följande under rubriken ”Allmänhetens 

frågestund”. Allmänheten ska i enlighet med arbetsordningen få tillfälle att 

ställa frågor inom kommunens kompetensområde. På dagens sammanträde 

inlämnades en fråga av Christer B. Fransson. Presidiet bedömde dock att 

frågan inte var av sådan karaktär att den kunde ställas på allmänhetens 

frågestund.  

 

Christer B. Fransson överklagar beslutet under paragraf 5 i ovan nämnda proto-

koll och yrkar att det upphävs. Han anför bl.a. följande. Han nedtecknade en 

fråga och överlämnade den till presidiet i enlighet med arbetsordningen. 

Ordföranden angav för församlingen att de fått en fråga som de inte var helt 
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BESLUT 
 

1181-22 

 

Dok.Id 307014  

 

bekväma med och att de önskade ha en överläggning i frågan. Efter över-

läggningen kontaktades han av ordföranden som angav att frågan inte fick 

ställas om det inte gjordes vissa ändringar. Detta vägrade han. Det framgår inte 

av gällande regler att presidiet får censurera frågorna från allmänheten. 

Ordföranden har agerat lagstridigt och i strid med kallelsen som sänts ut. Den 

fråga han ville ställa var om fullmäktige kände till att en viss namngiven 

ledamot genom delegation har förskingrat 325 000 000 kr av kommunala 

tillgångar. Han har rätt att yttra sig enligt grundlagen och blev förhindrad att 

göra detta. Han framför inget lögnaktigt utan enbart fakta. 

 

Kommunen anser att överklagandet i första hand ska avvisas och i andra hand 

avslås. Kommunen anför bl.a. följande. Allmänheten får tillfälle att ställa 

frågor till fullmäktige under allmänhetens frågestund. Enligt arbetsordningen 

ska det vara en kortare fråga som snabbt och enkelt kan besvaras. Det är inget 

forum för personliga påhopp. Allmänhetens frågestund är inte reglerad i lag 

och är inte heller något som kommunen måste tillämpa. Därmed har ordför-

anden i fullmäktige mandat att besluta om vilka frågor som faktiskt får ställas. 

Detta skiljer sig från medborgarförslag som måste besvaras om kommunen har 

beslutat att tillåta sådana. Inte heller då ges dock frågeställaren någon absolut 

rätt att få yttra sig i kommunfullmäktige. Dessutom är paragraf 5 inget 

egentligt beslut utan en upplysning om att frågan inte får ställas. Upplysningen 

har inte påverkat någons lagstadgade rättigheter. Alldeles oavsett har ordför-

ande och presidiet rätt att neka en person att ställa frågor som inte bedöms vara 

lämpliga att ställa eller förenliga med arbetsordningen. Vad Christer B. Frans-

son i övrigt anför, bl.a. om att mötet ajournerades fast det inte hade börjat, 

saknar betydelse för överklagandet. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

En grundläggande förutsättning för att förvaltningsrätten ska kunna ta upp 

överklagandet till prövning är att det finns ett överklagbart beslut. 
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Enligt 13 kap. 2 § KL får följande beslut överklagas: 

1. beslut av fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett 

kommunalförbund,  

2. beslut av en nämnd eller ett partssammansatt organ, om beslutet inte är av 

rent förberedande eller rent verkställande art, 

3. beslut av förbundsstyrelsen eller en annan nämnd eller ett partssammansatt 

organ i ett kommunalförbund, om beslutet inte är av rent förberedande eller 

rent verkställande art, och 

4. sådana beslut av revisorerna som avses i 12 kap. 11 §. 

 

I fullmäktigeprotokollet anges att det är presidiet som har gjort bedömningen 

att den aktuella frågan inte får ställas. Av arbetsordningen för fullmäktige 

framgår under 2 § att presidiet består av ordförande, förste vice ordförande 

samt andre vice ordförande. Under 24 § i arbetsordningen anges att den som 

önskar ställa en fråga under allmänhetens frågestund ska lämna in frågan 

skriftligen till presidiet. Det framgår dock inte av arbetsordningen eller övriga 

handlingar i målet att presidiet har delegation att avvisa en fråga från allmän-

heten. Det överklagade beslutet är därmed inte ett sådant beslut som avses i 

13 kap. 2 § KL och är därför inte överklagbart. Förvaltningsrätten är därmed 

förhindrad att pröva överklagandet varför det ska avvisas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03). 

 

 

Axel Sigge 

förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Lennart Fohlin och Peter 

Skoglund deltagit. 

 

Föredragande: Helene Larsson 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 
Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


 

 

 

PROTOKOLL NR 1 2023, 
FÖRT VID ORDINARIE STYRELSESAMMANTRÄDE I VÄXÖ SMÅLAND AIRPORT 
AB DEN 2023-02-17 

Närvarande på plats: 

Styrelseledamöter: Thomas Ragnarsson, ordförande, Region Kronoberg  
Annette Åstrand ersättare Emelie Öberg, vice ordförande, 
Region Kronoberg   
Pernilla Tornéus, 2:de vice ordförande, Växjö kommun 
Gunnar Storbjörk, Växjö kommun    
Per Schöldberg, Växjö kommun  
Tobias Johansson, Region Kronoberg  
Patrik Åkesson, Region Kronoberg                                                                                   
Mats Hult, personalrepresentant, Transport   
Cecilia Ekelius, personalrepresentant Unionen   
Ulf Axelsson, VD Växjö Småland Airport AB 
Åse Sjöholm, Växjö Småland Airport AB  

 
Suppleanter: Per Ribacke, Alvesta kommun   

Sven Sandberg, Växjö kommun 
Carina Bengtsson, Region Kronoberg 
Nils-Erik Carlström, Region kronoberg  
 

Frånvarande:  Emelie Öberg, vice ordförande, Region Kronoberg 
Kjell Olsson, Växjö kommun  
Martin Edberg, Region Kronoberg 
   
         
 

                                 
 
§ 1 Sammanträdet öppnades av ordförande Thomas Ragnarsson. 
 

§ 2 Dagordningen godkändes, punkt §4 stryks och flyttas till nästa möte. 
 
§ 3 Till att utöver ordförande justera protokollet utsågs 2:de vice ordförande, 

Pernilla Tornéus. 
 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1577813



 

 

 

 
 
 
§ 4 VD informerar: 
 
 Lägesrapport 
 
4.1 Sammanfattning av 2022 

Covid-19 påverkade fortfarande samhället och reseindustrin under 2022. 
När flygtrafiken väl kom i gång hade flygplatserna svårt att växla upp 
efter sina kraftiga nerdragningar under pandemin och därför uppstod 
kaos i t ex säkerhetskontroller. 

Kriget mellan Ukraina och Ryssland hade stor påverkan under 2022. 

4.2 Inför 2023 

Utmaningar för flygbranschen under 2023 kommer främst vara 
samhällsekonomin med stigande inflation. 

Trenden visar att resenärerna bokar fler paketresor och hälsoresor än 
tidigare. 

Ur flygbolagsperspektiv så är bränslepriset fortfarande ekonomiskt 
betungande. Visserligen är inte priset i den nivå som under sommaren 
2022 men fortfarande 40% högre än för ett år sedan. VD hade möte med 
flygbolaget BRA idag 17/2, som beskrev hur man påverkades av den 
svaga krona och dyra bränslepriset med en ökad kostnad på 120 
miljoner som följd. 

4.3 Eurocontrol förutspår att flygmarknaden under 2025 återhämtar sig till 
2019 årsnivå. 

4.4 Många flyg var försenade eller blev inställda under sommaren 2022. 
Anledningen var som tidigare nämns flygplatsernas oförmåga att växla 
upp efter pandemin. 

4.5 Två segment, affärsflyg och fraktflyg befinner sig över 2019 års nivå i 
antal flygningar medan t ex chartersegmentet visar fluktuation sedan 
pandemin.  

4.6 Ryanair tar marknadsandelar och har nu fler flygrutter än 2019. Nästan 
alla flygbolag startade upp nya destinationer efter pandemin men inte i 
samma takt som 2019. 
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4.7 Utsläppen  

Flygsträckan kopplat till CO2 utsläpp i Europa under 2019 vs 2022 visar 
att långdistansflygningar har det största CO2 påverkan, trots 5-6% av 
antal flygningar. 

4.8 Luftfart Sverige  

Enligt flygresor.se är intresset för flygresor återigen i nivå med 2019.  

Regeringen satsar 15 miljoner per år på forskning och innovation för att 
påskynda elektrifieringen av flyg. 

4.9 Passagerautveckling – Växjö Småland Airport hade 150.000 pax 2022. 

4.10 Trafikprognos för 2022/2023 

BRA, Bromma 

 KLM – flyger ej 

 BRA, eventuell till Amsterdam 

Ryanair,  

2022 Alicante, Zadar, Gdansk 3 ggr/v, London, Riga.                                                      
2023 Alicante, Zadar, Gdansk, London 

Wizzair 

Tuzla, Skopje 

 Norwegan – Ny destination Malaga 

Charter – bättre och längre säsong 

 
4.12 Växjö/ Bromma satsning 

BRA gör en satsning på Bromma linjen under januari och februari. 
Februari har varit en dålig månad så här långt med tanke på sportlov. 
Mars är historisk sett en bättre månad och då räkna man med att linjen 
minst visar ett plus minus noll resultat. 

  

Comfact Signature Referensnummer: 1577813



 

 

 

Avgörande för en långsiktig ekonomisk hållbar linje är att flygplanets tid i 
luften maximeras. Förslagsvis att man utnyttjade ledig tid till att flyga till  
någon annan destination. 
 
Som bokningsläget ser ut och med tanke på övriga omständigheter 
kommer BRA förmodligen flyga fram till sommaren. Passagerarmässigt  
måste flighterna öka 10-15%, vilken motsvarar 40 pax/flight för att nå 
break even. 

 
Informationen noterat 

  
 
§ 5 Ekonomi – utfall 2022 presenterades 

 
Redovisningen - godkändes 

 
§ 6 Flygplatsutredningen 
 

Genomgång av den presentation som gjordes på presskonferensen 
15/2. Remisstid för utredningen är maj-22. Genomförande bör ske 2024 
eftersom det gamla ersättningssystemet upphör.  

 
Information noterades 

 
§7 Flyttas fram till den 3/4 till den nya styrelsen. Beslut om budgeten för 

2023 skjuts även till den 3/4. 
 
§8 Övrigt 
 Täckningsbidrag för linjer till nästa möte. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras   Justeras 
 
 
 
 
Åse Sjöholm  Thomas Ragnarsson  Pernilla Tornéus 

Comfact Signature Referensnummer: 1577813
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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 
 

Delegationsbeslut 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-30 

Referens 

KS  2023-00025.000 

 

 

 

 

  

Redovisning av delegationsbeslut fattade av 

kommunstyrelsens ordförande per 2023-03 

Beslut 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation fattat beslut å kommunstyrelsens 

vägnar om att inte besvara inkomna remisser i enlighet med delegationsordningen 

1.2.     

Sammanfattning 

Följande är en förteckning på inkomna remisser som kommunstyrelsens ordförande 

har beslutat per delegation att kommunstyrelsen inte ska lämna yttranden över: 

 Remittering av utkast till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för 

anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av 

humanitära skäl 

 Remiss av promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg  

 

 

 

Per Ribacke 

Kommunstyrelsens ordförande  
  



Inköpschefens delegation 2023

Nr Punkt i delegationsordning Ärende Antagen leverantör

1 6.4 Ingå avtal Hjälpmedel, personlyftar Arjo AB, Etac, Invacare, Caretec, Guldmann

2 6.4 Ingå avtal VA-konsulter Avloppsverk Norconsult, WSP, Sweco

3 6.4 Ingå avtal VA-konsulter Ledningsnät ÅF infrastructure, Tyrens, WSP

4 6.4 Ingå avtal VA-konsulter VA-juridik Sweco, Norconsult

5 6.4 Ingå avtal VA-konsulter Vattenverk Norconsult, WSP, Sweco

6 6.4 Ingå avtal Lås dörr och fönsterbeslag Certego

7 6.4 Ingå avtal Drivmedel - Stationstanking Biogas 100 Wäxjö Motor Company

8 6.4 Ingå avtal Drivmedel - Stationstanking bensin, diesel OKQ8

9 6.4 Ingå avtal Lastbil för yrkesförarutbildning Finnvedens Lastvagnar AB

10 6.3 Direktupphandling Tilläggsmodul Castor avtal Prosona

11 1.6 Ej lämna ut allmän handling Begäran om allmän handling spåningslanda etapp 3 Branschtaxonomi

12 6.4 Ingå avtal Drivmedel Stationstankning Hvo 100 Energifabriken

13 1.6 Ej lämna ut allmän handling Begäran om allmän handling Bussterminal Grimslöv Branschtaxonomi

14 6.3 Direktupphandling Netclean (skydd mot barnpornografiskt material) Netclean AB

15 6.4 Ingå avtal Konfektyr Ert Godis

16 6.3 Direktupphandling Mediabank MediaFlow

17 6.3 Direktupphandling ATV Hanslöv Land & Hav AB

18 6.4 Ingå Avtal Ramavtal Kyla Kyltech, Kronobergs kylteknik

19 6.3 Direktupphandling Utbildning i den socialpedagogiska metoden Ett självständigt liv Borell psykologi & arbetsterapi AB

20 6.4 Ingå avtal Dryckesautomat Vislandabadet JobMeal

21 6.3 Direktupphandling Bemanningstjänster sjuksköterskor Helse Bemanning, Ofelia Vård

22 1.6 Ej lämna ut allmän handling Begäran om allmän handling Sjöparken NCC

23 6.4 Ingå avtal Entrémattor Elis Textil service AB

24 6.4 Ingå avtal Ramavtal Måleri Ytterområden (1) Växjö färg och måleri AB  

25 6.4 Ingå Avtal Förnyad konkurrensutsättning ramavtal måleri ytterområden Växjö färg och måleri AB, JM Måleri AB, Joncon AB, L-Å 

Jonsson Måleri AB, Sandå, Smålands måleri AB, Stoby 

Måleri AB
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