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Kommunalrådet har ordet

Vi kan snart räkna samman ekonomin för 2017 och se tillbaka på ett händelserikt år för
Älmhult. Under de sista åren har vi konstaterat att det går bra för kommunen och i år
fick vi ett fint kvitto, vi blev utsedda till årets tillväxtkommun 2017.
Vi har ett kraftfullt näringsliv, en god arbetsmarknad och vår befolkning ökar rekordsnabbt. Genom ett målmedvetet strategiskt tillväxtarbete strävar vi tillsammans med
näringslivet för att hela tiden skapa möjligheter för alla som bor och verkar här. Det
gäller nu att hålla i och fortsätta att driva utvecklingen framåt för att ännu fler ska vilja
flytta hit och etablera företag här. Det ger ännu bättre möjligheter för alla kommuninvånare.
Vi ökade med 3,2 procent 2017 och blev därmed 530 fler Älmhultsbor. Det gör att vi
åter igen slagit befolkningsrekord. Det finns en politisk enighet om att vi ska växa och
orsakerna är flera. Det är viktigt att fler bosätter sig i Älmhult, inte minst för att stärka
kompetensförsörjningen. Såväl kommunen som den privata sektorn är i stort behov
av rätt utbildad personal. Med fler kommuninvånare blir vi också fler som delar på de
investeringar vi behöver göra.
Årets bokslut visar ett positivt resultat på 31,7 miljoner kronor – detta är viktigt för att
kunna möta de investeringar som vi står inför. Bland annat ett nytt vattenverk och
nya skolor, men också de viktiga investeringar som krävs för att vi ska vara en attraktiv
kommun att bo och leva i.
Resultatet härleds till att nämnderna haft en god budgetdisciplin och att
skatteunderlaget är bättre än budgeterat. Vi gläds åt det goda ekonomiska
resultatet, samtidigt som vi ser att en viss del av pengarna finns kvar för
att vi inte haft möjlighet att rekrytera personal, framförallt inom skolan.
Barnen är vår framtid och vi ser att vi har stora utmaningar när det
gäller skolans resultat och det ska prioriteras.
Under året har vi färdigställt Elmeskolan och centrum har fått ett
ansiktslyft. Vi har haft välbesökta evenemang såsom Familjefestivalen,
Kulturnatten och Världens hem. Samtidigt pågår ett hårt för att
möta framtiden med allt från nya bostadsområden och skolor till
en mer digitaliserad kommun.
Det är spännande att arbeta, bo och leva i Älmhult, här finns
framtidstron och jag ser fram emot 2018.

Eva Ballovarre
Kommunstyrelsens ordförande
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Viktiga händelser 2017
• Älmhults kommun blev utsedd till Årets tillväxtkommun
2017.
• Elmeskolan nominerades till Årets Bygge.
• Rekordökning av befolkningen.
• Flera investeringar har färdigställts.
• Beslut om gemensamt renhållningsbolag.
• Elmeskolan, kommunens första passivhus, färdigställdes
och första etappen togs i bruk hösten 2017.
• Kommunen öppnade den 18:e kommunala förskolan.
Förskolan heter Violen och har plats för cirka 30 barn.
• Vid årsskiftet flyttade den internationella förskolan in i
de nya lokalerna vid Elmeskolan. Till höstterminen
flyttade även skoldelen in.
• I de befintliga lokalerna vid Haganäs öppnas ännu en
förskola, Lyckan, med plats för cirka 80 barn.
• Arbetet med att få en kemikaliesmart förskoleverksamhet
i Älmhult, har pågått hela året.
• Nytt varumärke med logga, hemsida, reklamfilm, samt
vision tagits fram under året för alla verksamheterna på
Haganässkolan.
• Under höstterminen påbörjas införande av en-till-en-		
datorer på Linnéskolan med att datorer köps in åt
samtliga elever.
• KIR, Vuxenutbildningens EFS-projekt, visar ett mycket
gott resultat. Antal personer som matchas mot jobb har
visat sig överträffa förväntningarna.
• Anläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Älmhult och Delary har genomförts.
• Utbyggnad av Bostadsområde Västra Bökhult etapp 1.
med att anlägga VA-ledningar, dagvattensystem och gator
har pågått under året.
• Ombyggnation av Norra och delar av Södra Esplanaden
har slutförts och i samband med detta har även utbyte av
VA-ledningarna genomförts.
• Hagabo bostadsområdet har avancerat så långt så att de
sista osålda tomterna såldes under hösten.
• Välfärdsteknikmässa genomfördes.
• Planer har antagits som möjliggör cirka 200 bostäder
samt förskola och skola i Paradiset etapp 3.
• Pridefestival i Älmhult.
• Planuppdrag Hvita Korset.
• Älmhult rör på sig – Martin Lidberg gästade.
• Invigning av Hälsans stig.
• Världens hem med bland annat matmarknad.
• Älmhults första Kulturnatta genomfördes.

Gemensamt renhållningsbolag

Årets tillväxtkommun 2017

Elmeskolan öppnar

Älmhult rör på sig – Martin Lidberg

Polices, avtal och andra styrdokument beslutade av
kommunfullmäktige
• Ny pensionsförmån 80-80-100
• Revidering av policy för hållbart arbetsliv
• Policy för kemikaliesmart förskola
• Nya finansiella mål
• Upphandlingsplan
• Dataskyddsförordning
• Avtal patientnämndsverksamhet

Invigning av Hälsans stig
- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -
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Kemikaliesmart förskola

Lyckans förskola

Elmeskolan nominerad till ”Årets bygge”

Hagabo

Kulturnatta

Västra Bökhult

Ombyggnad av Esplanaden

Förvaltningsberättelse

Haganässkolan - ny varumärkesprofil
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Pridefestival
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Organisation Älmhults kommuns organisation

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Förvaltningsberättelse

Valberedning

Kommunrevision

BOLAG

NÄMNDER
Kommunstyrelse
Arbetsutskott och
personalutskott

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Kommunledningsförvaltning

Kultur- och fritidsnämnd

Teknisk
förvaltning

Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltning

Miljö- och byggnämnd

Älmhultsbostäder AB
100 %
Älmhults Näringsfastigheter AB 100 %
Älmhults Terminal AB
51 %*
ElmNet AB
100 %

Miljö- och
byggförvaltning

Socialnämnd

Hvita Korset AB
100 %

Socialförvaltning

* Övrig ägare i Älmhults
Terminal AB är IKEA AB (49 %)

Gemensam nämnd för
familjerätt
Älmhult - Ljungby - Markaryd

Kultur- och fritidsnämnden har ingen egen förvaltning. Kulturfrågorna handläggs på kommunledningsförvaltningen, fritidsfrågorna handläggs på den tekniska förvaltningen och biblioteken, Kulturskolan och
fritidsgården Fenix handläggs på utbildningsförvaltningen.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015–2018
Parti		
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Moderata samlingspartiet
Sverigedemokraterna*
Vänsterpartiet
Totalt

Antal mandat
15
8
1
2
2
7
4
2
41

* Sverigedemokraterna tilldelades 4 mandat efter valet 2014. Ett av partiets mandat innehas dock av partilös.

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -

Elmen AB 100 %

6

Inledning

Vart går pengarna?
Kommunens intäkter består till 73 procent av skatter
och utjämningsbidrag. Av kostnaderna går 62 procent till
personalkostnader. De största verksamheterna är skola 44
procent och omsorg 37 procent. Taxefinansierad teknisk

verksamhet som vatten och avfall finansieras med avgifter,
vilket gör att nettokostnaderna för verksamheten inte syns
i cirkeln.

Intäkter
Försäljning verksamhet 2 %
Hyror och arrenden 2 %
Bidrag 12 %

Övrigt 3 %
Utjämningsbidrag 9 %

Verksamhetens nettokostnader
Politisk organisation 1 %

Förvaltningsberättelse

Avgifter 8 %

Kommunledning inkl. överförmyndare 5 %
Teknisk förvaltning 8 %

Räntor 0 %

Miljö- och byggnämnd 1 %

Skatteintäkter 64%

Kultur- och fritidsnämnd 4 %

Socialnämnd
inklusive
gemensam
nämnd för
familjerätt 37 %

Utgifter

Utbildningsnämnd 44 %

Avskrivningar 4 %
Entreprenader och köp
av verksamhet 10 %

Övriga verksamhetskostnader 19 %
Personal 62 %

Livsmedel 1 %
Bidrag 3 %
Räntor 1 %

Fem år i sammandrag
Bokslut 2013

Bokslut 2014

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Årets resultat, mkr

8,0

6,9

9,0

13,5

31,7

Årets resultats andel av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning, %

1,2

0,9

1,2

1,6

3,5

Skatteintäkter, inklusive generella statsbidrag, mkr

749

773

787

829

895

Verksamhetens nettokostnad, mkr

732

761

772

809

860

Verksamhetens nettokostnads andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, %

96,1

97,7

98,5

98,2

97,6

Finansnetto, mkr

-8

-5

-5

-6

-3

Nettoinvesteringar, mkr

83

102

109

209

332

1 055

1 156

1 323

1 609

1 751

Totala tillgångar, mkr
Kassalikviditet, %

77

77

62

122

72

Eget kapital, mkr

493

499

508

522

553

Soliditet, %
Låneskuld, mkr

15

15

15

14

16

350

400

500

710

810

Övriga mått och nyckeltal
Skattesats, kr
Antal invånare, st
Antal kommunanställda, st
Sjukfrånvaro, %

21,35

21,35

20,96

20,96

20,96

15 759

15 908

16 168

16 618

17 148

1 385

1 440

1 512

1 524

1 526

5,5

6,5

7,1

7,08

6,92
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrsystem
Förvaltningsberättelse

Styrsystemets grundidé

Älmhults kommuns styrsystem bygger också på helhetsperspektiv som syftar till att leverera god service och kvalitativa tjänster till medborgarna, ”Medborgarnas bästa i
fokus”. Man måste se till både delarna och helheten. Alla
planeringsnivåer måste ha insikt om helheten för att kunna
åstadkomma optimala beslut. Detta gäller såväl för den politiska organisationen som för verksamhetsorganisationen.

Älmhults kommuns styrsystem bygger på målstyrning
och delaktighet. Det betyder att kommunen arbetar med
tydliga mål och att målen uppnås genom handlingskraft
hos nämnd, styrelse, förvaltning, bolag, enhet och medarbetare. Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker
och tjänstemän där politiker fokuserar på vad och tjänstemän på hur.

Styrsystemets delar

Vision
Kommunövergripande mål

Fokusområde
Fokusområde

Fokusområde
Fokusområde

Kommunfullmäktige

Medarbetare

INRIKTNINGSMÅL

Nämnd

Förvaltning

Ekonomi

RESULTATMÅL

HANDLINGSPLAN (VERKSAMHETSMÅL)

Målstyrning
Älmhults kommuns styrsystem utgår ifrån målstyrning. Viktiga grundförutsättningar för att åstadkomma detta är att:

Ekonomistyrning innebär att styra organisationen på ett sätt
som gynnar effektivitet och ekonomisk ställning med möjlighet att upptäcka och korrigera felaktigheter i agerandet.

• det finns en röd tråd från vision, övergripande mål och
strategier till nämnds/bolagsmål, uppdrag och aktiviteter
på verksamhetsnivå och på arbetsplats- och individnivå.
• det ska finnas ett samband mellan tillgängliga resurser 		
och verksamhetsmål.

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -

Resultatuppföljning syftar till att kunna mäta utfallet/resultatet för att veta om tjänster och service levererats till medborgarna på ett tillfredsställande sätt. Resultaten följs bland
annat upp med hjälp av nyckeltal.
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Strategisk utvecklingsplan 2015–2019
Övergripande mål

Fokusområden

Kommunens mål är att befolkningen på sikt ska öka till
20 000 invånare.

Det övergripande målet handlar om befolkningstillväxt.
Därför formuleras fokusområden som tydligt understödjer
befolkningsökning och tillväxt, enligt följande;

Kortsiktigt är målet att befolkningen ska öka med minst en
procent per år.
Kommentar
Kommunen behöver öka sin befolkning av följande skäl:
• Befolkningsökning främjar kompetensförsörjningen som
i sin tur främjar näringsliv och företagande. Utan väl 		
fungerande kompetensförsörjning riskeras jobben.
• Befolkningsökning ger ökade skatteintäkter – 1 000 fler
invånare ger cirka 40 mkr mer per år. Bättre kvalitet i de
kommunala verksamheterna och fler som delar på tunga
investeringar.
• Befolkningsökning ger synergieffekter i form av ökad
efterfrågan och fler jobb i handel och service.
• Alternativet – med en minskande befolkning – leder till
besparingar och minskad kvalitet i de kommunala verksamheterna.
• Positiv spiral istället för negativ spiral.

Permanent fokusområde ”Ekonomi”
Permanent fokusområde ”Medarbetare”
Fokusområde ”Kan”
Fokusområde ”Vill”
Fokusområde ”Vet”

Fokusområde ”Kan” handlar om att säkra sådan grundservice som gör det möjligt för människor att kunna bo kvar i
eller flytta till Älmhult. Människor ska kunna bo i Älmhult.
Fokusområde ”Vill” handlar om att öka attraktiviteten i
Älmhult via höjd kvalitet eller nya attraktiviteter. Människor ska vilja bo i Älmhult.
Fokusområde ”Vet” handlar om att människor som kan och
vill bo Älmhult måste veta om att de kan och vill. Området
handlar således om marknadsföring, men också om profilering, identitetsskapande, stolthet och varumärkesbyggnad
i samarbete med viktiga aktörer. Människor måste veta att
det är möjligt och attraktivt att bo i Älmhult. Samtidigt är
det en utmaning att få dem som redan bor i kommunen att
vara goda ambassadörer för kommunen.

Kommunövergripande finansiella mål
Kommunens finansiella mål är att resultatet skall motsvara
minst en procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.

Modellmässigt ser det ut på följande vis:

VISION
MÅL
Befolkningsökning + 1% per år
EKONOMI

MEDARBETARE

1.........
2.........
3.........
4.........
5.........

1.........
2.........
3.........
4.........
5.........

Gäller alla nämnder

Gäller alla nämnder

KAN

VILL

• Kan bo i Älmhult
• Viktig ”grundservice”

• Vill bo i Älmhult
• Attraktivitet

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

VET
• Få reda på att
man kan och vill
bo i Älmhult
• Profilering &
marknadsföring
1
2
3
4
5

INRIKTNINGSMÅL
för respektive nämnd i kommunen
Vad ska NÅS på lång sikt
RESULTATMÅL
formuleras av respektive nämnd
Vad ska NÅS på kort sikt
FÖRVALTNINGSPLAN
anger hur resultatmålen ska nås
HUR ska det göras
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Befolkningsutvecklingen fortsatte under 2017 att vara
mycket stark i Älmhults kommun och ligger procentuellt
sett bland de högsta i landet. Anledningar till detta är att
näringslivet i kommunen expanderar vilket ställer krav på
kompetensförsörjning. Vi har även kunnat hålla en högre
nivå på bostadsbyggandet mer stadigvarande än tidigare.
Befolkningsökningen är som sagt stark men olika åldersgrupper ökar olika mycket. Antalet äldre ökar inte i samma
omfattning som andra grupper medan gruppen barn ökar
något kraftigare än genomsnittet. Detta får till följd att
genomsnittsåldern i Älmhults kommun fortsätter att sjunka
och inom några få år beräknas Älmhults kommun ha en
lägre genomsnittsålder än riket i stort vilket är anmärkningsvärt sett till kommuntypen.

Befolkningsökningen leder till ökade skatteintäkter för
kommunen men även till nya kostnader till följd av behoven av nya bostäder, skolor, förskolor, vatten och andra
basala förutsättningar för att kunna hantera en ökande
befolkning. Befolkningsprognosen pekar mot att Älmhults
kommun kommer att ha en kraftig befolkningsökning fram
till åtminstone år 2025.
Kommunens övergripande mål är att befolkningen på sikt
ska öka till 20 000 invånare. Det kortsiktiga målet att befolkningen ska öka med minst en procent per år. Fler och
fler människor bor i Älmhults kommun. Befolkning ökar
för trettonde året i rad och uppgår nu till 17 148.

Folkmängdsutveckling
17000

		
			

Antal invånare

Förvaltningsberättelse

Befolkning

14000
År 1968
År 1969
År 1970
År 1971
År 1972
År 1973
År 1974
År 1975
År 1976
År 1977
År 1978
År 1979
År 1980
År 1981
År 1982
År 1983
År 1984
År 1985
År 1986
År 1987
År 1988
År 1989
År 1990
År 1991
År 1992
År 1993
År 1994
År 1995
År 1996
År 1997
År 1998
År 1999
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
År 2010
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
År 2017

Ökningen under 2017 uppgick till 530 personer, vilket
motsvarar 3,2 procent. Befolkningstillväxten i Älmhults
kommun drivs först och främst av att det är fler som flyttar
till kommunen än som flyttar från kommunen, ett positivt
flyttnetto. Det beror till stor del på att det byggs nya bostäBefolkningsutveckling
Antal invånare
17300
Mål
17200

Utfall

17100
17000
16900
16800
16700
16600
16500
16400
16300
2016/Dec 2017/Jan 2017/Feb 2017/Mars 2017/Apr 2017/Maj 2017/Juni 2017/Juli 2017/Aug 2017/Sep 2017/Okt 2017/Nov 2017/Dec
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der. Kommunens budgetmål för november uppgick till
16 804 invånare. Den demografiska utvecklingen har haft
en stor påverkan på framförallt tekniska förvaltningens
kostverksamhet och inom utbildningsnämndens verksamheter (ökning 270 barn och elever).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

God ekonomisk hushållning
I kommunallagen fastställs att kommuner i budget ska ta
fram särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Älmhults kommun har finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Älmhults kommun har definierat god ekonomisk
hushållning i sitt styrsystem:

RUR, mkr

2013

2014

2015

2016

2017

Årets resultat

6,9

8

6,9

9,3

13,5

31,7

Balanskravsresultat

6,9

7,9

6,9

8,2

13,5

26,9

1 procent av skatter och
generella bidrag

6,9

7,5

7,7

7,9

8,3

9,0

Årets reservering till RUR

0

0

0

0

0

0

Ackumulerad RUR

0

0

0

0

0

0

Balanskravet i sig är dock inte tillräckligt för att anses
som god ekonomisk hushållning. Älmhults kommun har
ett finansiellt mål som är att årets resultat ska vara minst
1 procent av skatteintäkter, bidrag och utjämning. Årets
resultat på 31,7 mkr motsvarar 3,5 procent.

• Resultatet måste vara tillräckligt stort för att skapa
utrymme för investeringar samt ger ett nödvändigt 		
handlingsutrymme vid oförutsedda behov.

Årets resultat

• Det är förenligt med god ekonomisk hushållning att 		
medel från försäljning av anläggningstillgångar används
för att återbetala lån eller återinvestera i nya anläggningstillgångar.

Mkr
40

31,7
30

Finansiellt perspektiv
Enligt balanskravet i kommunallagen måste kommunen ha
balans mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen.
Om kostnaderna överstiger intäkterna ska det anges när
och på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas med i resultatet.

20

13,5

10

2017 års balanskravsresultat är 26,9 mkr och det finns inga
underskott från tidigare år att arbeta igen. Ingen avsättning
till eller från resultatutjämningsreserv (RUR) finns. Syftet
med RUR är att ge kommuner och landsting möjlighet att
under vissa angivna förutsättningar reservera medel i RUR
för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Meningen med RUR är således att kunna bygga upp en reserv
under goda tider för att senare, under vissa omständigheter,
kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är
svag. Fullmäktige har inte antagit några regler gällande
RUR.
Balanskravsavstämning, mkr

2017

Årets resultat

31,7

Reducering av samtliga realisationsvinster

0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

Årets balanskravsresultat

2013

2014

2015

2016

2017

Nämnderna samt politisk organisation redovisar totalt ett
överskott gentemot budget med 14,5 mkr vilket motsvarar
1,7 procent. Störst överskott redovisar socialnämnden motsvarande 8,9 mkr och utbildningsnämnden vars överskott
uppgick till 5,6 mkr samt kultur- och fritidsnämnden 1,5 mkr.
Verksamhetsperspektiv
I den strategiska utvecklingsplanen finns fem fokusområden: Kan, Vet, Vill, Ekonomi och Medarbetare. Inom vart
och ett av dem finns inriktningsmål.
Nämnderna har utifrån inriktningsmålen inom Kan, Vet
och Vill samt sina grunduppdrag som också finns i den
strategiska utvecklingsplanen beslutat om resultatmål.
Enligt anvisningarna ska dessa vara enligt god ekonomisk
hushållning.
Måluppfyllelsen för år 2017 visar att Älmhults kommun
uppnår god måluppfyllelse för 46 procent av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning från kommunfullmäktiges budget för 2017. Cirka 15 procent av målen
bedöms ha delvis måluppfyllelse och 6 procent bedöms ej
mätbara. Andelen mål med ej godtagbar måluppfyllelse är
33 procent (totalt 16 mål).

26,9

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

9,0
6,9

0

4,8

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

8,0

26,9
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Förvaltningsberättelse

• Varje generation måste själv bära kostnaderna för den 		
service som den konsumerar. Detta innebär att ingen
generation ska behöva betala för det som en tidigare 		
generation förbrukat.

2012

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Antal
Mål som blivit uppfylld
Mål som delvis blivit uppfyllda
Mål som inte har blivit uppfyllda
Ej mätbara/data saknas

Förvaltningsberättelse

Summa

Procent

22

46

7

15

16

33

3

6

48

100

Redovisning av samtliga resultatmål och hur de har uppnåtts finns under avsnitten med fokusområde och respektive
nämnds redovisning.
Jämförelser med andra kommuner
Vid jämförelse med kommungrupp tillhörde Älmhult 2016
de kommunerna som har lägst nettokostnad per invånare
(verksamhetens nettokostnad dividerat med antal invånare).
Detta är en klar förbättring jämfört med 2015.
Älmhults kommun uppvisar acceptabla värden för soliditeten som uppgår till 15,6 procent. Vid beräkning av soliditeten tas även hänsyn till pensionsåtagande utanför balansräkningen. Vad gäller soliditeten ligger Älmhult kommun
i nivå med kommungruppen. Kommunens nya finansiella
mål innebär soliditet på årsbasis ska förstärkas med minst
0,5 procentenheter, Älmhult hade näst lägst skattesats i
länet 2017 och återfinns bland de 25 procent av rikets kommuner som har lägst skattesats.
SKL sammanställer årligen ”Kommunens Kvalitet i Korthet” (KKiK) med en sammanställning av resultat inom
några viktiga områden som är intressanta för invånarna.
Resultaten syftar till att beskriva kvalitet och effektivitet
i jämförelse med andra kommuner. KKiK använder cirka
40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem
områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i
kommunen, medborgarens delaktighet och kommunens
information, kommunens effektivitet samt kommunen som
samhällsutvecklare. I redovisningen för 2015 och 2016
ligger flertalet av Älmhults kommuns resultat som medel
eller bättre än medel, se särskilt avsnitt i årsredovisningen.
Älmhults kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning
hösten 2017. Resultaten analyseras med SCB:s analysmo-
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dell. Undersökningen mäter tre olika delar; Nöjd-RegionIndex (NRI) med frågor om kommunen som en plats att
bo och leva på, vidare Nöjd-Medborgar-Index (NMI) med
frågor om kommunen olika verksamheter samt Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande
på kommunala beslut och verksamheter. Älmhults kommun
uppvisar bättre resultat jämfört med motsvarande mätning
hösten 2015.
Sammantagen bedömning
Älmhults kommun definierar god ekonomisk hushållning
som att varje generation måste själv bära kostnaderna för
den service som den konsumerar. Resultatet måste vara
tillräckligt stort för att skapa utrymme för investeringar
samt ger ett nödvändigt handlingsutrymme vid oförutsedda
behov. Det är förenligt med god ekonomisk hushållning att
medel från försäljning av anläggningstillgångar används för
att återbetala lån eller återinvestera i nya anläggningstillgångar. Finansiella mål och verksamhetsmål har satts upp
för att nå dessa effekter.
Kommunen står inför ett flertal utmaningar med 33 procent
av verksamhetsmål som inte uppnår en god måluppfyllelse.
På en övergripande nivå kan måluppfyllelsen ändå sammanfattas som godtagbar. I SKLs sammanställning av kommunens kvalitet i korthet uppvisar kommunen en förhållandevis god kvalitet inom de områden som mäts.
Nämnderna har under året haft en god budgetföljsamhet
och redovisar samtliga, med undantag för den gemensamma
nämnden, ett positivt resultat, vilket är mycket glädjande.
Speciellt positivt är det att socialnämnden lyckats i sitt arbete med att återfå sin budget i balans. Kommunen uppvisar ett positivt bokslut som uppfyller det finansiella målet.
Jämförelse med andra kommuner visar att verksamheten
bedrivs kostnadseffektivt. I SCB:s medborgarundersökning
visar kommunen goda resultat vid jämförelse med övriga
kommuner.
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges definition,
en sammanvägning av måluppfyllelse av finansiella och
verksamhetsmässiga mål görs bedömningen att Älmhults
kommun uppnår god ekonomisk hushållning under 2017.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fokusområde ”Kan”
– Att göra det möjligt att bo i Älmhults kommun!
Måluppföljning



Antalet nyetablerade företag enligt upplysningscentralen (UC)






Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska byggas varje år.
Fastighetsavdelningen ska årligen få en minskad energiförbrukning per kvm total bruksarea, BRA.
Inga vattenprov på utgående vatten från vattenverk ska visa på ”otjänligt”

oss. Framförallt gäller det sträckningen Lund-Hässleholm.
Det är högsta prioritet att denna sträckning kommer till
stånd så snart som möjligt då den idag utgör en flaskhals i
systemet.

En hög bostadsproduktion fortsätter att vara i fokus för
Älmhults kommun. År 2017 har varit något av ett mellanår där bostadsproduktionen var lägre än under 2016
men antalet bostäder som bygg de närmast kommande åren
kommer i gengäld att bli betydligt fler. Ytterligare privata
aktörer är på väg att etablera sig i kommunen med bostadsproduktion vilket är mycket positivt. Planberedskapen
fortsätter att ligga på en bra nivå och uppfyller mer än väl
målnivån.

Den nya F-6 skolan, Elmeskolan, byggdes under året och
har blivit ett nödvändigt och välkommet tillskott av lokaler
för skolans verksamhet. Under 2017 initierades väldigt
mycket forskningsbaserat utvecklingsarbete inom skolans
verksamhet och detta kommer att fortgå.

Arbetsmarknaden var under 2017 fortsatt god och antalet
arbetstillfällen fortsätter att öka starkt. IKEA är naturligtvis
en drivande faktor i detta men även näringslivet i stort har
en mycket god utveckling.

Gällande industrimark har ett arbete påbörjats under året
med att inventera de olika områdena och få en prioriteringslista över vilka områden som i princip bör stå färdigställda. Detta görs för att kunna ha en bättre förberedelse
och skapa bättre förutsättningar för såväl nyetableringar
som önskan och behov om utvidgning av befintliga verksamheter.

Infrastrukturen till och från Älmhult håller, genom södra
stambanan, en nöjaktig nivå men inte mer utifrån behovsbilden. Driftsstörningar förekommer alltför ofta och underhållet på södra stambana, framförallt söder om Älmhult,
är en mycket viktig fråga för kommunen och näringslivet.
På lite längre sikt är emellertid inte en fullt fungerande
södra stambana tillräckligt. Nya spår i form av ny höghastighetsjärnväg är fortsatt av en mycket stor betydelse för

Vattenledning samt intagsstation i Delary stod klar under
året. Detta har varit viktigt att lösa för att klara en säker
vattenförsörjning och ha en uppbackning i systemet.
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Förvaltningsberättelse

Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1 procent per år

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fokusområde ”Vill”
– Att göra det attraktivt att bo i Älmhults kommun!

Förvaltningsberättelse

Måluppföljning
Kommunen ska ha ständig planberedskap för 500 bostadsenheter



Följa ranking enligt Aktuell hållbarhetsmätning




Andelen föräldrar som upplever att förskolan erbjuder en trygg och god pedagogisk miljö ska
vara minst 90 procent
Betygsmedelvärdet i årskurs 9 i de kommunala skolorna år 2018 ska vara minst 230 poäng
Kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska vara utrustade och tillgängliga i den
omfattningen att medborgarna vill och kan nyttja dessa

Arbetet med tillskapande av bostäder i särskilt attraktiva
lägen har fortsatt varit i fokus. Planeringsarbete för boende
i centrala lägen startades igång under året och även planeringsarbetet för tillskapande av nya boendemiljöer riktade
mot äldre drogs igång. Någonstans runt år 2020 kommer
de första konkreta resultaten av detta arbete att synas.
Centrumutvecklingsarbetet har fortsatt och ombyggnationen av Esplanaden var färdigt under hösten. Det har arbetats mycket med framtagande av förslag till utformningen
av torget i Älmhult vilket även berör stationsområdet.
Inom miljöområdet har implementerandet av kemikaliesmart förskola påbörjats. Solcellstak har färdigställt och
det kommer framgent att bli fler sådana i syfte att realisera
omställningen till ett mer hållbart energianvändande.
Den nya sporthallen vid Haganäsområdet uppfördes till de
största delarna under året. Uppstarten av IB (Internationella skolans gymnasienivå) blev en stor succé med mer än
tre gånger så många sökande som förväntat. Detta innebär
att i Älmhults kommun kan vi nu erbjuda hela skolgången i
internationell skola från förskola till gymnasium.
Älmhults första Kulturnatta genomfördes under hösten.
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En rad olika aktörer samt inte minst invånare i kommunen
bidrog till att skapa en innehållsrik och varierande kväll.
Evenemanget har utvärderats och blev mycket uppskattat.
Kommunen har därför som tydlig ambition att fortsätta
med detta evenemang även kommande år.
Frågan om ny höghastighetsjärnväg är ännu inte beslutad av regeringen. Älmhults kommun har lagt ner mycket
analys- och lobbyarbete dels för stationsläge i Älmhult men
även för att sträckningen Lund-Hässleholm ska komma
till stånd så snart som möjligt. Sistnämnda sträcka är av
största betydelse för Älmhults kommun då den idag utgör
en flaskhals för resandet till och från kommunen. Regeringen väntas fatta beslut om ny infrastrukturplan under
våren 2018 där även frågan om ny höghastighetsjärnväg
behandlas. Gällande järnvägsfrågor är även den så kallade
sydostlänken viktig för kommunen.
Älmhults kommun har under året arbetat intensivt med att
möte de ökade behoven och efterfrågan av hjälp genom
välfärdsteknik som exempelvis trygghetskamera. En välfärdsmässa arrangerades av socialförvaltningen som blev
välbesökt och gav många nya tankar kring hur arbetet med
tekniken ska utvecklas framgent.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fokusområde ”Vet”
– Människor måste veta att det är möjligt och attraktivt att bo i Älmhult
Måluppföljning
Minst 75 procent av kommuninvånarna ska vara stolta över Älmhult




Kommunen ska etablera, befästa, utveckla och organisera samarbete och samverkan med strategiskt viktiga samarbetsparter.

med mat från världens alla hörn,
vilket var mycket uppskattat och
välbesökt. Det hölls också en festlig avslutning med massworkshop
och utställning i Björkparken för
alla grundskoleelever, som varit
med i projekten ”Skapande skola”
H
UL
och ”Världens hem” i samverkan
T • 1–6 J U N
med Wanås konst. Den 6 juni firades nationaldagen i Björkparken,
där bland annat Elmekören sjöng. På Linnés Råshult hölls
samma dag en välkomstceremoni för nya svenska medborgare,
som hälsades välkomna under festliga former.

• VÄ

I2
017

•

EM

Årets tillväxtkommun
I samband med att Älmhults kommun fick priset ”Årets tillväxtkommun” av organisationen Arena för tillväxt gjordes
en mängd insatser för att sprida budskapet om att vi är landets tillväxtkommun. Kommunen anordnade bland annat
ett firande i samband med kulturnatten i oktober. Då hölls
prisutdelning under festliga former och allmänheten bjöds
på ostkaka och lingondricka. Material togs sedan fram som
e-postsignaturer, rollups, flaggor etc.

ENS H

ÄL M

D
RL

2017

•
TA

Turistinformation
Under sommarmånaderna flyttades turistinformationen
till Köpmangatan 1 för att finnas nära IKEA Museum, där
de flesta besökarna är. Turistinformationen inreddes så att
besökarna skulle få hemkänsla. Antalet besökare på besökswebben ökade dramatiskt – med cirka 50 procent från
2016 till 2017 medan antalet fysiska besökare i turistinformation minskade med cirka 400 personer. Mätningarna
gäller juni, juli och augusti. Under året gjordes också en
enkätundersökning av besökarna på visitalmhult.se som
grund till fortsatt utveckling av webbplatsen.

LT
•

ER

U

H

Nytt utseende på externwebben ökade trovärdigheten
Under året gjordes en lansering av en helt ny färg och
form på externwebben, något som användarna efterfrågat.
Utvärdering visade sedan att besökarna på almhult.se blev
väsentligt nöjdare med helhetsintrycket. De tyckte också att
webbplatsen blev mer trovärdig efter förändringen.

URNAT
LT

ÄL M

Kulturnatta
I oktober ordnades för första
gången ”Kulturnatta” där
lokala kulturutövare och föreningar inom många olika kulturområden lockade ut älmhultsborna och en del andra besökare
denna oktoberkväll.

• KU

Familjefestival
Familjefestvalen på haganäsområdet hölls för femte året i
rad och drog en publik på närmare 10 000 personer den
sista helgen i augusti.

14 OKTO

B

Nytt marknadsföringskoncept för Haganässkolan
På kommunens gymnasieskola Haganässkolan gjordes ett
genomgripande arbete med skolans varumärke för att stärka
marknadsföringen. Hela skolan – elever, lärare, rektorer
och övrig personal var involverade. Arbetet mynnade ut i
en plattform för marknadsföring med en vision för skolan,
koncept, strategi och grafisk profil. En film och övrigt informationsmaterial arbetades fram och webbplatsen flyttades
till kommunens webb och fick ett en helt ny grafisk formgivning.

Event under året: Världens Hem, Familjefestival och
Kulturnatta
Världens hem i Älmhult
I juni hölls för andra gången eventet ”Världens hem i Älmhult” – ett event som knyter an till platsvarumärket. Det inleddes med en färgsprakande Prideparad. Utanför kommunhuset och biblioteket vajade Prideflaggor under några dagar.
Älmhults kommun ordnade en internationell matmarknad
15

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -

Förvaltningsberättelse

Under året har ett antal aktiviteter
genomförts med syfte att stärka
Älmhults attraktivitet och platsvarumärket ”Älmhult – Home of the
Home”. I kommunens marknadsföring
användes den varumärkesplattform
som arbetades fram 2016. Några särskilda medel tilldelades inte under året
för arbetet med platsvarumärket, vilket
resulterat i att insatserna inte varit lika många som 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fokusområde ”Ekonomi”

Förvaltningsberättelse

Måluppföljning
Minst 90 procent av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden
Utfall: 86 procent känner till förvaltningens övergripande mål för verksamheten. Observera att detta inte är riktigt samma som
att känna till kommunens övergripande mål och fokusområden.



Minst 90 procent av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuellt läge.
Utfall: 75 procent av medarbetarna är insatta i sin enhets/arbetsplats ekonomi (som budget och kostnadsramar).



Gasa och bromsa samtidigt
I kommunens styrsystem finns regler för hur hantering av
avvikelser ska ske mot budgeten. Budgetföljsamheten har
varit god under året där flertalet nämnder uppvisar ett ekonomiskt överskott, förutom tekniska förvaltningen och den
gemensamma nämnden som har ett mindre underskott.
För Älmhults kommun är en ökad befolkning det övergripande målet. En ökad befolkning möjliggör ökade satsningar och nya investeringar. Befolkningstillväxten under
2017 har kraftigt överstigit den befolkningsprognos som
budgeten vilade på, vilket under året haft en stor påverkan
på framförallt utbildningsnämnden och tekniska förvaltningens kostverksamhet.

Styrning
En styrning med ”God ekonomisk hushållning” innebär att
kommunen bör eftersträva ett tillräckligt stort överskott så
att man kan finansiera sina investeringar utan att behöva
låna nya pengar. Kommunens resultat för 2017 överstiger
uppsatt överskottsmål. Kommunens skattesats är låg i förhållande till andra kommuner.
Kommunens strategiska nyckeltal innebär att kommunen
kan följa utvecklingen av de viktigaste nyckeltalen som ger
signaler om kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet. Kommunfullmäktige har beslutat om acceptabla värden och på
så sätt kan åtgärder vidtas och särskilda mål formuleras då
värden underskrids. Kommunen är sedan flera år tillbaka
med i jämförelsen ”Kvalitet i korthet”.

Investeringsbehovet inom kommunkoncernen är högt. Den
totala investeringsbudgeten för kommunen under mandatperioden 2015–2018 är reviderad från ursprungliga 715 mkr
till 994 mkr.

Under året har kommunledningen arbetat med att förbättra
investeringsprocessen, ta fram volymmodell för resursfördelning till nämnderna, förslag till nya finansiella mål och
att se över reglerna för kostnadskompensation.
Uppföljning
Under året har den månatliga rapporteringen kanaliserats
via kommunens beslutssystem Hypergene, för att skapa
den enhetlighet och effektivitet som eftersträvats. Utveckling av systemet kommer att fortgå under 2018 i syfte att
skapa än mer effektiv och kvalitetshöjande uppföljningsoch styrprocesser.
Kommunen når inte upp till kommunstyrelsens uppsatta
resultatmål gällande medarbetarnas kännedom om kommunens övergripande mål och fokusområden samt egna
enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuellt läge.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fokusområde ”Medarbetare”
Måluppföljning



Samtliga medarbetare ska känna till kommunens värdegrund.
Utfall: 88 procent känner till kommunens värdegrund.



Minst 90 procent av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Utfall: 82 procent Kan gärna rekommendera andra att söka jobb hos Älmhults kommun.



100 procent av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda.
Utfall: 76 procent upplever att de fått ett gott bemötande när de kontaktar kommunen via telefon.



Alla direktadresserad e-postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn



Uppdrag
I den medarbetarenkät som genomfördes i november 2017
angav 91 procent att de hade ett tydligt uppdrag.
Under året har chefsutbildning genomförts på socialförvaltningen och för förskolecheferna. Syftet är att utveckla verksamheten genom att utveckla ledarskapet. Teamutveckling
för arbetsgrupper har genomförts framförallt inom äldreomsorgen. Ett välfungerande samarbete inom och mellan
arbetsgrupper är en förutsättning för att fullgöra uppdraget.
Inom äldreomsorgen har personalplaneringsverktyget Time
Care kopplats ihop med ett planeringsverktyg för insatserna. Detta har varit ett viktigt steg både för att kunna
kvalitetssäkra insatserna och få bemanningen så rätt som
möjligt.
Förmåga
Utmaningen med kompetensförsörjning är nu ännu större.
Dels kvarstår en brist på kompetens nationell och dels
växer Älmhults kommun. Vi har alltså behov av ännu fler
utbildade medarbetare. Inom skola och förskola märks
detta tydligast då här skett en utökning av verksamheten. I
förskolan finns idag en större andel barnskötare än tidigare
då det var mest fokus på förskollärare. En omställning som
gjorts för att trygga att medarbetarna inom verksamheten
har adekvat utbildning. Idag är fördelningen 48 procent
som är förskollärare och 52 procent som är barnskötare
eller outbildade förskollärare.

Det förberedande ledarprogrammet avslutades i juni och
samtliga 3 deltagare från Älmhult är inne i ett chefsuppdrag. Tyvärr har inte något nytt länsgemensamt program
kommit till stånd under 2017. Samtal pågår med möjliga
samarbetspartners.
Ytterligare åtta chefer har genomgått ledarskapsutbildningen UGL (utveckling av grupp och ledare) under 2017.
Det innebär att 44 av de chefer som är anställda i Älmhults
kommun har gått utbildningen. Utbildningar för chefer har
genomförts inom personalområdet bland annat arbetsrätt,
arbetsmiljö och rekrytering. Utbildning har också genomförts för de stödsystem som införts. Ekonomienheten har
genomfört utbildningar inom området ekonomi. Fyra chefsdagar har genomförts med olika tema.
Omfattande kompetensutvecklingsinsatser kopplat till verksamheten har respektive förvaltning ansvarat för.
Förhållningssätt
Arbetet kring värdegrunden pågår kontinuerligt. Bemötande och samarbete är viktiga faktorer och de ska få ett tungt
genomslag vid resultatutvärdering och lönesättning.
Värdegrundsfrågorna har en central plats i den gemensamma introduktionen för nyanställda och de skall också finnas
med i rekryteringsarbetet.
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Förvaltningsberättelse

Samtliga kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag.
Utfall: 91 procent säger att ”Mitt uppdrag är tydligt”.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

Även 2017 har präglats av förändring. Kommunen har växt
och det innebär att det byggts mycket med allt vad det innebär, det har tillkommit fler förskoleplatser och det är fler
elever i skolan. En helt ny skola togs i bruk under hösten.
Många nya medarbetare har kommit och nya grupper har
bildats, enheter har flyttats och nya enheter har tillkommit. Tack vare engagemang och förhållningssätt os chefer
och medarbetare har verksamheten fortlöpt på ett bra sätt
under tiden.
Attraktiv arbetsgivare
Arbetet med arbetsgivarvarumärket har pågått under hela
året. Ett femtontal fokusgrupper med olika yrkeskategorier har genomförts i syfte att kartlägga hur medarbetare i
Älmhults kommun ser på sin arbetsgivare. Allmänheten har
också bjudits in för att ge sin bild av arbetsgivaren Älmhults kommun. Ett 80-tal tog tillfället i akt. Analys av det
inkomna materialet kommer att göras under våren 2018
och därefter en planering för framtida utvecklingsarbete.
Under året har ytterligare program för medarbetare som riskerar ohälsa genomförts, Programmen har innehållet såväl
fysiska aktiviteter som aktiviteter som syftar till att stärka
den psykiska hälsan.
Det ESF-projekt som kommunen ansökte om blev beviljat
och under hösten startade ”Bryta trenden” upp. Projektet
är inriktat på att få igång ett hälsofrämjande arbete riktat
till de grupperna inom den kommunala verksamheten med
högst sjuktal. Projektet kommer att pågå under 2018 och
2019. Analysfasen är genomförd och insatserna drar igång i
början på 2018.
Alla anställda har möjlighet att få viss ersättning för egna
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motionsaktiviteter, så kallad friskvårdspeng. Under året använde sig 337 medarbetare av möjligheten. Totalt betalades
350 tkr ut.
Sjuktalen har planat ut och en viss minskning syns. Fortfarande finns variationer mellan förvaltningarna och kvinnors
sjuktal är högre än mäns. Under 2017 har Adato (IT stöd i
rehabiliteringsprocessen) till fullo implementerat och bidrar
till att rehabprocesserna fått högre kvalitet. Arbetet påverkas i hög grad av förändrade rutiner och bedömningar hos
försäkringskassan.
2017 har 121 medarbetare valt att nyttja möjligheten att
byta semesterdagtillägget mot ledig tid. Jämfört med 2016
är det en ökning med 48 personer.
31 medarbetare har valt att stanna kvar i tjänst efter att de
fyllt 65 år. Vi ser detta som ett tecken på att de trivs i sitt
uppdrag och vill fortsätta bidra även efter att de fyllt 65 år
och kan välja att gå i pension.
Under 2017 har totalt 436 tjänster annonserats ut, varav
127 var tidsbegränsade anställningar och 309 tillsvidareanställningar. Utbildningsförvaltningen har haft flest utannonserade tjänster, 200 tillsvidareanställningar och 65 tidsbegränsade anställningar. Därefter kom socialförvaltningen
med 64 tillsvidareanställningar och 37 tidsbegränsade
anställningar.
Totalt fick Älmhults kommun in 3 704 ansökningar varav
1 341 män, 2 331 kvinnor och 32 som inte uppgivit kön.
Inför sommaren 2017 anställdes ett flertal vikarier inom
vård och omsorg, uppskattningsvis 100 sommaranställningar. Feriearbete riktade till ungdomar skrivna i Älmhults
kommun anordnades under sommarlovet och cirka 180

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag
Älmhult ska vara trygg kommun för kommuninvånarna, där man med
en stabil ekonomi skapar långsiktig finansiering av verksamheterna.
Dagens generationer måste vara ansvarstagande inför kommande
generationer, det vill säga att varje generation ska bära sina egna
kostnader.

Affärsdrivande verksamheterna får i uppdrag att utarbeta nyckeltal
för att följa produktionskostnaderna i verksamheten. Nyckeltalen ska
bidra till att vi enkelt kan följa hur verksamheten kan effektiviseras så
att producerad tjänst kostar mindre.
Kommentar: Inga nyckeltal är ännu framtagna.

Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta en plan för att komma i
balans i ekonomin till 2018–2019.

Kommentar: Uppföljningen har genomförts. Fullmäktige fastställde
kommunens taxor och avgifter 2018 vid sammanträdet i juli -17.
Förslag på jämförelseobjekt har presenterats för kommunstyrelsen, där
man ser kostnadseffekterna av föreslagna taxeförändringar.
”Rättviksmodellen” utreds och införs i Älmhults kommun. Modellen
innebär förändrad taxe-modell för livsmedelstillsyn där företaget betalar för genomförd tillsyn, utan fasta avgifter. Utredning om Rättviksmodellen inom andra tillsynsområden genomförs.

Under hösten 2016 anordnades en budgetberedning med inriktning på
budget de närmaste tre åren. Alla utgiftsposter ses över.
Kommentar: Extra budgetdagar har genomförts. Bland annat har socialförvaltningen sett över alla utgifter och haft ett längre inköpsstopp.

Kommentar: Utifrån kommunstyrelsens beslut så bjöds två tjänstemän
från Rättvik ner för att berätta om Rättviksmodellen för kommunstyrelsen och miljö- och byggnämndens presidium. Mötet hölls den 7
februari och gav närvarande en bild av modellen både vad gäller taxan
och förhållningssätt/service gentemot företag.

Kommunstyrelsen (personalutskottet) får i uppdrag att se över de ökade kostnaderna för sjukskrivningar och förslag på åtgärder. Pensionsförmånen 80-90-100 ska utvärderas.

Efter mötet har miljö- och byggchefen och näringslivsutvecklaren diskuterat hur servicen kan förbättras till företagen och hur modellen kan
införas där det är möjligt. Yttrande från miljö- och byggnadsnämnden
om införande av Rättviksmodellen behandlades i fullmäktige under
juni -17.

Kommentar: Utvärderingen är genomförd och beslut om 80-90-100
har genomförts.
Alla anställningar ska granskas, framför allt nya tjänster.
Kommunchefen ansvarar för att tjänstefördelningarna ses över.

Älmhult är en expansiv kommun och det finns möjligheter till utveckling i kommunens alla delar. På landsbygden och i de mindre
orterna finns ett stort engagemang för bygden som behöver tas tillvara.
Samtidigt har kommunen lokaler i orterna som skulle kunna användas
för att förstärka utvecklingsmöjligheterna. På flera ställen skulle till
exempel kommunal verksamhet i lokalerna kunna kombineras med
föreningsaktiviteter eller företagsverksamhet. Genom dialog med
lokala föreningar, företag, privatpersoner kan dessa lokaler (och
bygden) utvecklas.

Kommentar: Samtliga förvaltningar har sett över sina rutiner och
fullgör detta kontrollsteg.
Rekryteringar sker enligt kommunens rekryteringshandbok. Förfarandet kompletteras med den så kallade ”farfars-principen”, det vill säga
att närmaste högre chef till anställande chef godkänner anställningen
innan anställningsavtal undertecknas.
Kommentar: Samtliga förvaltningar har sett över sina rutiner och
fullgör detta kontrollsteg.

Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunens
lokaler på dessa platser kan fyllas med verksamhet, efter dialog med
lokala intressenter.

Genomlysning av kommunens förvaltnings- och administrativa organisation genomförs för att möta framtida behov där kommunens tillväxt
kombineras med effektivisering.

Kommentar: Arbetsgrupp har bildats och arbetet har påbörjats.

Kommentar: Samtliga ekonomer har placerats inom ekonomiavdelningen. Samordning avseende nämnds- och kommunsekreterare
planeras.
Organisationen på kultur och fritid ses över.
Kommunchefen ansvarar för översynen.
Kommentar: Kommunchefens har redovisat utredning och förslag.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet gällande översyn av
förvaltningsorganisationen vid sammanträde i juni -17.

19

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -

Förvaltningsberättelse

Taxor och avgifter ska årligen följas upp, jämföras och utvärderas.
Modellen för att beskriva effekter av förändringar av avgifter och
taxor ska vidareutvecklas. Via modellen kan vi följa hur kommunens
alla beslut om taxor/avgifter påverkar olika typer av hushåll respektive
företag.

Kommentar: Extra budgetdagar har genomförts under november
2016. Kommunledningsförvaltningen (KLF) har tagit initiativ till att
belysa vilka konsekvenser målet om 1 procents ökad befolkning får på
lång sikt för investeringar och driftskostnader. Kommunstyrelsen (KS)
har också gett ett sådant uppdrag vilket redovisas den 7 mars. KLF
har bett att få fyra olika uppdrag för att förbättra budgetprocessen
vilket KS också beslutat ge förvaltningen. Dessa handlar om förbättrad investeringsprocess, ta fram volymmodell för resursfördelning till
nämnderna, förslag till nya finansiella mål och att se över reglerna för
kostnadskompensation.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Strategiska nyckeltal
Mål som blivit uppfyllda
Källa

Definition

Försäkringskassan

Mått på antalet utbetalade ersättningsdagar från svenska Försäkringskassan, per person och år

Ungdomsarbetslöshet 18–24 år,
procent

Arbetsförmedlingen

Arbetslöshet, utrikes födda
16–64 år, procent

Arbetsförmedlingen

Inte uppfyllda

Delvis uppfyllda
Senastemätning

Resultat
Älmhult

Genomsnitt

Acceptabelt
värde

2017

22,7

26,2

Max
25

Öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel
av befolkningen

dec-17

14,2

10,2

Max
10,0

Öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel
av befolkningen

dec-17

25,1

22,2

12,0

Befolkning, hälsa

Förvaltningsberättelse

Ohälsotal kommunens invånare

Arbete och företag

Trygghet, säkerhet
Medborgarundersökningen Trygghetsindex

2017

58

57

60

Kostnad per betygspoäng i
årskurs 9, kronor

SCB och Skolverket

2017

440

440

360

Andel i årskurs 9 som är behöriga
till ett yrkesprogram inom gymnasieskolan, procent

SCB och Skolverket

2017

75,8

83,7

85

Hur trygga känner sig medborgarna?
Utbildning
Grundskola:

Lägsta form av behörighet

Gymnasieskola:
Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitetet
inom tre år, procent

SCB

2017

51,1

49,7

90

Andel gymnasieelever med examen
eller studiebevis inom 4 år, procent

SCB

2017

83,7

78,5

75

SCB

2016

3,9

4,2

3,5

2017

93

92

90

2017

11

15

15

2017

69

83

81

Medborgarundersökning

2017

39

40

Minst
40

Miljö- och byggförvaltning

2016

91,5

-

88

2016

-3,7

0,5

-

Individ- och familjeomsorg
Andel biståndsmottagare inom
befolkningen, procent
Äldreomsorg
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, procent nöjda

Socialstyrelsen

Hur många olika vårdare som besöker en person med hemtjänst under
14 dagar?

Socialförvaltning

Brukarbedömning särskilt boende
äldreomsorg

Socialstyrelsen

Hur stor andel brukare som är
ganska/mycket nöjda med sin
hemtjänst, procent

Hur stor andel brukare som är
ganska/mycket nöjda med sitt
särskilda boende, procent

Delaktighet och information
Inflytande på kommunen, index
1–100
Miljö
Kommunens byggnader, andel förnybar (både el och värme) energi, procent

Standardkostnadsjämförelser verksamheter - Avvikelser mot standardkostnad, procent
Förskola

Kolada

Fritidshem

Kolada

2016

-11,4

2,0

-

Grundskola

Kolada

2016

-5,9

2,1

-

Gymnasieskola

Kolada

2016

23,0

2,0

-

Individ- och familjeomsorg

Kolada

2016

-14,9

7,7

-
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Kommunens Kvalitet i Korthet
Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK). Syftet med projektet är:

KKiK består av ett 40-tal mått som är indelade i fem olika
områden: tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet samt samhällsutveckling.

• Kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på
den service som kommunen tillhandahåller

Nedan presenteras resultatet för 2015–2017. För vissa mått
finns inte resultat för 2017 ännu utan 2016 är det senaste.
Färgerna markerar i vilken grupp av kommuner Älmhult
befinner sig.

• Ge ett underlag för en del av styrningen och verksam		
hetsutvecklingen i kommunen

Bästa/billigaste
25 %

TILLGÄNGLIGHET
För att mäta tillgängligheten på telefon och e-post har sedan
flera år ett externt företag anlitats. Företaget ringer och skickar
e-post om enkla frågor. Vid telefonuppringning gör företaget
även en bedömning av bemötandet. 2016 har mätningen ändrats så resultatet är inte jämförbart med tidigare år. Bemötandet
mäts nu enligt en fyrgradig skala och poängsätts mellan 3 och
0 poäng. Svar på e-post ligger kvar på ett bra resultat medan
tillgänglighet på telefon och bemötande visar sämre resultat.

Mittersta 50 %

Sämsta/dyraste
25 %

Ingen data

Andel som får förskoleplats på önskat datum ligger kvar på
en väldigt hög nivå och de övriga väntar i snitt endast 2 dagar.
Väntetiden för plats på äldreboende i Älmhult har sjunkit jämfört med mätningen 2016 och är 25 dagar kortare än medel.
Öppettider på kvällar och helger är lägre i Älmhult än medel för
både bibliotek, simhall och återvinningscentral, men allra mest
skiljer det för simhallen.

Tillgänglighet

2015

2016

2017

Andel som får svar på e-post inom två dagar, procent

89

92

94

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, procent

50

43

46

74

76

Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 8.00–17.00 på vardagar, timmar/vecka

12

12

13

Simhallens öppethållande utöver 8.00–17.00 på vardagar, timmar/vecka

14

14

14

Återvinningscentralens öppethållande utöver 8.00–17.00 på vardagar, timmar/vecka

11

11

11

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, procent

90

93

95

Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde

20

13

2

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

38

49

31

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng, procent

TRYGGHET
Trygghet mäts med tre olika mått. SCB:s medborgarundersökning mäter den upplevda tryggheten och kommunerna mäter
antalet vårdare per brukare i hemtjänst och personaltäthet inom
förskola. En hemtjänsttagare som har minst två insatser per
dag möter i snitt 11 olika personer under två veckor. Antalet
har varit stabilt över åren och innebär att Älmhult tillhör de 25

procent av kommunerna med högst personalkontinuitet.
Med antalet barn per personal inom förskola avses den schemalagda personaltätheten. Inom KKiK har tidigare mätts även
den faktiska personalbemanningen utifrån närvaro. De undersökningarna visar ofta att det brukar vara ett barn färre per
personal jämfört med schema.

Trygghet

2015

Elever i årskurs 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel procent

2016

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

12

11

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

5,3

5,6

21

2017

74,5
11
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• Ge ett underlag för dialog mellan kommuninvånare och
politiker om kommunens resultat

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

DELAKTIGHET OCH INFORMATION
På ”Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta
i kommunens utveckling” redovisas resultatet av en självskattning över möjligheter som till exempel öppna sammanträden
och om det går att ställa frågor till politikerna på webben. I
SCB:s medborgarundersökning mäts hur invånarna ser på

möjlighet till inflytande i kommunen. I mätningen befinner sig
Älmhult bland de 50 procent ”mittersta” kommunerna.
Nytt från 2016 är att granskningen av kommunens webbplats
sker av kommunen själv. Tidigare har det skett externt via SKL.
Totalt är det runt 250 frågor som kontrolleras.

Delaktighet och information

2015

2016

2017

Valdeltagande i senaste kommunvalet, procent

82,7

82,7

82,7

Informationsindex för kommunens webbplats - totalt

82

81

88

Delaktighetsindex, andel procent av maxpoäng

57

59

Hur upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet?, index 1–100

37

EFFEKTIVITET
Resultaten inom skola avser hemkommun oavsett var eleven
går i skola eller i vilken driftsform, undantaget elevers syn på
skolan i årskurs 8 och kostnad per betygspoäng. Dessa två
mått avser kommunala skolor.

39

är det färre elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i
alla ämnen.

Ämnesproven i årskurs 3 visar bra resultat och Älmhult tillhör
nu de 25 procent av kommunerna med högst resultat. Däremot

Jämfört med tidigare år är nöjdheten fortsatt hög inom hemtjänsten men lägre inom särskilda boenden. Generellt så är
nöjdheten i kommunerna högre i hemtjänsten än på särskilda
boenden. I Älmhult är 69 procent nöjda på särskilda boenden
medan 93 procent inom hemtjänst är nöjda.

Effektivitet

2015

Kostnad förskola, kronor/inskrivet barn

2016

2017

136 848 132 497

Elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel procent

75,6

74,2

68,3

Elever i årskurs 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i svenska, svenska 2 och
matematik, hemkommun, genomsnittlig andel, procent

75

86

81

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel procent

85,1

85,6

75,8

Elever i årskurs 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel procent

83,6

42,5

Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 i kommunala skolor, kronor/betygspoäng

372

393

440

Gymnasieelever med examen inom fyra år, hemkommun, andel procent

78,9

77,0

74,2

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kronor/elev

138 274 145 726

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel procent av maxpoäng
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kronor/brukare

60

56

67

741 904 753 820

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel procent

90

89

69

Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel procent av maxpoäng

70

73

73

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kronor/brukare

290 387 295 402

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel procent

92

92

93

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel procent av maxpoäng

94

90

98

Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel procent

79

71

75
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SAMHÄLLSUTVECKLING
Andelen ekologiska livsmedel har sjunkit från 39 procent 2015 till 34 procent 2017. Medel bland kommu-

nerna har ökat marginellt från 26 procent till 28 procent
mellan åren. Ett fåtal har över 50 procent.

Samhällsutveckling

2015

2016

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel procent

81,9

81,5

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel procent av befolkningen

3,6

3,9

3,9

5,3

Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad

11,3

10,8

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel procent
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, procent
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets sex första månader enligt KKiK, andel procent

23

4,1

26
57,9

58,7

40,7

39

32

34
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Nyregistrerade företag, helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1 000 invånare
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Ekonomisk analys

Förvaltningsberättelse

En bedömning av kommunens finansiella situation
grundar sig på fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk
och kontroll. På så sätt får man en bred, långsiktig insikt

Sverige och kommunernas ekonomi

Sverige befinner sig för närvarande i en högkonjunktur, där
tillväxten i vår ekonomi är stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra tillväxt i skatteunderlaget. Högkonjunkturen förväntas kulminera under 2018, och under
perioden 2019 – 2020 antas ekonomin återgå till ett konjunkturellt normaltillstånd vilket innebär att sysselsättningen stagnerar och skatteunderlaget utvecklas svagare.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i sin
rapport att behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än
någonsin tidigare. Sedan början av 1980-talet har demografiska förändringar inneburit ökade verksamhetskostnader
med i genomsnitt cirka en halv procent per år. De senaste
årens stora befolkningsökning har resulterat i att behoven
nu ökar tre gånger så snabbt, cirka 1,5 procent per år, och
det är en ökningstakt som förväntas fortsätta under en lång
tid framöver. Kostnadsmässigt för kommunsektorn motsvarar ökningen cirka 10 miljarder kronor mer per år än vi är
vana vid.
De personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn,
unga och gamla, då välfärdens kostnader verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård, främst
riktar sig mot dessa grupper. Dilemmat för kommunerna är
att befolkningsökningen av kategorin personer i yrkesverksam ålder, de som står för det mesta av skatteintäkterna, är
betydligt blygsammare.
Ytterligare en orsak till att kostnaderna ökar i kommunsektorn är bristen på arbetskraft. Bristen skapar delvis konkurrens om personal inom ett antal områden, vilket dels
pressar upp lönenivåerna och dels skapar marknader för
uthyrning av personal, vilket också tenderar att öka kostnadsnivån inom kommunsektorn.
En av effekterna av de demografiska förändringarna är
kraftigt ökade investeringsbehov. Enligt en undersökning
som gjordes under våren kommer det fram till år 2020 byggas cirka 600 förskolor, cirka 350 grundskolor och gymnasieskolor, cirka 350 gruppbostäder och äldreboenden samt
cirka 150 nya idrottsanläggningar. En följd av dessa stora
investeringsinsatser är en betydande ökning av den externa
upplåningen av kapital, vilket kommer påverka kommunernas lånekostnader framgent. Förutom att investeringsbehoven kommer påverka framtida lånekostnader så kommer
även kommunerna att kostnadsmässigt påverkas av de
ökade drifts- och underhållskostnader som investeringarna
föranleder.

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -

24

utifrån flera riskförhållanden samt en bedömning på
kommunens förmåga att styra och kontrollera den
ekonomiska utvecklingen.

SKL har gjort en beräkning över hur intäktsutvecklingen, i
form av skatter och generella statsbidrag, och kostnadsutvecklingen, till följd av demografi, historisk trend, avskrivningar och finansnetto, kommer utvecklas fram till år 2020.
Det man kommer fram till är att det kommer uppstå ett gap,
en negativ skillnad där kostnaderna utvecklas i en större omfattning än intäkterna. För att balansera skillnaden som bedöms uppstå kommer det krävas åtgärder i storleksordningen 40 miljarder kronor. Ingen enskild åtgärd kan hantera
detta behov, utan det kommer krävas en kombination av
åtgärder. Produktivitetsökning, produktionsminskning,
skattehöjningar, höjda generella statsbidrag och avgiftshöjningar är åtgärder som SKL lyfter fram.
Det gap som omnämns ovan speglar perioden fram till år
2020, men även efter denna period kommer det fortsätta
att växa. Därför är det av vikt att kommunsektorn finner
långsiktiga lösningar för att hantera detta. Det som SKL
lyfter fram i sin rapport är digitalisering och ändrade arbetsmetoder.
För Älmhults kommuns del finns det en stor igenkänningsfaktor i det som SKL skriver i sin rapport. Kommunen känner av trycket på att expandera verksamheterna för att möta
det ökande välfärdsbehovet, likaså trycket på att investera
i ny infrastruktur för kunna hantera den ökande populationen, konkurrensen om arbetskraft med pendlingsnära
kommuner känns av och inte minst det ökande gapet mellan kommunens intäkter och kostnader märks av under
perioden fram till år 2020.
Det är dock två delar som skiljer Älmhults kommun från
flertalet likvärdiga kommuner som bör kunna ge kommunen en liten fördel, det första är att Älmhults kommuns tillväxt till större andel består av familjer där medlemmarna
i yrkesverksam ålder befinner sig i sysselsättning, och det
andra är att skattekraften i kommunen är betydligt högre
än genomsnittet.
För att Älmhults kommun ska kunna hantera den framtida
utmaningen är det troligtvis det recept som SKL framför
som gäller även för kommunen, det vill säga en kombination av åtgärder bestående av effektiviseringar, nedprioriteringar och ett ökat skatteuttag.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Fördjupad information om Älmhults kommuns och koncernbolagens resultat återfinns längre fram i årsredovisningen.

KOMMUNKONCERN

I den sammanställda redovisningen ingår Älmhults kommun och de kommunala bolag som bedrivs i företagsform
och där kommunen har ett betydande ekonomiskt inflytande. Ägandestrukturen är följande: Elmen AB ägs till 100
procent av Älmhults kommun. Elmen AB är moderbolag
för Älmhultsbostäder AB, Älmhults Näringsfastigheter AB,
Hvita Korset AB och ElmNet AB som ägs till 100 procent
av Elmen AB. Elmen AB:s ägande i Älmhults Terminal AB
utgör 51 procent.

2013

2014

2015

2016

2017

Finansnetto

-19,9

-17,2

-16,3

-16,7

-12,3

11,0

-1,4

8,6

14,0

61,4

Årets resultat
Eget kapital

580

577

589

603

665

1 494

1 631

1 829

2 233

2 363

39

35

32

27

28

Långfristiga skulder*

714

880

1 009

1 322

1 352

Anläggningstillgångar

Balansomslutning
Soliditet, %

Finansnetto
Finansnettot visar nettokostnaden för finansiering av tillgångar med lånat kapital. Det totala finansnettot har förändrats till 12,3 mkr (16,7 mkr). Förbättringen beror på
lägre räntor.
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Sammanställd redovisning, mkr

Eget kapital
Det egna kapitalet har ökat med 10,2 procent. Ökningen
beror på kommunkoncernens positiva resultat.

Balansomslutning
Koncernens balansomslutning har ökat med 6 procent (22
procent) till 2 363 mkr (2 233 mkr). Anläggningstillgångar
utgör 92 procent av alla tillgångar. Anläggningstillgångar
har ökat med 15 procent till 2 173 mkr (1 884 mkr). Omsättningstillgångarna har minskat med 39 procent till
191 mkr (348 mkr).
8%

1 402

1 534

1 713

1 884

2 173

Lånefinansieringsgrad, %

51

57

59

70

62

Skuldsättningsgrad, ggr

1,5

1,8

2,1

2,7

2,5

Likviditet, %

50

74

52

121

57

Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder

88

92

116

348

191

176

144

204

278

312

92 %

* Långfristiga och kortfristiga skulder är justerade.

Årets resultat
61,4

Mkr
60
Koncern

Kommun

Elmen AB

50

Anläggningstillgång

40

31,7
30

20

14,0
3,0

10

6,9

8,6

Omsättningstillgång

29,7

Soliditet
Soliditet är ett mått som visar hur stor del av koncernens
tillgångar som har finansierats med egna medel. Koncernens
soliditet uppgick till 28 procent (27 procent).

13,5

9,0
0,6

0

-0,4

-1,4

%

-10
2014

Elmen AB

Koncern

50

-8,3
2015

2016

2017

39

Årets resultat i koncernen uppgår till 61,4 mkr vilket är en
klar förbättring jämfört med föregående års resultat. Av
kommunkoncernens resultat står Älmhults kommun för
31,7 mkr och bolagskoncernen för 29,7 mkr. Inom bolagskoncernen är det Älmhults bostäder AB och Älmhults
terminal AB som genererar överskott medan övriga bolag
redovisar negativa resultat.

40

35
32
28

27

30

24

24

22
19

19
20

10

Bolagens resultat är följande: Älmhults bostäder AB
+26,2 mkr, Elmen AB -0,2, mkr, Älmhults näringsfastigheter
AB -0,9 mkr, ElmNet AB -0,9 mkr, Hvita Korset AB -0,3 mkr
och Älmhults Terminal AB +0,1 mkr.

0
2013
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2014

2015

2016
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Lånefinansieringsgrad
Lånefinansieringsgraden visar hur stor del av anläggningstillgångarna som finansierats med hjälp av externa lån. Nyckeltalen visar att koncernens andel av långfristiga lån minskat med åtta procentenheter till 62 procent (70 procent).
Under 2017 har banklånen inom koncernen ökat med 52 mkr.

Förvaltningsberättelse
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1222
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0
2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

KOMMUN
Resultat och kapacitet
Årets resultat

Budget årets resultat

7,2

14,6

9,0

5,4

-4,9

Årets resultat

8,0

6,9

9,0

13,5

31,7

Varav nämndernas
avvikelse

-4,3

-16,6

-16,7

12,4

14,5

Varav AFA-pengar

14,2

0,0

6,8

0,0

0,0

-1,9

23,5

18,9

-4,3

22,1

1,1

0,9

1,2

1,6

3,5

40

2013

2014

2015

2016

Verksamhetens nettokostnader

93,0

92,3

94,0

91,8

6,8

6,2

6,1

5,9

6,5

99,8

98,5

100,1

97,7

96,1

1,1

0,7

0,7

0,7

0,4

100,8

99,1

100,8

98,4

96,5

Nettokostnadsandel
Finansnetto

31,7

Nettokostnadsandel inklusive
finansnetto

30

13,5
9,0
6,9

0
2014

2015

2016

2017

Älmhults kommuns redovisar ett positivt resultat på 31,7 mkr.
Det är 22,3 mkr mer än vad ursprungligen var budgeterat
och 36,6 mkr bättre än den reviderade budgeten. God budgetdisciplin, ökat skatteunderlag och bättre så kallat finansnetto har bidragit till det positiva resultatet. Analys av
nämndernas resultat återfinns under respektive nämnds
redovisning.
Nämnderna redovisar ett överskott på totalt 14,5 mkr och
bland nämnderna är det Socialnämnden, Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden visar de största över- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -

2017
89,6

Den löpande verksamheten tog i anspråk 89,6 procent av
skatteintäkter och utjämningsbidrag under 2017, vilket är
lägre än under tidigare år. Kommunens avskrivningar har
ökat marginellt i jämförelse med 2015 och 2016. Finansnettot har sjunkit något till följd av lägre räntor.

20

2013

2017

Nettokostnadsandel, procent
Avskrivningar

Mkr

8,0

2016

Minskad kostnadsandel av skatteintäkter och utjämningsbidrag
En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan intäkter och kostnader.
Ett sätt att belysa utvecklingen är att analysera hur stor andel
olika typer av återkommande kostnader tar i anspråk av
skatteintäkter och utjämningsbidrag. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv
balans mellan löpande kostnader och intäkter. Generellt
brukar en andel på 97-98 procent betraktas som god ekonomisk hushållning, eftersom då klarar de flesta kommuner
av att över en längre tidsperiod finansiera sina ersättningsinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar.

2017

Likviditet
Likviditeten är ett mått som visar betalningsförmåga på
kort sikt, det vill säga relationen mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Koncernens likviditet har
minskat med 61 procentenheter till 60 procent (121 procent).

10

Årets resultat, mkr

Varav finansering och
övrig avvikelse
Årets resultat/skatteintäkter
och utjämningsbidrag (%)

400

350

Årets resultat innebär att det egna kapitalet ökar. Den finansiella målsättningen på 1 procent av skatteintäkter och utjämningsbidrag har uppfyllts.
Årets resultat 2013–2017

1 274
Mkr

skotten. Analys av respektive nämnds ekonomiska resultat
återfinns under respektive nämnds rapportering längre fram
i årsredovisningen.
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Analys av intäkterna och kostnadernas utveckling
Verksamhetens intäkter har ökat med 6,3 mkr mellan 2016
och 2017. Bruttokostnaden har ökat med 49,4 mkr (4,4 procent) till 1 127 mkr och verksamhetens nettokostnad ökat
med 51,1 mkr (6,3 procent) till 860,4 mkr.
Procent

2013

2014

2015

2016

Intäkter

5,0

6,0

19,0

25,0

2017
2,0

Kostnader

6,0

3,0

7,0

8,0

4,4

Nettokostnad

8,0

2,0

4,0

4,9

6,3

Skatteintäkter inklusive utjämning

7,0

3,0

2,0

5,3

8,0
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Ökad skuldsättningsgrad

Utveckling av nettokostnaderna (+6,3 procent) är något lägre än utvecklingen av skatteintäkterna (+8,0 procent) Det är
viktigt att förändringstakten av nettokostnaderna hålls på
en lägre nivå än den för skatteintäkterna, för att kommunen
ska kunna skapa ett bättre finansiellt resultat.

Den del av tillgångarna som har finansierats med lånat
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens
totala skuldsättningsgrad 2017 har ökat och uppgick till 69
procent. I den långfristiga skulden ligger erhållna investeringsbidrag om 42 mkr och inte bara banklån. Erhållna
investeringsbidrag är redovisade som långfristiga skulder
och kommer användas till framtida kapitaltjänstkostnader
på investeringar som exempel ute på Handelsområdet Haganäs. Om man jämför långfristig skuld mellan kommuner
så måste man även beakta om de kommunala fastigheterna
finns i kommunal förvaltning eller i kommunala bolag.
Kommunens banklån har ökat med 100 mkr till 810 mkr
och uppgår till 47 tkr/invånare (43 tkr/invånare).

Procent

Skattesats
Skattesats i kronor 2017

Älmhult

Kronoberg

Riket

Kommunalskatt

20,96

21,18

20,75

Total kommunalskatt exklusive
kyrkoavgift och begravningsavgift

32,56

32,78

32,12

Den totala kommunalskatten exklusive kyrkoavgift för
Älmhults kommun uppgick för 2017 till 32,56 kronor, vilket var 0,44 kronor högre än genomsnittet i riket och 0,22
kronor lägre än genomsnittet i Kronobergs län.

2015

2016

2017

56

57

61

68

69

- varav avsättningsgrad

2

2

2

2

2

- varav kortfristig skuldsättningsgrad

14

14

16

17

16

- varav långfristig skuldsättningsgrad

40

41

43

49

51

Soliditeten uppgick 2017 till 15,6 procent (14,2 procent)
vilket är en ökning gentemot föregående år. Genomsnittlig
soliditet för alla kommuner uppgick till 14,2 procent år
2016 och till 21,5 procent i Kronoberg.

Självfinansieringsgraden

Procent
2013

2014

2015

2016

2017

Kvar av skatteintäkter efter
drift, mkr

59,0

55,0

57,0

62,0

90,0

Årets nettoinvesteringar, mkr

83,0

102,0

109,0

209,0

332,0

Självfinansieringsgrad, %

71,0

54,0

52,0

29,0

27,0

Finansiering via rörelsekapitalet, mkr

24,0

47,0

52,0

147,0

242,0

2013

Ökad soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella
utrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar
som har finansierats med skatteintäkter. Ansvarsförbindelsen avseende pensioner på 281 mkr är en faktisk skuld som
kommunen har och har minskat det egna kapitalet vid beräkningen.

Snittet för kommunerna ligger på 20,74 kronor för 2018,
en smärre minskning med jämfört med 2017. I 13 av
landets 290 kommuner höjs den totala kommunalskatten
till 2018, medan den sänks i fyra kommuner. Den genomsnittliga kommunalskatten ligger kvar på 32,12 procent för
2018. Dorotea har den högsta kommunalskatten i landet
med 35,15 procent och den lägsta kommunalskatten finns i
Vellinge med 29,19 procent.

Finansiering av investeringar

2014

Total skuldsättningsgrad

2014

2015

Tillgångsförändring

2013
7

6

14

2016
22

2017
9

Förändring eget kapital

2

1

2

3

6

2016

2017

Risk och kontroll
Likviditet ur ett riskperspektiv
Procent

För 2017 hade kommunen 90 mkr kvar av skatteintäkter
med mera när den löpande verksamheten och de finansiella
nettokostnaderna var finansierade. Självfinansieringsgraden
har sjunkit något jämfört med 2016, vilket innebär att kommunen inte kan finansiera investeringarna med skatteintäkter.
Om kommunen har en självfinansieringsgrad på 100 procent
eller mer, kan kommunen skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. Detta stärker kommunens
handlingsutrymme och allt över 100 procent kan användas
till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.
Investeringsnivån under 2017 har varit hög och bedöms
fortsatt ligga på en hög nivå. En konsekvens av den höga investeringstakten är att skuldsättningen också ökar påtagligt.
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2013

2014

Kassalikviditet, procent*

77

77

62

122

72

Balanslikviditet, procent

79

81

67

126

77

-33

-32

-72

71

-64

Rörelsekapital, mkr

2015

* Exklusive exploateringsfastigheter och förråd

Kassalikviditeten är ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap. En kassalikviditet på 100 procent eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas
direkt. År 2017 uppgick kassalikviditeten till 72 procent
vilket är en minskning jämfört med 2016. Kommunen kan
betala sina skulder i den takt de förfaller. Att kommunens
rörelsekapital är negativt hanteras genom kreditmöjligheter
i koncernkontot på totalt 80 mkr. Till detta ska nyckeltal
justeras för den semesterlöneskulden inklusive kompensationsledighet (47,2 mkr) som ingår i kortfristiga skulder.
- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -
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Personalkostnader har ökat med 33 mkr, vilket motsvarar
4,9 procent. I kommunens verksamhet är personalkostnaderna den största posten och är som andel av de totala
kostnaderna 64 procent. Att lönekostnaderna ökade beror
förutom på löneökningar på att antalet årsanställda ökat
med 16 stycken. Löneökningarna 2017 uppgick till i snitt
2,7 procent. Utöver personalkostnader ökade kostnaderna
för entreprenader och köp av verksamhet samt för övriga
verksamhetskostnader.

Soliditet inklusive pensionsskuld
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Pensionsåtagandet minskar

Skulden har ökat något under de senaste åren och innebär
ingen påverkan på likviditeten. Undantas den här skulden
förbättras nyckeltalen ytterligare.

Mkr

2013

Kortfristig skuld

Förvaltningsberättelse

Kassalikviditeten måste dock ses tillsammans med nyckeltalet soliditet efter likviditeten kan förbättras via upplåning.
Detta stärker kommunens kortsiktiga betalningsberedskap
men försämrar samtidigt den långsiktiga betalningsberedskapen. För Älmhults del förbättrades soliditeten något vid
jämförelse med föregående år, från 14,2 procent till 15,6
procent (inklusive pensionsskuld).
Finansiella risker
Kommunens finansnetto uppgick till -6,0 mkr, att jämföra
med budgeterade -11,2 mkr. Under 2017 har de långfristiga banklånen ökat med 100 mkr. Kommunen har en total
låneskuld på 810 mkr.
2013

2014 2015

2016 2017

Summa långfristiga lån, mkr

350

400

500

710

810

Genomsnittlig ränta, procent

2,8

2,5

2,1

1,6

0,9

Snitträntebindningstid, år

1,9

2,6

1,6

1,5

1,4

2014 2015

2016 2017

32

34

28

30

32

2

8

9

9

11

Pensioner äldre än 1998

325

320

307

293

281

Summa pensionsskuld inklusive
löneskatt

354

362

344

332

324

Avsättning

Kommunens totala pensionsskuld 2017 uppgick till 324 mkr
(332 mkr). Från och med 2015 sker en löpande avsättning av
pensionskostnader enligt en ny modell för förtroendevalda.
Enligt den så kallade blandmodellen redovisas 281 mkr eller
87 procent utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för
pensioner intjänade före 1998.
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Mkr
Budgetavvikelse. Årets resultat
Prognosavvikelse oktober

2013

2014

2015

2016

2017

0,8

-7,7

0,0

8,1

36,6

-31,2

-3,9

2,4

10,0

0,5

Lån med procent:
- rörlig ränta
- bindningstid på 1–6 år

0

13

0

0

0

100

87

100

100

100

Lånen förfaller till betalning,
procent
Andel som förfaller inom 0–2 år

0

38

60

62

80

Andel som förfaller inom 2–6 år

100

62

40

38

20

Borgensåtagande
Stora borgensåtagande kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertaganden av lån alternativt ägartillskott. Älmhults kommun borgensåtaganden uppgick 2017
till 474 mkr (2016: 521 mkr). Per invånare blir det 28 kr/
invånare.
Av kommunens totala borgensåtagande är 390 mkr beviljade
till kommunens helägda bostadsbolag Älmhults bostäder AB.
Kommuninvest, ekonomisk förening
Älmhults kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner
som per 2017-12-31 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 medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande
till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital
i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning
av den finansiella effekten av Älmhults ansvar enligt ovan
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
342 mdkr och totala tillgångar till 349 mdkr. Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 175 mkr och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 202 mkr.
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En viktig del för att nå och bibehålla god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. Kommunen prognostiserade ett överskott på 18,5 mkr
efter mars månad, 24,0 mkr efter augusti månads delårsbokslut, 31,2 mkr efter oktober och så fastställdes resultatet
i bokslutet till 31,7 mkr. Detta indikerar att prognossäkerheten har varit god.
Nämndernas resultat 2017 uppgick till 14,5 mkr (12,4 mkr
2016) i avvikelse mot budget. Differensen mellan nämndernas prognos i oktober och årets resultat 2017 uppgick till
3,3 mkr.
Känslighetsanalys
Älmhults kommuns ekonomi påverkas av ett flertal omvärldsfaktorer och kommunen måste ha marginaler för att
hantera såväl externa oförutsedda händelser som förändringar inom kommunen. En känslighetsanalys visar hur
olika faktorer påverkar kommunens ekonomi.
Händelse

Förändring

1 kronas förändring i skattesats

+/- 38 mkr

Förändrat invånarantal med 10 personer

+/- 0,5 mkr

Löneförändring med 1 %
Ränteförändring med 1 procentenhet

+/- 7,2 mkr
+/- 12,0 mkr

Framtid
Högkonjunkturen kulminerar
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och SKL
räknar med att BNP växer med närmare 3 procent 2018.
Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men
samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre vilket
gynnar svensk export. SKL räknar med att svensk BNP
växer något långsammare 2019 än i år. Högkonjunkturen
når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi
börjar försvagas. I och med att antalet arbetade timmar inte
ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skat-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I dagsläget har kommunen en skuld till externa kreditgivare
på 810 mkr, hela kommunkoncernen har en total skuld på
1,3 mdkr. För att minska skuldsättningsgraden behöver
kommunen frigöra ett större egenfinansierat kapital än vad
som är tillgängligt i aktuella planeringsunderlag.

teunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp
riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de
kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den
snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Budget 2018 och framåt
Det budgeterade resultatet för 2018 ligger på +9,6 mkr, vilket uppfyller den finansiella målsättningen. Skatteintäkter
och utjämningsbidrag ligger över budget efter prognosen i
februari 2018. Detta beror till största delen på befolkningsökningen under 2017, men även kompensation via eftersläpningseffekten. På kostnadssidan har kommunstyrelsen
fördelad ut resurser till utbildningsnämnden och kostverksamheten för full volympeng. Andra områden som behöver
stärkas ekonomiskt är budgeten för pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld och ytterligare volymjustering.

Älmhults pågående expansion kräver finansiering
Älmhults kommun redovisar ett positivt resultat på 31,7 mkr
i årets bokslut. Det finansiella målet på 1 procent är uppfyllt då vi nått ett resultat som motsvarar 3,5 procent.
Under året har kommunen genomfört investeringar för
332 mkr. Under innevarande mandatperiod är en investeringsram på 994 mkr beslutad, men det finns ett faktiskt
behov som sammantaget uppgår till drygt 1 mdkr. För att
finansiera investeringar finns det två alternativ, antingen
använder man egna medel, likvida tillgodohavanden som
genererats via överskott i kassaflödet (vanligtvis definierar
man detta som summan av årets avskrivningskostnader och
årets ekonomiska resultat), eller så lånar man upp kapital
på den finansiella marknaden. Överskott i kassaflödet kan
även komma från försäljning av tillgångar. Den utmaning
som Älmhults kommun står inför är att tillgängliggöra
tillräckligt mycket med kapital så att full finansiering av
investeringsbehovet uppnås.

För 2019 och 2020 ser det betydligt tuffare ut än 2018.
Högkonjunkturen avtar under 2018 och får konsekvenser
för 2019 och framåt. Under flera år har skatteunderlaget
ökat med mer än 4,5 procent per år. Från och med 2019
beräknas den årliga ökningstakten i stället ligga under 3,5
procent. Om inget görs, finns en risk för ett glapp mellan
kommunens intäkter och de växande behoven av skola,
vård och omsorg, som den snabba befolkningsutvecklingen
för med sig.
De största utmaningarna för Älmhults kommun 2018 och
de närmast kommande åren är finansiering av nya investeringar, integrationsarbete och utveckling av kommunens
verksamheter, så att dess kostnader och intäkter dels anpassas till den vision och de målsättningar som är beslutade,
och dels anpassas till de krav på finansiella resultat som
kommunen behöver generera.
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Förvaltningsberättelse

Låg inflation och lågt ränteläge
Inflationen uppgick under 2017 till 1,8 procent och bedöms
öka till 2,0 procent under 2018. Det låga ränteläget gör att
kommunen kan finansiera sina investeringar och förskotteringar till lägre kostnader. Den långsiktiga risken för stigande räntenivåer gör att kommunen måste planera för att
kunna hantera kommande ökade räntekostnader. Kommunen behöver även skapa utrymme i framtida budgetar för
ökande avskrivningskostnader, sammantaget kommer kapitalkostnaderna utgöra en större andel av budgeten framgent, vilket kommer ställa krav på anpassning av intäkter,
effektivitet och ambitionsnivåer.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Personalförhållanden

Förvaltningsberättelse

Antal medarbetare
Den 31 december 2017 hade Älmhults kommun 1 526
anställda medarbetare med månadslön. Antalet årsarbetare
summerades till 1 367. Detta innebär en ökning av 16,4
årsarbetare jämfört med samma tidpunkt 2016. Socialförvaltningen har minskat antal årsarbetare relativt kraftigt
under året och utbildningsförvaltningen har ökat antalet
årsarbetare kraftigt. Detta kan förklaras av att en ny skola
har öppnats och att förskolorna har öppnat nya avdelningar och ökat sitt barnantal.
Antal årsarbetare och antal individer med månadslön december 2016
och december 2017.
2016

1 350,4

1 366,8

1 526,0

Antal pensionsavgångar 2018–2024

Kvinnor

Antal

2017

1 524,0

Förväntade pensionsavgångar vid 65 års ålder för åren
2018–2024 framgår av nedanstående tabell.

Män

50

Förändring
Antal års- Antal Antal års- Antal antal årsarbetare personer arbetare personer arbetare
Älmhults kommun

Pension
Det finns möjlighet att ta ut pension från 61 års ålder till
och med 67 års ålder. Under året gick 44 medarbetare i
pension.

40

30

16,4
20

Kommunledningsförvaltning

59,2

58,0

64,8

63,0

5,6

Miljö- och byggförvaltning

16,2

18,0

17,6

20,0

1,4

Socialförvaltning

527,6

594,0

501,0

551,0

-26,6

Teknisk
förvaltning

162,3

176,0

164,5

187,0

2,2

Utbildningsförvaltning

585,0

679,0

618,8

705,0

33,8

10

0
2018

Förklaringar: Antal årsarbetare är antalet arbetade timmar + timmar under utlagd
semester och ferier. Anställda som ingår i beräkningen är månadsavlönade och
timavlönade. Värdet kan användas som effektivitetsmått i budgetarbetet. Antalet
personer är antalet ”huvuden” oavsett personernas anställningsgrad eller sysselsättningsgrad. Personer som ingår i beräkningen är antalet anställda med månadslön.
Timavlönade är inte medräknade. Värdet kan inte användas för nyckeltalsberäkningar utan är endast till för att räkna antalet individer utifrån olika anställningsförutsättningar.

15
147

45
294

51
377

54
367

45
221

2022

2023

2024

I kommunens pensionspolicy ges möjlighet till minskad
arbetstid för äldre medarbetare. Från och med 2017 infördes pensionsmodellen 80-80-100. Modellen innebär en
sänkning från befintlig tjänstgöringsgrad och lön med
20 procent samt oförändrad pensionsavsättning.
Under 2017 beviljades totalt två medarbetare denna möjlighet och minskade sin arbetstid med 20 procent.

Ökningar har skett i åldersgrupperna 0–29 år med + 0,18
procent samt 50 år och uppåt med + 0,41 procent. Gruppen
30-49 år står för en minskning 0,9 procent.

Antal anställda efter ålder och kön
Antal
anställda
1500

Kvinnor

2021

I procent av ordinarie arbetstid för hela kommunen uppgick
sjukfrånvaron till 6,92 procent. Detta är en liten minskning
med 0,16 procentenheter jämfört med 2016. För kvinnorna
kan man se en minskning med 0,1 procentenheter till 7,76
procent och männens sjukfrånvaro ökade med 0,2 procentenheter till 3,56 procent.

211 47,62
1407 46,02

Kvinnornas genomsnittsålder för samtliga månadsanställda var 44,8 år och männens 43,5 år. Sedan årsskiftet
2016/2017 har genomsnittsåldern för kvinnorna minskats
med 0,4 år och för männen 0,8 år.

Män

2020

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är relativt oförändrad jämfört med 2016
med en svag sänkning.

Åldersstruktur
Snittåldern för samtliga månadsanställda oavsett anställningsform var 44,5 år jämför med 45,1 år 2016. Det är en
ganska kraftig
förändring.
Kvinnnor
132 249
326 313 176 1196 45,74
Män
Totalt

2019

Den totala sjuklönekostnaden uppgick till 10,8 mkr. Jämfört med 2016 ökade kostnaden med 1,2 mkr.

Totalt

1000

Antalet medarbetare som inte hade någon sjukfrånvaro alls
ökade något och utgjorde 31,5 procent av antalet genomsnittsanställda.
500

0
<29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år
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>60 år

Totalt

30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Sjukfrånvaro linje 2004–2017
Kvinnor

Totalt

Män

10

6

Förvaltningsberättelse

Procent av ordinarie arbetstid

8

4

2

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Redovisning av sjukfrånvaron enligt lag om kommunal
redovisning (SFS 2002:1065).
Sjukfrånvaro i procent och mer än 59 dagar

2017
Åldersintervall
Alla
- 29 år
30-49 år
50 år -

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie
arbetstid, procent
Alla
6,92
5,42
6,46
7,91

Kvinnor
7,76
6,15
7,44
8,59

Män
3,56
3,34
2,32
4,96

Långtidssjukfrånvaron
60 dagar eller mer,
procent av totalt
Alla
Kvinnor
Män
44,58
21,28
48,26
47,07

45,93
25,36
51,56
45,66

32,83
0
4,04
57,73

Personalomsättning
När det gäller personalomsättning för tillsvidareanställd
personal visar den att antalet avgångar varit 178 och att
antalet nyanställningar varit 152. Antalet kvinnor som
slutat uppgår till 149 och antalet män till 29. För att ersätta dessa anställdes 112 kvinnor och 40 män.
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RÄKENSKAPER

RÄKENSKAPER
NÄMNDSOCH BOLAGSREDOVISNINGAR
Resultaträkning, tkr

Räkenskaper

Verksamhetens intäkter
varav exploateringsnetto
varav realisationsvinst
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella stadsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Uppskjuten skatt
Inkomstskatt
Årets resultat

Kommun
2017
2016
Not 1
Not 2
Not 3
Not 4
Not 5
Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
Not 11

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning (+)/minskning (-) övriga långfristiga skulder
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Not 12
Not 12
Not 13
Not 14

Not 15

Not 16

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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316 604
1 845
-257
-1 077 149
-48 754
-809 299
729 892
98 893
4 056
-10 083
13 459
0
0
13 459

Kommun

Kassaflödesanalys, tkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- nedskrivningar
Justering för upplösning av bidrag till statlig
Justering gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (-)/minskning (+) av exploateringsfastigheter
Ökning (-)/minskning (+) av förråd och lager
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

322 926
1 083
4 800
-1 125 027
-58 311
-860 412
779 122
115 745
3 987
-6 747
31 695
0
0
31 695

32

Kommunkoncern
2017
2016
439 696
1 083
30 472
-1 173 712
-78 432
-812 448
779 122
115 745
1 619
-13 957
70 081
-3 765
-4 883
61 433

390 793
1 845
-257
-1 117 914
-70 392
-797 513
729 892
98 893
1 730
-18 441
14 561
515
-1 065
14 013

Kommunkoncern

2017

2016

2017

2016

31 695
58 311
3 463
1 414
3 203
-5 883
92 203
28 810
-2 560
23
5 407
123 883

13 459
48 754
2 422
-158
1 686
-1 510
64 653
-45 447
0
44
57 562
76 812

61 433
78 432
3 463
1 414
3 203
-40 203
107 742
56 647
-2 560
23
34 049
195 901

14 013
70 392
2 422
-158
1 686
-2 771
85 584
-81 262
0
44
74 549
78 915

-332 265
7 006
-44
0
-325 303

-211 837
4 152
-3
0
-207 688

-372 049
44 081
-813
0
-328 781

-311 628
4 152
-3
0
-307 479

100 000
0
290
0
7 336
0
107 626
-9 567

210 000
0
5 803
0
73 387
0
289 190
-6 961

100 000
-62 000
-7 491
0
8 461
0
38 970
-9 567

722 000
0
-408 896
0
72 872
0
385 976
-6 961

-103 361
169 383
66 022

151 353
18 030
169 383

-103 477
170 460
66 983

150 451
20 009
170 460

RÄKENSKAPER

Balansräkning, tkr

Kommun
Not

Kommunkoncern

2017

2016

2017

2016

1 135 657
83 813
163 154
1 382 624

846 254
68 064
193 975
1 108 293

1 798 967
86 841
178 971
2 064 779

1 414 939
71 498
286 306
1 772 743

72 892
21 070
62 899
156 861
1 539 485

74 348
28 406
56 795
159 549
1 267 842

17 591
27 287
62 899
107 777
2 172 556

16 778
38 044
56 795
111 617
1 884 360

237
12 653
132 174
0
66 022
211 086
1 750 571

260
10 093
160 984
0
169 383
340 720
1 608 562

237
12 653
110 747
0
66 983
190 620
2 363 176

260
10 093
167 394
0
170 460
348 208
2 232 568

553 480

521 785

664 700

603 267

31 695
553 480

13 459
521 785

61 433
664 700

14 013
603 267

Not 29

10 748
23 169
33 917

9 334
19 966
29 300

10 748
23 169
33 917

9 334
19 966
29 300

Not 30

887 820
275 354
1 163 174

787 530
269 947
1 057 477

1 352 340
312 219
1 664 559

1 321 831
278 170
1 600 001

1 750 571

1 608 562

2 363 176

2 232 568

281 265
473 800
6 555
80 000

292 910
521 515
5 740
80 000

281 265
9 300
6 555
80 000

292 910
9 300
5 740
80 000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående arbeten
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Medfinansiering infrastruktur
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Not 18
Not 19

Not 20
Not 21
Not 22

Not 23
Not 24
Not 25
Not 26
Not 27

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

Not 28

Varav årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar pensioner
Avsättningar sluttäckning deponi
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Not 31

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Pensionsförpliktelser
Borgensförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Checkräkningskredit
Inga ställda panter

32
33
34
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Räkenskaper

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not 17

RÄKENSKAPER

Noter till resultaträkning, tkr

Kommunkoncern
2017
2016

2017

2016

99 572
145 285
23 434
29 234
25 401
322 926

86 787
151 623
21 825
29 966
26 403
316 604

99 572
145 285
102 766
29 234
62 839
439 696

90 474
151 623
94 759
29 966
23 971
390 793

Not 2 Exploateringsnetto
Intäkter sålda tomter
Kostnader sålda tomter
Summa

1 861
-778
1 083

2 771
-925
1 846

1 861
-778
1 083

2 771
-925
1 846

Not 3 Realisationsvinst/realisationsförlust
Försäljning fastigheter, realisationsvinst
Försäljning inventarier, realisationsvinst
Summa

4 452
348
4 800

-195
-62
-257

30 124
348
30 472

-195
-62
-257

-706 414
-60 514
-108 157
-14 332
-36 636
0
0
-326
-198 648
-1 125 027

-673 627
-48 303
-116 438
-14 239
-32 720
0
0
-326
-191 496
-1 077 149

-706 414
-60 514
-108 157
-14 332
-36 636
-41 611
-6 574
-2 135
-197 339
-1 173 712

-673 627
-48 303
-116 438
-14 239
-32 720
-40 598
-13 279
-2 354
-176 356
-1 117 914

-34 013
-3 777
-4 606
-785
-833
-10 938
-14
-1 647
-198
-1 500
-58 311

-32 608
-156
-3 495
-401
-957
-7 491
-22
-1 209
-2 415
-48 754

-34 013
-24 096
-4 606
-785
-833
-10 938
-14
-1 647
0
-1 500
-78 432

-32 608
-21 794
-3 495
-401
-957
-7 491
-22
-1 209
-2 415
0
-70 392

779 122
781 637
-3 377
862
779 122

729 892
732 550
-3 319
661
729 892

779 122
781 637
-3 377
862
779 122

729 892
732 550
-3 319
661
729 892

Not 1 Verksamhetens intäkter
Avgifter
Bidrag
Hyror och arrenden
Försäljning verksamhet/entreprenad
Övriga intäkter
Summa

Räkenskaper

Kommun

Not 4 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inklusive personalomkostnadspålägg
Pensionskostnader inklusive löneskatt
Entreprenad och köp av verksamhet
Livsmedel
Bidrag
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Övriga verksamhetskostnader
Summa
Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Maskiner
Inventarier
Byggnadsinventarier
Bilar och andra transportmedel
Nedskrivning fastigheter för affärsverksamhet
Nedskrivning grundfondskapital
Summa
Not 6 Skatteintäkter
Kommunalskatt
varav preliminär skatteinbetalning
varav preliminär slutavräkning innevarande år
varav slutavräkningsdifferens tidigare år
Summa
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Noter till resultaträkning, tkr

Kommun

Kommunkoncern
2017
2016

2017

2016

92 283
-162
7 136
-21 837
29 668
8 657
115 745

88 229
-551
5 944
-24 266
29 434
103
98 893

92 283
-162
7 136
-21 837
29 668
8 657
115 745

88 229
-551
5 944
-24 266
29 434
103
98 893

9
33
2 410
1 493
42
3 987

58
29
2 410
1 379
180
4 056

9
33
0
1 493
84
1 619

58
29
0
1 379
264
1 730

-6 672
95
-170
-6 747

-9 159
-878
-46
-10 083

-13 882
95
-170
-13 957

-17 518
-877
-46
-18 441

Not 10 Uppskjuten skatt
Älmhultsbostäder AB
Älmhult Näringsfastigheter AB
Älmhults Terminal AB
Summa

0
0
0
0

0
0
0
0

-3 765
0
0
-3 765

554
-59
20
515

Not 11 Inkomstskatt
Älmhult Näringsfastigheter AB
Älmhults Terminalbolag AB
Älmhultsbostäder AB
Summa

0
0
0
0

0
0
0
0

344
-11
-5 216
-4 883

0
0
-1 605
-1 605

Not 7 Generella statsbidrag
Inkomstutjämning
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning
Utjämningsavgift LSS
Fastighetsavgift
Generella statsbidrag
Summa
Not 8 Finansiella intäkter
Ränta utlåning
Ränta värdepapper, bankkonto med mera
Borgensavgift
Utdelning Kommuninvest
Övrigt
Summa
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Not 9 Finansiella kostnader
Räntor på lån
Övriga räntor och finansiella kostnader
Ränta pensionsskuld
Summa

RÄKENSKAPER

Noter till kassaflödesanalys, tkr
Not 12 Avsättningar och investeringsbidrag
Avsättning till fond, återställning avfallsanläggning
Pensionsavsättningar
Summa
Not 13 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Vinst överförd från exploateringsfastigheter
Övrigt
Summa

Kommun

Kommunkoncern

2017

2016

2017

2016

3 203
1 414
4 617

1 686
-158
1 528

3 203
1 414
4 617

1 686
-158
1 528

-1 083
-4 800
-5 883

-2 771
1 261
-1 510

-1 083
-39 120
-40 203

-2 771
0
-2 771

28 810
28 810

-45 447
-45 447

56 647
56 647

-81 262
-81 262

-2 205
-18 687
-311 373
-332 265

-4 806
-29 875
-177 156
-211 837

-41 990
-18 687
-311 372
-372 049

-12 189
-30 104
-269 335
-311 628

0
7 336
0
7 336

15
73 387
27
73 429

0
7 336
1 125
8 461

15
68 806
-488
68 333

Not 14 Ökning/minskning av kortfristiga
fordringar

Räkenskaper

Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Not 15 Investering i materiella anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar
Inventarier
Pågående arbete
Summa
Not 16 Minskning/ökning av långfristiga
fordringar
Utlåning bygdegårdsförening
Medfinansiering
Övriga långfristiga fordringar
Summa
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Noter till balansräkning, tkr

Kommun
2017

2016

Kommunkoncern
2017
2016

846 254
2 205
0
-43 069
-1 720
0
331 987
1 135 657

791 055
4 806
0
-36 660
-2 412
-6 076
95 541
846 254

1 414 939
42 038
-10 625
-63 488
0
0
416 103
1 798 967

1 288 017
12 189
-481
-57 307
-2 348
-6 076
180 945
1 414 939

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar med mera
Netto

1 833 661
-698 004
1 135 657

1 504 290
-658 036
846 254

2 799 694
-1 000 727
1 798 967

2 352 162
-937 223
1 414 939

Not 18 Maskiner och inventarier
Ingående behållning
Anskaffning av inventarier
Avskrivningar
Omklassificering
Summa

68 604
18 687
-13 426
10 488
84 353

43 131
29 875
-9 679
4 737
68 064

71 498
18 687
-13 432
10 088
86 841

105 103
30 104
-10 733
-52 976
71 498

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar med mera
Netto

174 393
-90 040
84 353

144 678
-76 614
68 064

190 223
-103 382
86 841

161 448
-89 950
71 498

193 975
-347 654
316 833
163 154

117 098
-100 279
177 156
193 975

286 306
-418 708
311 373
178 971

140 361
-131 404
277 349
286 306

57 630
2
732
14 317
81
87
0
43
0
0
0
0
72 892

57 630
2
732
14 317
80
87
1 500
0
0
0
0
0
74 348

0
2
732
14 317
81
87
0
43
2 219
50
40
20
17 591

0
2
732
14 317
80
87
1 500
0
0
0
40
20
16 778

Not 19 Pågående arbete
Kommun
Ingående behållning
Omklassificering
Anskaffningar
Summa
Not 20 Aktier, andelar och bostadsrätter
Elmen AB
Kommentusgruppen
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Kommuninvest i Sverige AB
Södra Skogsägarna
Bostadsrätter
Grundfondskapital Stiftelsen Linnés Råshult
Inera AB
Lån till Fiberföreningar
Falken och Vråken i Älmhult AB
HBV Husbyggnadsvaror
Handelsplats Älmhult AB
Summa
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Not 17 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Ingående behållning
Anskaffning
Försäljning (bokfört värde)
Avskrivningar
Nedskrivning
Överfört till exploatering
Omklassificering
Summa

RÄKENSKAPER

Räkenskaper

Noter till balansräkning, tkr

Kommun

Kommunkoncern

2017

2016

2017

2016

Not 21 Långfristiga fordringar infrastruktur
Älmhultsbostäder AB
Älmhult Näringsfastigheter AB
Älmhults Terminalbolag AB
Hvita Korset
Friskis & Svettis ideell förening
Byggnadsföreningen Folkets Hus
Bygdegårdsföreningen Viljan
Kommuninvest förlagslån
Förskottering Pågatåg
Summa

0
0
0
0
4 000
2 000
615
2 900
11 555
21 070

0
0
0
0
4 000
2 000
615
2 900
18 891
28 406

6 127
842
-95
-657
4 000
2 000
615
2 900
11 555
27 287

9 898
396
0
-656
4 000
2 000
615
2 900
18 891
38 044

Not 22 Medfinansiering infrastruktur
Pågatåg
Upplösning bidrag Pågatåg
Haganäsleden
Upplösning bidrag Haganäsleden
Gångbro, plattformar
Upplösning bidrag Gångbro/plattform
Gång och cykelväg Diö-Liatorp
Upplösning bidrag GC-väg
Summa

7 763
-2 081
27 168
-2 626
33 000
-2 297
2 183
-221
62 889

7 763
-1 641
27 168
-1 087
23 433
-937
2 183
-87
56 795

7 763
-2 081
27 168
-2 626
33 000
-2 297
2 183
-221
62 889

7 763
-1 641
27 168
-1 087
23 433
-937
2 183
-87
56 795

54
183
237

40
220
260

54
183
237

40
220
260

10 094
4 420
-1 459
-3 704
3 302
12 653

9 500
2 900
-925
-4 152
2 771
10 094

10 094
4 420
-1 459
-3 704
3 302
12 653

9 500
2 900
-925
-4 152
2 771
10 094

27 507
-5 206
34 557
25 609
16 911
22 551
10 245
132 174

13 872
0
54 111
58 914
17 461
22 303
-5 677
160 984

29 616
-5 206
33 508
25 609
16 911
0
10 309
110 747

14 508
0
56 714
60 931
17 461
0
17 780
167 394

0

0

0

0

51
65 331
0
640
66 022

29
141 214
0
28 140
169 383

51
65 331
961
640
66 983

29
142 292
0
28 140
170 461

Not 23 Förråd
Tekniska förvaltningen
IT-enhet
Summa
Not 24 Exploateringsfastigheter
Ingående behållning
Överfört från investeringar
Exploateringsutgifter
Exploateringsinkomster
Överfört till drift försäljning
Summa
Not 25 Fordringar
Kundfordringar
Osäkra Kundfordringar
Interimsfordringar
Momsfordran
Upplupna skatteintäkt och fastighetsavgifter
Fordran koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Not 26 Kortfristiga placeringar
Summa
Not 27 Kassa och bank
Kontantkassor
Banker
Banker Elmen AB
Koncernkonto exklusive kommunen
Summa
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Noter till balansräkning, tkr
Not 28 Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Förändring sammansättning koncernen
varav innehav utan bestämmande inflytande
Årets resultat
varav innehav utan bestämmande inflytande
Summa
varav innehav utan bestämmande inflytande
Not 29 Avsättningar pensioner
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatten
Övrigt
Summa
Varav avsättningar pensioner
Varav löneskatt pensioner
Överskottfond

Kommunkoncern

2017

2016

2017

2016

521 785
0
0
31 695
0
553 480
0

508 326
0
0
13 459
0
521 785
0

603 267
0
2 517
61 433
17
664 700
2 534

589 254
0
2 528
14 013
-11
603 267
2 517

9 334
-306
1 060
111
276
273
10 748
8 650
2 098
8 307

9 492
-232
448
-1 344
-39
1 009
9 334
7 512
1 822
0

9 334
-306
1 060
111
276
273
10 748
8 650
2 098
0

9 492
-232
448
-1 344
-39
1 009
9 334
7 512
1 822
0

34 102
1 419
0
355
66
4 459
163
36 578
678
77 820

31 697
1 419
450
490
99
4 737
219
38 419
0
77 530

34 102
1 419
0
355
66
4 459
163
36 578
678
77 820

31 697
1 419
450
490
99
4 737
219
38 419

50 000
760 000
0
0
810 000
887 820

50 000
660 000
0
0
710 000
787 530

50 000
1 114 500
20
110 000
1 274 520
1 352 340

50 000
1 062 000
22 301
110 000
1 244 301
1 321 831

39

77 530
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Not 30 Långfristiga skulder
VA
Enskilda vägar
Investeringsbidrag MSB
Investeringsbidrag Bockatorp
Investeringsbidrag GC-väg
Investeringsbidrag Blåljushus
Investeringsbidrag Gatubelysning
Investeringsbidrag Handelsplats IKEA
Bidrag kalkning
Summa långfristiga exklusive banklån
Banklån
Lån Handelsbanken
Lån Kommuninvest
Långfristig skuld Elmen
Lån SEB
Summa banklån
Totalt långfristiga skulder

Kommun

RÄKENSKAPER

Räkenskaper

Noter till balansräkning, tkr

Kommun

Kommunkoncern
2017
2016

2017

2016

Not 31 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristig skuld till koncernföretag
Årets aktivering GC-väg
Årets aktivering Blåljushus
Årets aktivering gatubelysning
Årets aktivering Handelsområde IKEA
Årets aktivering Bockatop kapitaltjänst
Årets aktivering Bockatorp
Anställdas skatter
Arbetsgivaravgift
Löneskatt
Momsskuld
Avfallsskatt och naturgrusskatt
Upplupna löner och semester
Interimsskulder
Räntor på lån
Upplupna pensionskostnader
Löneskatt upplupna pensionskostnader
Förutbetalda skatteintäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

87 701
23 279
33
560
55
2 024
75
60
-1 971
14 008
2 173
0
0
57 088
44 654
2 268
25 650
6 223
5 836
5 638
275 354

73 847
50 423
33
560
55
2 024
75
60
10 884
13 095
5 603
-16
125
54 583
23 348
2 964
23 983
0
0
8 301
269 947

103 046
0
33
560
55
2 024
75
60
-1 971
14 008
2 173
0
0
57 088
80 043
3 320
25 650
6 223
5 836
13 996
312 219

53 073
0
33
560
55
2 024
75
60
10 884
13 095
5 603
-16
125
54 583
23 348
2 964
23 983
0
0
87 721
278 170

Not 32 Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatten
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Summa
varav pensionsförpliktelse
varav löneskatt

292 910
-10 796
-1 547
5 960
-2 274
1 979
-4 967
281 265
226 352
54 913

307 264
-8 626
776
2 797
-2 802
0
-6 499
292 910
235 723
57 186

292 910
-10 796
-1 547
5 960
-2 274
1 979
-4 967
281 265
226 352
54 913

307 264
-8 626
776
2 797
-2 802
0
-6 499
292 910
235 723
57 186

Not 33 Borgensförbindelser
Älmhultsbostäder AB
Älmhults Näringsfastigheter AB
ElmNet
Älmhults Idrottsförening
Friskis&Svettis
Statliga lån till egnahem
Summa

390 000
30 000
44 500
2 100
7 200
0
473 800

452 000
30 000
30 000
2 100
7 200
0
521 300

0
0
0
2 100
7 200
9 300

0
0
0
2 100
7 200
0
9 300

6 555

5 740

6 555

5 740

Not 34 Övriga ansvarsförbindelser
Leasingavgifter för operationell leasing
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Driftsredovisning
Belopp, tkr
Politisk organisation

Netto
bokslut
2016

Nettobudget
2017

Intäkter
2017

Kostnader
2017

Netto
bokslut
2017

Budgetavvikelse
2017

Budgetavvikelse i %

7 807

8 689

0

7 915

7 915

774

42 918

48 797

-25 901

74 372

48 471

326

0,7%

1 211

825

-1 643

2 876

1 233

-408

-49,5%

65 728

69 471

-217 709

289 343

71 634

-2 163

-3,1%

7 852

8 294

-5 115

13 402

8 287

7

0,1%

29 948

33 518

-4 713

36 726

32 013

1 505

4,5%

Utbildningsnämnd

352 965

374 468

-117 045

485 922

368 877

5 591

1,5%

Socialnämnd

291 416

306 372

-132 559

430 005

297 446

8 926

2,9%

920

891

-2 169

3 104

935

-44

-4,9%

Delsumma

800 765

851 325

-506 854

1 343 665

836 811

14 514

1,7%

Finansiering

-7 393

Kommunledningsförvaltning
Överförmyndarnämnd
Teknisk förvaltning
Miljö- och byggnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

Gemensam nämnd

17 200

0

24 593

24 593

0

795

0

310

310

485

KS strategiska satsningar, ordinarie

0

1 905

0

0

0

1 905

Ej fördelad driftskostnad inv.

0

15 279

0

4 788

4 788

10 491

Strategiska lönesatningar

0

946

0

0

0

946

Flyktingverksamhet*

0

413

-1 934

0

-1 934

2 347

Intern skadereglering

0

100

0

701

701

-601

Förändring semesterlöneskuld

3 335

0

0

2 034

2 034

-2 034

Förändring timlöner

1 725

0

0

471

471

-471

Upplösning bidrag statlig infrastruktur

1 661

0

0

0

0

0

Övriga kostnader
Volymjustering utbildningsnämnd, kost
Utvecklingspott fokusområdet "vet"
Interna poster **
Delsumma
Verksamhetens nettokostnader

0

196

-3 166

6 877

3 711

-3 515

4 127

5 234

0

13 049

13 049

-7 815

0
-19 756

800
-24 989

0
-24 468

0
347

0
-24 121

800
-868

8 534

17 879

-29 568

53 170

23 602

-5 723

809 299

869 204

-536 422

1 396 835

860 412

8 791

* Redovisas under KLF
** Ändrad redovisningsmetod 2016

driftskostnader. Posten för kompensation för ej fördelad
driftskostnad för investeringar har inte behövts användas
till fullo under 2017 men är intecknade.

Avvikelserna per nämnd beskrivs under respektive nämnds
redovisning. Den största avvikelsen i procent mot budget
står politiska organisationen (+8,9 procent) och Kultur- och
fritidsnämnden (+4,5 procent) för.

Semesterlöneskulden inklusive kompensationsledighet har
ökat från 45,0 mkr till 47,2 mkr.

Avvikelser avseende poster under kommunstyrelsen

Fullmäktige reviderade volymkompensationsmodellen så
att full volymkompensation vid beräkning av årsbudgeten
skulle uppnås. Beslutet omfattade både utbildnings- och
kostverksamheten. Kompensationen beräknades retroaktivt
för perioden mellan 31 mars 2015 och 31 december 2016.
Budgetposten uppvisar underskott.

Pensionskostnader har blivit högre än budgeterat till följd
av att pensionsförsäkringsavgifter har ökat mellan åren.
Enligt styrsystemet ska kommunfullmäktige fatta beslut om
strategiska investeringar, det vill säga investeringar kopplade till utveckling, expansion eller strukturella förändringar.
På så sätt kan nämnderna erhålla kompensation för ökade
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17 442

Pensionsåtaganden **

8,9%

RÄKENSKAPER

Verksamhet på entreprenad

Räkenskaper

Verksamhetsköp externa utförare 2017

Belopp i tkr

Konsulentstödda familjehem ensamkommande
Institutionsplaceringar ensamkommande
Personlig assistans
Externa placeringar vuxna
Lovföretag
Institutionsvård vuxna
Institutionsvård barn och ungdom
Externt köpta öppna insatser
Skyddat boende
Korttidsvistelse
Färdtjänst
Arbetsresor
Kostnader barn och familj
Familjerådgivning
Konsumentvägledning
Överförmyndarverksamhet
Köp av förskoleverksamhet
Köp av grundskoleverksamhet inklusive fritidshem
Köp av gymnasieverksamhet
Köp av vuxenutbildning
Skogsförvaltning
Skadeavhjälpande
VA-verk (slam från reningsverket)
Hantering hushållsavfall
Summa
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10 513
5 761
4 440
3 900
1 076
2 752
3 001
758
710
161
2 703
1 408
1 910
198
149
491
7 618
24 797
24 647
728
1 545
406
540
4 185
104 397
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Procent av bruttokostnad
0,9
0,5
0,4
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1
0,1
0,0
0,2
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,7
2,2
2,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,4
9,3

RÄKENSKAPER

Investeringsredovisning
Kommunstyrelsen fastställde 2018 års investeringsbudget
samt godkände investeringsobjekten för mandatperioden
2015–2018 vid sammanträde den 7 november 2017. Den
totala investeringsbudgeten för kommunen under mandatperioden 2015–2018 uppgår till 994 mkr. Beslutad låneram
Tkr

uppgår till 1,2 mdkr. Investeringsbehovet för perioden
2017–2018 uppgår till sammanlagt 645 mkr varav 225 mkr
bedöms genomföras under 2018. Nedan redovisas fördelningen summerad på olika sorters investeringar.

2015–2016

2017

2018

Totalt
2015–2018

68 122

89 208

82 000

184 820

268 134

59 525

512 479

67 189

57 794

83 228

208 211

Strategiska investeringar
-taxefinansierade
-skattefinansierade
Ersättningsinvesteringar
Rationaliseringsinvesteringar
TOTALT

2 225

4 029

780

7 034

322 356

419 165

225 533

967 054

Tekniska
förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och
fritidsnämnden
Politisk verksamhet
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Summa

Budget 2017

Utfall
jan–dec 2017

Ett av kommunens största projekt är byggnationen av
Elmeskolan vilken stod klar för etappvis inflyttning i augusti 2017. Kvarvarande del beräknas klar för invigning i
februari 2018. Övriga projekt som genomförts under året
har varit Kojans uteförskola, utbyggnad av Gemöskolan,
en mindre ombyggnad har gjorts på Klöxhultskolan för att
verksamheten skall få plats samt byggnation av ny sporthall
i anslutning till Haganässkolan vilken beräknas vara klar
under första kvartalet 2018.

Återstår 2017

175 991

131 876

44 115

0

4 665

-4 665

26 353

810

25 543

0

54

-54

230 229

194 530

35 699

2 368

330

2 038

434 941

332 265

102 676

Ombyggnationen av Norra och delar av Södra Esplanaden avslutades under hösten och invigdes i samband med
Kulturnatta.
Utbyggnationen av infrastruktur för bostadsområdet Västra
Bökhult etapp 1 pågår och planeras vara klart under våren
2018. Mot bakgrund av ett ökat behov av förskolor till
följd av samhällsexpansionen har omprioritering gjorts med
innebörden att Paradiset etapp 3 kommer att projekteras
innan Västra Bökhult etapp 2. Markarbetena för Paradiset
etapp 3 beräknas starta hösten 2018.
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Ackumulerad budget i ekonomisystemet för 2017 uppgick
till 435 mkr. Årets investeringar uppgår till 332 mkr. Nedan
redovisas fördelningen summerad per nämnd och förvaltning. Tilläggsbudgetering för 2018 gällande återstående investeringsmedel kommer att behandlas i kommunstyrelsen.
Tkr

239 330

RÄKENSKAPER

Exploateringsredovisning

Småhustomter och industritomter som kommunen producerar för försäljning klassificeras som omsättningstillgångar i
balansräkningen. Vid försäljning sker redovisning löpande
som exploateringsnetto i resultaträkningen. Eftersom samtliga poster hänförliga till ett exploateringsprojekt inte ingår
i exploateringsnetto sker en slutredovisning vid årets slut av
aktuellt exploateringsområde enligt av kommunen tillämpade redovisningsprincip.
I bostadsområdet Hagabo såldes de sista kvarvarande tomterna under år 2017. Tomterna Ängen 10, Lyckan 1 och
Hagen 1 såldes till ett värde av 1 853 tkr eller 280 kr/kvm.
I anslutning till bostadsområdet Hagabo har även den nya
Elmeskolan byggts i Kv. Täppan.

Räkenskaper

I bostadsområdet Paradiset har under året kommunen sålt
fem tomter på Krusbärsvägen till ett samlat värde av 791 tkr,
eller i snitt 160 kr/kvm samt sex strötomter till ett värde av
565 tkr med varierande pris per kvm.
Kommunen har bytt fastigheten Sånnaböke 1:158 mot Gladan 5 en fastighet som ligger i centrala Älmhult och ägdes
av ett fastighetsbolag. Enligt pågående planarbete ska på en
del av Sånnaböke 1:158 uppföras villabyggnader. En stor
industritomt på 33 500 kvm som ligger inom detaljområdet
i Kv. Hackan har sålts för industriändamål.
Kommunen har också köpt fastighet Gunnar Gröpe 4 med
avsikt att försälja vidare till en byggare under villkor att
det uppförs lägenheter och affärslokaler. Kommunen har
också upprättat ett köpekontrakt med ÄBO gällande Gun-

Ideförslag kvarteret Gunnar Gröpe av
Anders Årman
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nar Gröpe 2. På de båda fastigheterna låg det innan både
bensinmackar och bilverkstäder. Av den anledningen måste
fastigheterna först saneras och eventuellt VA-ledningar flyttas eller läggas om innan en utbyggnad kan ske.
Utbyggnad av nytt bostadsområde i Västra Bökhult, etapp
1, har påbörjats efter sommaren och är i full gång. Första
tomterna beräknas vara byggklara till våren 2018. Tekniska
förvaltningen tillsammans med byggkontoret planerar för
nya etapper söderut om Paradiset som kan ge ytterligare
cirka 400 bostäder och ny skola/förskola. Detaljplanen
är på gång för det område som befinner sig norr-nordväst
om IKEA-varuhuset mellan Haganäs bostadsområde, väg
23 och Danska vägen. Det är över 80 ha stor yta och avser
ytterligare exploateringsmöjligheter för kontor, handel och
bostäder.
Lite längre fram i tiden ligger planer på att bygga ut en
överföringsledning till Boastad för att möjliggöra för nya
bostäder i områden Hökhult - Västra Möckeln - Boastad. I
Diö planeras fortsättning av Kattesjön samt utbyggnad av
en gata från Växjövägen till Dihult. Området är planlagt
men saknar VA- och väganslutning.
En begränsande faktor för den fortsatta exploateringsverksamheten i Älmhult utgörs av Älmhults vattenverks produktionskapacitet av dricksvatten vilken idag ligger nära
sin maximala kapacitet. Processen med projektering av en
utbyggnad av vattenverket pågår och fram till dess att ett
nytt vattenverk står klart måste tyvärr exploateringstakten
av nya bostäder reduceras.

RÄKENSKAPER

Taxefinansierad verksamhet
Vatten- och avloppsredovisning

Delary och Älmhult. Därefter rivs befintligt vattenverk och
reningsverk i Delary. Längs sträckan Delary-Älmhult ges
även möjlighet för fastigheter längs vägen att anslutas till
de nya överföringsledningarna

Verksamhetsområden
 Produktion och leverans av dricksvatten till abonnenterna
 Avledning och rening av abonnenternas avloppsvatten
 Avledning och eventuell rening av dagvatten

Avlopp
Älmhults reningsverk är försedda med sex stycken vassbäddar där tömning av dessa bäddar påbörjades under
2014. Under våren 2015 har detta arbete fortsatt. Det har
då visat sig att flera bäddar har tappat sin funktion och kan
inte användas för att avvattna slam på. Under 2017 pågår
projektering för ombyggnation av vassbäddarna. Därefter
kan ställning tas till om ombyggnad ska ske eller om andra
alternativ ska övervägas. Det kommer att bero på kostnad
för olika alternativ. Slammet avvattnas i nuläget genom
centrifug.

Arbete med klimatpåverkan
Planering för framtida klimatpåverkan finns idag i alla projekt. Det kan gälla reningsverk, vattenverk och ledningar.
Ökad och häftigare nederbörd, varmare klimat och högre
grundvattennivåer är starka parametrar som påverkar VAsystemet. Det som ständigt står på planeringsagendan är:
• Minska förekomsten av tillskottsvatten som läcker in
i avloppsnäten
• Vattensäkerhet
• Dagvattenfördröjning
• Energieffektivisering
• Ledningskondition
• Förebygga översvämningar

Måluppfyllelse avloppshantering
Reducera förekomsten av ovidkommande vatten.
-

Dricksvatten
Älmhults tätorts framtida vattenförsörjning kommer att
kräva stora investeringar. För att kunna möta Älmhults
kommuns expansion måste Älmhults vattenverk byggas
ut till en fördubblad kapacitet eftersom verket är mycket
nära sin maxkapacitet. Om och tillbyggnad av vattenverket
i Älmhult ska ske och projekteringen pågår under 2017.
Ombyggnationen planerar att påbörjas efter sommaren
2018 och det nya verket beräknas stå klart 2021.
Ombyggnad av vattenverket i Hallaryd pågick under
hösten 2016 och stod klart i början av 2017.

Det finns flera fastigheter i kommunen där dag- och dräneringsvatten leds till spillvattenledningarna, vilket innebär
att vi pumpar och renar regnvatten i våra reningsverk.
Detta medför onödiga energikostnader. Under 2016 och
2017 utförs mätningar av flödet i spillvattenledningar för
att identifiera tillskottsvatten. Åtgärder kommer därefter att
utföras i prioriteringsordning.

Arbete med nya vattendomar och skyddsområden för
vattentäkterna pågår.
Måluppfyllelse vattenförsörjning
Säker leverans av rent dricksvatten till våra abonnenter.

-

För att undvika översvämningar i Älmhults tätort har rensning av Drivån inom den del som leds genom Älmhults
industriområde skett. En fördröjningsdamm i Drivån vid
reningsverket planeras att bygga för att kunna hålla de
flöden som var aktuella 1977 då reningsverkets vattendom
togs. Detta bidrar även till att minska påverkan nedströms
på åkermarken.

De flesta av vattenläckorna uppkommer under den
kalla årstiden
Renovering av och utbyte av vattenledningar och
ventilbyte görs kontinuerligt.

Reservvattenprojekt
Under 2017 har reservvattenprojektet med att bygga en ny
överföringsledning mellan Älmhult och Delary, för vatten
och avlopp. Detta projekt kommer troligen att bli klart
under 2017. En ny intagsstation för råvatten i Delary ska
anläggas under 2017 så att råvatten kan överföras mellan

Galvaniserade vattenledningar finns på ett flertal ställen
och dessa förorsakar många läckor och ger en sämre vattenkvalitet till abonnenterna. Så dessa behöver bytas på sikt.
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Ledningsnät
Vissa av kommunens abonnenter drabbas av källaröversvämningar vid häftiga regn. För att hitta åtgärder för att
förhindra detta har flera utredningar utförts. Bland annat
håller kommunen på att upprätta en dagvattenmodell för
Älmhults tätort. Därefter har man en bra grund att utgå
från för att identifiera i vilka delar av ledningsnätet som det
finns kapacitetsbrist. En dagvattenutredning är utförd för
att vidta åtgärder i Eneryda i syfte att minska översvämningar i fastigheter. En ny fördröjningsdamm vid Larmgatan har byggts och ett dike med översvämningsdamm
har anlagts våren 2016 för att undvika att ytvatten från
skogsmark leds in i befintliga ledningar. Målet är att mesta
möjliga vatten rinner på ytan till grönområdena och inte
direkt till dagvattenledningarna.

Under 2017 har ett stort utredningsarbete för att lokalisera
tillskottsvatten i spillvattenledningarna påbörjats. Arbetet
har resulterat i att vissa ledningssträckor har kunnat
”friskförklarats” medan andra sträckor kräver ytterligare
utredningar.

-

I flera områden, tillkommer mycket ovidkommande
vatten. En huvudprioritering är lokalisering av detta 		
vatten.

RÄKENSKAPER

Övervakningssystem
Arbetet med att uppgradera och samordna styrsystemen
för drift och övervakning av vatten- och avloppsverken
samt alla pumpstationer har påbörjats. Under 2017 pågår
en uppgradering av styrsystemet på avloppsreningsverket
i Älmhult. I samband med projektering för ombyggnad av
vattenverket i Älmhult ingår även projektering för utbyte
av styrsystem på vattenverket, intagsstationerna samt
Älmekulla infiltrationsområde. Detta är ett omfattande och
kostnadskrävande arbete men det är helt nödvändigt för
att upprätthålla säkerheten och en god tillgänglighet. Det
pågår även ett arbete för att identifiera vilka anläggningar
som ska anslutas till fiber.

Räkenskaper

Exploateringsområden
Under 2017 pågår utbyggnad av gata och VA för Västra
Bökhult, etapp 1. Projektering för utbyggnad av Paradiset
etapp 3, kommer att påbörjas under hösten 2017. Paradiset
etapp 3, innebär möjliggörande för ny förskola samt några
ytterligare bostäder.

Resultaträkning, vatten- och
avloppsredovisning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter

Bokslut
2017

Bokslut
2016

40 734

34 868

-26 429

-25 101

-9 868

-6 645

0

0

4 437

3 122

0

0

-4 437

-3 122

Finansiella kostnader

0

0

Resultat före extraordinära poster

0

0

Redovisat resultat

0

0

Balansräkning, vatten- och
avloppsredovisning, tkr

Bokslut
2017

Bokslut
2016

213 660

164 741

17 111

12 777

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnation av fler bostäder innan 2021, då nya vattenverket kan leverera mer dricksvatten för att möta behovet, är
inte möjligt. Utbyggnad bör istället ske av V. Ringvägen.

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Pågående arbeten

156 308

48 381

Framtiden
Älmhults kommun kommer att investera mycket i utbyggnad av Älmhults vattenverk för att möta befolkningsökningen. Det är även flera VA-anläggningar som är i dåligt
skick och i behov av upprustning. Stora investeringar på
ledningsnäten kommer att krävas de närmaste åren. Även i
de mindre orterna krävs i framtiden markanta insatser.

Summa anläggningstillgångar

387 079

225 899

387 079

225 899

6 961

6 961

Fond reservvatten Delary

34 102

31 697

Summa eget kapital

41 063

38 658

95

59

Långfristiga skulder

342 808

187 182

Kortfristiga skulder

3 113

0

Summa skulder

345 921

187 182

SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

387 079

225 899

1 854

1 854

Maskiner och inventarier

Kortfristiga fordringar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

För VA-sektorn innebär de förväntade klimatförändringarna att flera delar av VA-systemen kräver planering och
åtgärder för att möta de vitt skilda förändringarna. De
flöden som kan uppkomma vid 100–års regn finns med
som ett underlag när ledningsinsatser planeras.

Eget kapital
Eget kapital inklusive årets
resultat *

Verksamhetens resultat
VA-verksamheten visar ett positivt resultat i bokslutet för
2017 med cirka 2,4 mkr som fonderats för utbyggnad av
Älmhults vattenverk. Drift och underhåll av VA-verk har
under perioden varit cirka 0,8 mkr lägre än budgeterat.
Underhåll av ledningsnätet har däremot varit dyrare jämfört med 2016 års utfall med 10 procent eller cirka 1 mkr
vilket är ett resultat av att ledningsnätet är uråldrigt och
att ett flertal vattenläckor uppstår årligen.

Avsättningar
Avsättningar pensioner
Skulder

Enligt beslutet i kommunfullmäktige från 2013-06-24 Dnr
2013/117 § 59, ska en fond uppgå till 30 mkr till och med
2019 då reservvattentäkten i Delary beräknas tas i bruk.
Kommunstyrelsen kommer i början av 2018 att besluta
om en andra fond för om- och tillbyggnad av vattenverket
i Älmhult för ytterligare 30 miljoner. Total fondering efter
2017 uppgår till 34 mkr.
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Framtid
Arbetet pågår tillsammans med de fyra kommunerna
Markaryd, Lessebo, Tingsryd, Växjö kring att bilda ett
gemensamt bolag. Förslag till bolagsbildning kommer att
föredras för kommunerna i april 2018 och beslut i frågan
om gemensamt Renhållningsbolag kommer att ske därefter.
Bolaget kan tidigast vara i drift 2019-01-01.

Redovisning av renhållningsverksamhet
Verksamhetsbeskrivning




Verksamheten ansvarar för insamling av avfall från hushåll samt
drift av kommunens avfallsanläggning Äskya. Anläggningen har
även mottagning av förorenade massor samt miljöfarligt avfall och
deponiceller för miljöfarligt avfall.
Verksamheten ansvarar även för återvinningscentralerna som finns
i Liatorp och på Äskya. Renhållningen hanterar återvinningsstationerna på uppdrag av FTI, (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Verksamhetens resultat
I bokslutet för 2017 har det avsatts 3,2 mkr för sluttäckningen av deponier på Äskya. Det gör att den totala avsättningen per 2017-08-31 blev över 23 mkr. Enligt plan skulle
sluttäckningen av gamla deponiytor vara klar 2019 men
verkligheten talar snarare om 2023–2025.

Det har anlagts nya ytor för mottagning av miljöfarligt- och
annat industriavfall samt oljeförorenade jordmassor. På
grund av efterfrågan pågår planering och anläggning av nya
ytor. En renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter är antagen.

Resultaträkning renhållningsverksamhet, tkr

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Verksamhetens intäkter

Lagstiftning som tillkommit under senare år har inneburit
att kraven på en deponi har skärpts. När en yta är färdigdeponerad skall den förses med en sluttäckning enligt förordning (2001:512) om deponering av avfall som trädde i
kraft den 1 januari 2002. Sluttäckningen av gamla deponiytor som påbörjades 2009, pågick även under 2017. En
uppdatering av planen för sluttäckning av gamla deponier
på Äskya slutfördes under 2017.

Insamling av hushållssopor

22 583

21 930

Sortering av hushålls- och
industriavfall

2 208

2 445

24 791

24 375

0

0

Summa intäkter
Verksamhetens kostnader

-18 467

-2 078

I och med att deponin kommer att ingå i det kommunala
bolaget hänförs vidare beslut i frågan till bolagets ledning.

-2 083

Årets återställning av deponin

-100,6

0

Anläggningen för lakvattenbehandling integreras med övrig
exploatering i Haganäs så att det skapas förutsättningar för
att kunna tillskapa ett tilltalande och tillgängligt strövområde. Det renade vattnet från lakvattendammarna leds
genom överföringsledning till Drivån.

Avsättning återställning av
deponin

-3 203

-1 686

Avskrivningar/nedskrivningar

-1 829

-1 778

740

361

0

0

-740

-361

Verksamhetens nettokostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader (intern
ränta)

Renhållningsavdelningen har påbörjat en utredning för att
ta fram förslag på hur kommunens framtida insamlingsfraktioner och hur organisationen ska se ut. Arbetet har
dragit ut på tiden bland annat på grund av utredningar på
regeringsnivå om hur det framtida producentansvaret
kommer att förändras.

Resultat före extraordinära poster

0

0

Extraordinära poster

0

0

Redovisat resultat

0

0

-24 051

-24 014

Summa kostnader
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-16 840

Drift Äskya avfallsanläggning

Drift taxefinansierad verksamhet

RÄKENSKAPER

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Älmhults kommun följer den kommunala redovisningslagen
och principen om rättvisande bild. Kommunen följer Rådets för
kommunal redovisnings rekommendationer med något undantag. Under året har inga byten av redovisningsprinciper skett.
Avsteg från lag eller rekommendation
Älmhults kommun följer inte KRL 5 kap 7§ om bidrag till
statliga infrastrukturella investeringar vad gäller tidpunkten för upplösning av bidraget. Enligt lagen ska bidraget
börja upplösas från det år när beslutet tas. För att få en mer
rättvisande bild av kommunens resultat har kommunen
valt att redovisa de infrastrukturella investeringarna när de
verkligen utfaller.

Räkenskaper

Periodisering av skatteintäkter
Följande kommunalskatteintäkter resultatredovisas för år 2017:
• De preliminära månatliga skatteintäkterna
• En prognos över slutavräkningen för år 2017.
• En prognos över korrigering av slutavräkning 2016.
Slutavräkningen för år 2017 har bokats upp enligt prognos
från Sveriges kommuner och landsting från december 2017.
Prognosen innebär att slutavräkningen blir negativ, minus
347 kr per invånare. Det innebär en sänkning av skatteintäkterna med 5,7 mkr.
Enligt SKL:s prognos uppstår en korrigeringspost på +83
kronor per invånare den 1.11.2015 för 2016. Detta innebär
en ökning av skatteintäkterna med 1,3 mkr. Skatteintäkterna för 2016-2017 baseras på ett invånarantal på 16 109
personer respektive 16 556 personer.
Semesterlöneskuld, pensionsskuld med mera
De anställdas fordran i form av ferielön, uppehållslön, sparade semesterdagar, kompensationsledighet och efterskottslöner avseende augusti har inte bokförts som kortfristig
skuld i och med att uppgiften inte finns att tillgå ännu. En
post avseende efterskottslöner ligger kvar sedan årsskiftet
och är en uppskattning av kostnaderna.
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som
kommunen har till arbetstagare. Skulden redovisas enligt
den så kallade ”blandmodellen”. Den samlade pensionsskulden finns dels under avsättningar för pensioner och dels
som en pensionsförpliktelse i balansräkningen. Pensionsåtagande som uppkommit före 1998 redovisas som pensionsförpliktelse. Alla poster inkluderar löneskatt. Pensionsskuldens finansiella kostnader redovisas som finansiell kostnad
i resultaträkningen och ingår i pensionsskulden. De förtroendevaldas pensioner ingår i pensionsskulden. Skandias
gör beräkningen av skuldens storlek. Den avgiftsbestämda
ålderspensionen redovisas som kostnad i resultaträkningen
och är upptagen som kortfristig skuld i balansräkningen.
Kommuninvests utdelning och inbetalning av insats
Ränta och utdelning från Kommuninvest bokförs som
intäktsränta utifrån följande bedömning: Insatt kapital
hos Kommuninvest ekonomisk förening har ett tillförlitligt
och bestående värde som därför ska vara lika med bokfört
värde och det värde som uppges på årsbesked/kontoutdrag
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från föreningen.
Redovisning av lånekostnader
I enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation RKR 15.1 Redovisning av lånekostnader har
lånekostnader redovisats enligt huvudmetoden vilket innebär att inga lånekostnader ingår i investeringarnas anskaffningsvärde.
Leasing
Rådets för kommunal redovisning rekommendation RKR
13.1 om redovisning av hyres- leasingavtal tillämpas. Kommunen har skrivit leasingavtal med finansbolag om hyran
av bilar till sociala omsorgen, hyran av kopieringsapparater,
elevdatorer på gymnasiet, trygghetslarm på äldreboenden
samt moduler på Internationella förskolan. Vid klassificering av dessa avtal har i första hand gjorts en bedömning
av syftet med hyran framför köp. Alla ovannämnda leasing/
hyresavtal har klassificerats som operationella då dess syfte
inte är finansiering av viss utrustning utan är typiska hyresavtal med kortare hyrestid och de fördelar som förhyrning
har jämfört med ägande, fram för allt reparation och underhåll och att alltid kunna ha modernast möjliga utrustning.
Klassificering som operationella leasingavtal innebär att
ingående värdet av leasingavtal inte har upptagits i balansräkningen som tillgång.
			
Redovisning av intäkter
Älmhults kommun följer Rådets för kommunal redovisning
rekommendation RKR 18 om intäkter från avgifter, bidrag
och försäljning förutom vad gäller anslutningsavgifter inom
VA-verksamheten. (se anslutningsavgifter) Det innebär
bland annat att skatteintäkter och beräknade intäkter för
kommunal fastighetsavgift periodiseras på tolftedelar till
det år intäkten hänför sig, att uttag av renhållnings- och
VA-avgifter regleras av självkostnadsprincipen, att investeringsbidrag periodiseras över den beräknade nyttjandeperioden för projektet. Förskole-, äldreomsorgsavgifter,
matabonnemang intäktsförs i samband med faktureringen.
Särredovisning av VA-verksamheten
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ställer bland
annat krav på att VA-verksamheten skall särredovisas från
andra verksamheter. Det innebär bland annat att en resultat- och balansräkning skall upprättas för VA-verksamheten
och att över/underuttag skall utjämnas inom verksamheten
under en treårsperiod. I årsbokslutet finns särredovisning
av VA-verksamheten i form av en kort verksamhetsbeskrivning, balansräkning och resultaträkning. I resultaträkningen
finns overheadkostnader för tekniska förvaltningen med,
men inte för andra gemensamma funktioner då de är av
ringa belopp.
Särredovisning av renhållningsverksamheten
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ställer bland
annat krav på att VA-verksamheten skall särredovisas från
andra verksamheter. Det innebär bland annat att en resultat- och balansräkning skall upprättas för VA-verksamheten
och att över/underuttag skall utjämnas inom verksamheten
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under en treårsperiod. I delårsbokslutet finns särredovisning
av VA-verksamheten i form av en kort verksamhetsbeskrivning, resultat- och balansräkning. I resultaträkningen finns
overheadkostnader för tekniska förvaltningen med, men
inte för andra gemensamma funktioner då de är av ringa
belopp.

Redovisning av kommunens markexploatering följer Rådets
för kommunal redovisning idéskrift om redovisning av
kommunalexploatering samt rekommendationen om redovisning av intäkter RKR18. Vid försäljning sker redovisning
av intäkter och kostnader löpande som exploateringsnetto
i resultaträkningen. Slutredovisning av ett exploateringsområde sker när alla tomter är sålda eller senast tredje året
efter det år exploateringen påbörjats. Exploateringsnetto
vid bokslutet 2017 uppgick till 1 083 tkr.

Särredovisning av renhållningsverksamheten
I årsredovisningen för 2015 har första gången upprättats
en särredovisning av kommunens renhållningsverksamhet.
Renhållningsverksamheten består av två delar en som är
taxefinansierad det vill säga del som kommunerna måste
tillhandahålla enligt miljöbalkens kap 27, och en del som
är principiellt konkurrensutsatt med fri prissättning. Syftet
med särredovisningen är att visa:
• Att intäkter från det kommunala renhållningsuppdraget
på aggregerad nivå och över tid inte överstiger verksamhetens självkostnader.
• Att visa att intäkter från den konkurrensutsatta verk-		
samheten på aggregerad nivå och över tid inte under-		
stiger verksamhetens självkostnader.
Anläggningsavgifter (anslutningsavgifter)
Älmhults kommun följer Rådets för kommunal redovisning rekommendation om intäkter från avgifter, bidrag och
försäljning RKR 18 avseende kommunala anläggningsavgifter. Detta innebär att anläggningsavgifter som uppgår till
väsentligt belopp, betraktas som en skuld för tjänster som
skall utföras över ett antal år i framtiden och en medfinansiering av investeringsutgifter. VA-verksamheten har under
2013 sett över sin VA-taxa. Det gäller att få en rättvisare
fördelning mellan fasta delen av taxan och den rörliga
delen. Den framtida höjningen av VA-taxan kommer att
läggas helt på anläggningsavgiften och den fasta delen av
taxan för att på det sättet bättre spegla den verkliga kostnaden för drift av VA-anläggningar respektive produktionskostnaden för dricksvatten.

Komponentavskrivning har tillämpats på VA-anläggningar,
gator och vägar, dagvattensystem med fördröjningsdammar,
samt lakvattensystem med dammar.
Linjär avskrivning har tillämpats enligt nominell metod
och avskrivningen påbörjas innevarande år månaden efter
slutbesiktningen eller när tillgången tas i bruk. Internränta
beräknas månadsvis på restvärdet och debiteras även pågående projekt om produktionstiden beräknas vara längre än
ett år (12 månader).

Kommunfullmäktige har 2013 i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster LAV (2006:412) fattat beslut om bildandet av en reservfond för ny vattentäkt i Delary. De tidigare reserverade medel har överförts därmed till fonden
plus 2014 och 2015 års överskott som totalt gav en behållning på över 23,8 mkr. I årsbokslutet 2016 har cirka 7,9 mkr
överförts till fonden och därmed fått ett nytt saldo på över
31,7 mkr. I bokslutet 2017 har cirka 2,4 mkr överförts till
fonden och därmed fått ett nytt saldo på över 34,1 mkr.

Finansiella tillgångar
Älmhults kommun följer de rekommendationer som Rådet
för kommunal redovisning tagit fram (RKR 9). Finansiella
tillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet på balansdagen.
Investering – avgränsning
Till investering räknas utgift för ny- om- och tillbyggnad av
fastighet/anläggning eller inköp av maskiner och inventarier där summan överstiger ett basbelopp och livslängden
bedöms vara minst tre år (inventarier). Datorer, smartphones och annan datautrustning skrivs alltid av på 3 (tre år). I
annat fall betraktas utgiften som driftkostnad.

En ny fond för om- och tillbyggnad av vattenverket i Älmhult antas i kommunstyrelsen i början av 2018.
Exploateringsverksamhet
Älmhults kommun följer Rådets för kommunal redovisning
rekommendation om klassificering av anläggningstillgångar
i exploateringsverksamheten RKR11 Materiella tillgångar.
De tomter som producerats för försäljning i exploateringsverksamheten redovisas som omsättningstillgångar. Omklassificering av markreserv till omsättningstillgång sker
när detaljplan fastställts och vunnit laga kraft. Beräkning
av anskaffningsvärde och värdering görs i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation RR2:02 Varulager.

Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter
I december 2016 kom information från Rådet för kommunal redovisning om redovisning av rivnings- och saneringsutgifter. Huvudregeln är att om en avsättning inte skulle ha
redovisats tidigare, att återställningsutgifter ska kostnads49
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar i balansräkningen tas upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Ingen
avskrivning görs på anläggningstillgångar med bestående
värde. Exempel på sådana tillgångar är konst, gatu- och
vägkroppar, grundkonstruktion av torg och parkeringsplatser, våtmarker för kväverening, dagvattensystem med diken,
fördröjningsdammar, lakvattendammar m.m. Avskrivningar
görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Som
underlag har Rådet för kommunal redovisning idéskrifter
”Avskrivningar – avgränsning, värdering och nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar”
och idéskrift om redovisning av kommunalexploatering
använts. Det innebär att när det gäller framför allt byggnader
så tillämpas komponentavskrivning. En byggnad består av
olika komponenter som var för sig värderas och en nyttjandeperiod bedöms utifrån dess tekniska kvalitet och fysisk
livslängd. Exempel på sådana komponenter är väggar, tak,
fasad, väggbeklädnad, kök, kylanläggning, VVS-installationer, elinstallationer med mera och har avskrivningstider allt
från 10 till 100 år.
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föras. Detta då sådana utgifter betraktas som återställande
till tidigare nivå och då anses inte föranleda några framtida
ekonomiska fördelar eller servicepotential.
Om kommunen förvärvar mark eller fastighet för avsett ändamål och åtar sig ett rivnings- och saneringsansvar kan utgifterna aktiveras i balansräkningen som investering. Dock
får återställningsutgifterna och förvärvspriset inte överstiga
marknadspriset. Det innebär att förvärvet görs med en
”rabatt” som minst motsvarar återställningsutgifterna. Om
kommunen har ansvar för en verksamhet som föranlett behovet av återställning behöver det göras en bedömning om
kommunen redan tidigare skulle ha redovisat en avsättning
för utgifterna i enlighet med RKR 10.2 Avsättningar.

Räkenskaper

I de fall det inte förelegat någon förpliktelse för kommunen
att återställa mark innan upprättande och fastställande av
detaljplan för ett exploateringsområde skett, bör återställningsutgifter bli hänförbara till tomtmarken och redovisas
som utgift för anskaffning och iordningsställande av tomt.
Nedskrivning av anläggnings- och finansiella tillgångar
I årsbokslutet har ingen nedskrivning av materiella tillgångar skett och inte heller återföring av tidigare nedskrivna
tillgångar.
Försäljning av kommunens tillgångar
Kommunen har den 27 juni 2017 skrivit avtal med Härlundagården AB om överlåtelsen av fastigheten Älmhult Häradsbäck mot en köpeskilling om 2,7 mkr. Enligt särskild
överenskommelse ska en handpenning på 272,5 tkr betalas
till mäklaren senast 2017-06-30, resterande av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen dock senast 2017-08-31.
Realisationsvinsten blev 2,3 mkr
Ett markområde om cirka 33 500 m2 såldes till ett lokalt
företag. Området var en del av fastigheten Froafälle 2:1 och
köpeskillingen bestämd till 1,4 mkr eller 43 kr/m2. Realisationsvinsten blev 1 mkr.
Enligt lagen om kommunalredovisning ska köpet redovisas
det året avtal undertecknas och köpare får tillträde till fastigheten. Det innebär att både köpeskillingen och bokfört
restvärde på tillträdesdagen samt kostnader i samband
med försäljningen, till exempel besiktning och värdering av
fastigheten, städ- och flyttkostnader och inte minst arvode
till mäklaren aktiverats det vill säga redovisas i resultaträkningen. Reavinsten får inte ingå i kommunens balanskrav.
Avsättning sluttäckning av deponi
Enligt förordningen (2001:512) om deponering av avfall,
skulle en anpassningsplan av Äskya avfallsanläggningen
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lämnas till tillsynsmyndigheten senast sommar 2002. Godkännande av den lämnade anpassningsplanen erhölls från
länsstyrelsen 2008. Samtidigt beviljade Miljööverdomstolen
Äskya avfallsanläggningen ett nytt tillstånd utan tidsbegränsning för fortsatt verksamhet. Enligt detta ska gamla
deponin sluttäckas och nya ytor anläggas för mottagning av
miljöfarligt och annat industriavfall. Utgifter för sluttäckning av 12 hektar (ha) gamla deponin enligt dagens priser
beräknas till cirka 45 mkr. I bokslutet för 2015 har använts
2,4 mkr av avsatta medel för befintlig deponi och avsätts
112 tkr för den nya ytan. Det gör att den totala avsättningen per 2016-12-31 blev 20 mkr. I bokslutet 2017 har cirka
3,2 mkr avsatts till återställningen av deponin, nytt saldo på
kontot blev 23,2 mkr.
Enligt plan skulle sluttäckningen av gamla deponiytor vara
klar 2019. En ny tidsplan och kostnadsberäkning är på
gång att tas fram i och med att anläggningen tar emot tillräckligt med schaktmassor som används som utjämningsmaterial och som kommunen till och med få betalt för.
Trots att tidsplanen inte kommer att hålla så ser man ändå
en chans att utföra jobbet till lägre kostnad än om man
skulle köpa alla utjämnings- och täckningsmassor. Lakvattensystem runt deponin var klar 2013 som gör att risken för
miljöförorening är begränsad.
Koncernkonto
Tillgångar placerade i koncernkonto redovisas som likvida
medel i kommunen. De kommunala bolagens andel redovisas som kortfristig skuld i kommunen och som kortfristig
fordran i respektive bolag.
Redovisning av bidrag till statlig infrastruktur
Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning 5 kap 7 §
om redovisning av bidrag till statlig infrastruktur ska sådana
bidrag som avses i 2 kap 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, tas upp i balansräkningen och upplösas
med årliga enhetliga belopp under längst 25 år eller tas som
en kostnad i resultaträkningen. Upplösningen ska påbörjas
samma år som när beslutet om bidraget fattats.
Älmhults kommun följer inte lagens bestämmelser i frågan
om tidpunkten för bidragets upplösning. Erfarenhet av
sådana projekt har visat att det är lång tid mellan beslut och
förverkligande, ibland 4-5 år. Älmhults kommun anser att
det inte ger en mer rättvisande bild av kommunens samlade
ekonomi om kommunen tar upp en kostnad i sin resultaträkning som inte finns. Som tidpunkt för upplösning av ett
bidrag till statlig infrastruktur har Älmhults kommun valt tid
då projektet är påbörjat och totalkostnaden är känd eller då
projektet tas i bruk.
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Politisk organisation
Kommunfullmäktiges ordförande Helen Bengtsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande Eva Ballovarre (S)

Väsentliga händelser under perioden
Älmhult befinner sig i en positiv spiral och blev 2017
utsedd till årets tillväxtkommun. Detta speglas i det politiska arbetet då mycket arbete har lagts på att arbeta med
investeringar som sker nu och som kommer att behöva ske
i framtiden. Under året har en medborgarundersökning
gjorts vilken är en viktig grund för det politiska arbetet.

Under året har flera av mandatperiodens stora investeringsbeslut färdigställts; Elmeskolan, ett nytt centrum, uteförskolan Kojan och bostadsområdet Hagabo. Det nya bostadsområdet i Västra Bökhult har påbörjats och beslut har
tagits om att även bygga bostäder på tomten Hvita korset.
Det märks att Älmhult är en intressant ort och har besökts
av flera ministrar: bostadsministern, infrastrukturministern,
landsbygdsministern och finansministern.

Det har under året tagits flera politiska beslut som strävar
efter att utveckla kommunen och att till att öka befolkningen. Kommunen har till exempel nu ett internationellt
gymnasium och arbete för att påverka den spårbundna
infrastrukturen pågår fortlöpande. Under året har beslut

Under året har fullmäktige fått information om den nya
kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018.
Inför nästa mandatperiod pågår ett arbete i den parlamentariska beredningen, det finns bland annat efterfrågan på en
teknisk nämnd relaterat till den utvecklingstakt som kommunen befinner sig i.

tagits att vara med i bildandet av ett gemensamt avfallsbolag tillsammans med fyra andra kommuner i länet.

Verksamhetens ekonomiska resultat
Netto, tkr
Intäkter

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Avvikelse
tkr

0

0

0

0

5 738

5 665

5 802

6 086

284

Övriga kostnader

2 497

2 142

2 113

2 603

490

Resultat

8 229

7 807

7 915

8 689

774

965

819

893

860

-33
256

Kommunfullmäktige

3 707

3 450

3 344

3 600

Kultur- och fritidsnämnd

Kommunstyrelse

245

264

270

280

10

Socialnämnd

706

752

741

795

54

21

13

12

22

10

4

9

8

16

8

Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Utbildningsnämnd

701

715

740

795

55

Miljö- och byggnämnd

245

229

241

280

39

Kommunalt partistöd

731

731

747

845

98

29

60

115

76

-39

770

764

792

810

18

Kursverksamhet förtroendevalda
Revision
Valnämnd

4

1

12

10

-2

Kommunfullmäktiges förfogande

0

0

0

200

200

Kommunstyrelsens oförutsedda
Resultat
INVESTERINGAR

100

0

0

100

100

8 229

7 807

7 915

8 689

774

0

0

54

0

-54
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Personalkostnad
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Politisk verksamhet visar ett positivt resultat för år 2017
med 774 tkr. De största överskotten finns på kommunstyrelsen samt på kommunalt partistöd. Dessutom är inte
budgeten för kommunfullmäktiges förfogande eller kommunstyrelsens oförutsedda använda.

behöver öka tillgängligheten till naturen, bygga på ett redan
rikt kulturliv och skapa mötesplatser för olika målgrupper.

Personal
Politisk verksamhet har 2,25 årsarbetare.

Nämnds- och bolagsredovisningar

Framtid
Älmhult är en kommun dit människor vill flytta, det finns
framtidstro, en god möjlighet till arbete och det är en fin
miljö att bo i. Mycket fokus i de politiska debatterna har
legat i att bygga bostäder och skolor, men nu är det dags att
börja diskutera hur kommunen bygger livsmiljöer. Vad är
det som får människor att vilja leva i Älmhult? Kommunen
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Ny resursfördelningsmodell är antagen och ska användas i
arbetet med 2019 års budget och alla nämnder innefattas,
med undantag för den gemensamma nämnden. Det kommer
att behövas ett fortsatt intensivt arbete med kommunens
investeringar och investeringsbudget. Resultatmålet är beslutat att ökas till 2 procent, men med den investeringstakt
som råder idag kommer det målet behöva diskuteras.
Kommunens övergripande mål: att växa med 1 procent om
året nås med råge, detta innebär andra utmaningar än vad
som tidigare räknats med uppstår. I samband med en stor
befolkningsökning ställs höga krav på kommunens service
och det krävs en god framförhållning.
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Kommunstyrelse – kommunledningsförvaltning
Ordförande Eva Ballovarre (S)

1:e vice ordförande Stefan Jönsson (S)

2:e vice ordförande Elizabeth Peltola (C)

Ansvarsområden:
 Styrning, ledning, samordning och utveckling av kommunen
 Central ekonomi-, personal-, kommunikations-, IT-, utvecklings- och kanslifunktion

 Övergripande och översiktlig planering
 Kollektivtrafik och infrastrukturfrågor
 Säkerhetsfrågor

Väsentliga händelser under perioden
Älmhults kommun utsågs av Arena för Tillväxt, till 2017
års tillväxtkommun. Priset som delats ut sedan 1998 syftar
till att synliggöra kommuner som aktivt skapar förutsättningar för sin tillväxt och som uppvisar tillväxt och utveckling utöver det vanliga. Det har Älmhult gjort! Utöver ett
antal intervjuer med representanter från organisationer,
företag, grannkommuner med flera som uttalat sig om Älmhult, uppvisar kommunen de senaste åren en tillväxt långt
utöver riksgenomsnittet vad gäller till exempel befolknings-,
sysselsättnings- och skattekraftsutveckling. De senaste tre
åren har det byggts dubbelt så många bostäder per invånare i Älmhult som i riket. Förutsättningarna att växa har
funnits under många år men det som hänt de senaste åren
är att kommunen mycket medvetet och i stort samförstånd
vågat satsa på utbyggnad av bostadsområden, infrastruktur,
skolor, förskolor och mark för fortsatt expansion. Det har
gett resultat!

i slutet av året, vilket tillsammans med införande av digitala utskick till nämnder och styrelser kommer att effektivisera administrationen. Detta kommer att vara fullt infört i
hela organisationen under våren 2018.
Kommunstyrelsen har efter förslag från ekonomienheten antagit nya finansiella mål och ett nytt resursfördelningssystem
och ett arbete med att se över kommunens investeringsprocesser blev i stort sett klart under året. Beslutsunderlag om
det sistnämnda kommer att presenteras under våren 2018.
Kommunen arrangerade för femte året i rad Familjefestivalen som drog cirka 1 000 besökare samt startade ett nytt
arrangemang benämnt ”Kulturnatta” vilket blev en riktig
succé. Lokala kulturutövare inom många olika kulturområden lockade ut Älmhultsborna och en hel del tillresta besökare som alla fick en rejäl dos av kultur denna kväll/natt.

På samma sätt har enighet om Silverdalsområdet uppnåtts
där området kommer att utvecklas och förstärkas som ett
centrum för kultur och fritidsaktiviteter över generationsgränserna. Frågorna är i stora drag utredda och beslut kommer kunna fattas i början av 2018.

Personalenheten drog igång flera stora satsningar, ”bryta
trenden” som syftar till att minska sjukskrivningarna inom i
första hand äldreomsorg och kostverksamheten, fokusgrupper för att bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla
personal samt för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem togs i drift
Måluppfyllelse

= Uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt

Kommunen ska understödja näringslivets utveckling
Måluppfyllelse

Resultatmål

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

10 211

10 795



Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1 procent
per år.




Insiktsmätning

-

75

72

Antal nyetableringar enligt upplysningscentralen (UC)

_

95

103

10 561

Kommentar: Resultatet av insiktsmätning 2017 kommer inte förrän till våren, talet ovan är från 2015 års mätning.
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Kommunikationsenheten har utvecklat och infört en ny
och modern plattform för kommunens digitala arbetsplats
”Hemma” som ersatte det tidigare intranätet. Under året
utvecklades och infördes ny färg och form på externwebben, över tjugo nya e-tjänster tillkom och en modern varumärkesplattform för Haganässkolan med vision, koncept,
budskap och grafisk profil, togs fram.

Under året uppnåddes politisk enighet kring användning
av den så kallade ”Hvita Korset-tomten” och detaljplanearbetet har satts igång i syfte att kunna bygga bostäder på
området. Dialoger har inletts med flera företag om olika
tänkbara byggprojekt på området.

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Måluppfyllelse

= Uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt

Produktionen av bostäder ska öka
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska
byggas varje år.

149

Budget 2017

Bokslut 2017

100

56

Kommunen ska ha en hög planberedskap
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Kommunen ska ha en ständig planberedskap för 500
bostadsenheter.

540

Budget 2017

Bokslut 2017

500

700

Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet kring det nya varumärket
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Minst 75 procent av kommuninvånarna ska vara stolta
över Älmhult.

Ingen mätning

Budget 2017

Bokslut 2017

75

59

Kommentar: Måttet mät via Medborgarundersökningen: Hur nöjd är du med din kommun som helhet som en plats att bo och leva på?

Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen
Måluppfyllelse

Nämnds- och bolagsredovisningar



Resultatmål

Bokslut 2016

Följa ranking enligt aktuell hållbarhetsmätning.

117

Budget 2017
Förbättra rankingplats varje år

Bokslut 2017
196

Ekonomisk sammanfattning
Netto, tkr
Intäkter

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Avvikelse
tkr

-19 635

-21 235

-25 901

-16 903

Personalkostnader

30 908

32 918

37 078

37 113

8 998
35

Övriga kostnader

29 478

31 235

37 294

28 587

-8 707

Resultat

40 752

42 918

48 471

48 797

326

Kommunledning

4 874

4 857

3 834

4 910

1 076

Kanslienhet

6 094

5 906

5 747

5 851

104

Ekonomienhet

7 928

8 233

11 286

10 499

-787

Personalenhet

11 332

9 959

10 436

11 734

1 298

Kommunikationsenhet

4 367

4 520

4 571

4 462

-109

IT-enhet

1 341

1 747

3 903

2 456

-1 447
191

Utvecklingsenhet
Resultat
INVESTERINGAR
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4 815

7 696

8 694

8 885

40 752

42 918

48 471

48 797

6 815

8 241

4 665

54

326
-4 665
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Sammantaget redovisar kommunledningsförvaltningen ett
överskott i driftsbudgeten med 326 tkr (2016: 2 321 tkr).
Underskott har uppstått på ekonomienheten, kommunikationsenheten samt IT-enheten. Dessa uppvägs av större
överskott inom kommunledning, kanslienhet, personalenhet
samt utvecklingsenhet.
Kommunledning visar ett överskott på 1 075 tkr, av beloppet består ungefär hälften av ej använd konsultbudget.
Dessutom blev resultatet av löneöversynen 2017 lägre än
budgeterat bland annat beroende på att färre personal än
beräknat ingick i löneöversynen på grund av nyrekrytering.
Kanslienheten visar ett mindre överskott på 104 tkr. Det
blev ett överskott på knappt 400 tkr på personalkostnad
på grund av vakanser på enheten. Under året gjordes en
nedskrivning av ärende- och dokumenthanteringssystemet
vilket inte var budgeterat. Dessutom blev avgifterna till
diverse föreningar dyrare än budgeterat.
Ekonomienheten redovisar ett underskott på 788 tkr. Den
största delen av underskottet beror på att kostnaden för
IT-systemen blivit dyrare än budgeterat men här finns även
ett underskott på personalsidan bland annat beroende på
sjukskrivningar och pensionsavgångar vilket har medfört
viss dubbelbemanning delar av året.

antal anställda. Detsamma gäller kostnader för telefoni.
Under året blev en IT-projektledare anställd som inte kunde
debiteras verksamheterna fullt ut. Dessutom har värdet på
IT-lagret skrivits ner på grund av att det innehöll material
som inte efterfrågas av verksamheten längre.
Utvecklingsenheten redovisar ett överskott på 191 tkr. Alla
verksamheter förutom näringslivsbefrämjande åtgärder och
buss, bil och spårbunden trafik visar överskott. På den senare verksamheten redovisas kommunens medfinansieringsprojekt, kostnader för busskurer samt Snålskjutsen.
Personal
Antalet årsarbetare på förvaltningen under 2017 är 61,6.
Av dessa har 58,4 en tillsvidaretjänst. Medelåldern på de
anställda är 52,1 år. Av de anställda är 51,8 procent kvinnor. Under året har sjukfrånvaron uppgått till 4,56 procent
vilket kan jämföras med sjukfrånvaron i hela kommunen
som uppgått till 7,53 procent. Personalomsättningen, inklusive pension och sjukersättning uppgår till 14,1 procent
under året. 2017 har åtta personer slutat och 14 personer
anställts.
Framtid
Det finns inga tecken som tyder på att tillväxttakten de
senaste åren kommer att avta under 2018. Nya bostadsområden är färdigställda och kommer att bebyggas vilket
innebär en fortsatt befolkningsökning över målet på 1
procent. Det betyder också behov av fortsatta satsningar på
investeringar i förskolor, skolor och infrastruktur av olika
slag. Vikten av god planering, framförhållning och prioriteringar kommer att vara avgörande för att säkerställa inte
bara en tillväxt, utan en i alla avseenden hållbar sådan. För
att möta dessa utmaningar behöver styrningen inklusive de
finansiella målen ytterligare skärpas. För att inte riskera
att hamna i en utveckling som endast definieras av behov
av bostäder, lokaler och infrastruktur måste också de mera
mjuka värdena lyftas fram.

Personalenheten redovisar ett överskott på 1 298 tkr. Det
finns två förklaringar till överskottet, kommunen har
kunnat återsöka mer än förväntat från AFA vad gäller
verksamhetsnära stöd. EU-projektet Bryta trenden kom i
gång senare än planerat vilket innebär att kommunens eget
bidrag blev lägre. Tre verksamheter inom enheten har gått
med mindre underskott; feriearbete, personalsystem och
fackligt arbete.

Frågor om hållbarhet, attraktivitet, trygghet, centrumutveckling, mötesplatser, aktiviteter, evenemang och innehållet
i kommunens verksamheter måste med som en naturlig del i
samhällsbygget.
Kommunen kommer också att på allvar börja arbeta med
de möjligheter till effektivisering, förbättrad service och
verksamhetsutveckling som kan sammanfattas i begreppet
digitalisering.

IT-enheten redovisar ett underskott på 1 447 tkr. Underskottet beror på flera saker bland annat högre kostnader
för licenser och nätverksutrustning på grund av ett ökat
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Kommunikationsenheten visar ett mindre underskott på
108 tkr. Enheten redovisar underskott på verksamheterna
för e-tjänster, intranät och externweb. Dessa verksamheter
var i stort sett obudgeterade under året och gör ett underskott på 595 tkr. Även turistverksamheten visar ett mindre
underskott på 115 tkr. Dessbättre visar verksamheten för
enheten ett överskott på 746 tkr, vilket bland annat beror
på att personal arbetat mot investeringsprojekt delar av
året.
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Kommunstyrelse – teknisk förvaltning
Ordförande Eva Ballovarre (S)

1:e vice ordförande Stefan Jönsson (S)

2:e vice ordförande Elizabeth Pelola (C)

Ansvarsområden:












Markförvaltning och exploateringsverksamhet
Gator och trafik
Parker och lekplatser
Renhållning
VA-verksamhet

Väsentliga händelser under perioden
Älmhults kommun blev utsedd till Årets tillväxtkommun
2017 och Elmeskolan nominerades till Årets Bygge 2018–
vilket fantastiskt år! Samtidigt ett hektiskt år med flera
stora projekt som verkligen ställt organisationen och
medarbetarna på prov!

Fastighetsförvaltning
Räddningstjänst
Skogsförvaltning
Kostverksamhet
Fritidsverksamhet

Utbyggnad av Bostadsområde Västra Bökhult etapp 1. med
att anlägga VA-ledningar, dagvattensystem och gator har
pågått under året.
Ombyggnation av Norra och delar av Södra Esplanaden
har slutförts och i samband med detta har även utbyte av
VA-ledningarna genomförts.

Anläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp
mellan Älmhult och Delary har genomförts under 2017.
Råvatten från Delarymagasinet kan numera användas
som ett alternativ till råvatten från Möckeln. Under 2017
påbörjades byggnationen av den nya intagsstationen för
råvatten i Delary. Under 2017 har även projektering av omoch tillbyggnation av vattenverket i Älmhult pågått.

Måluppfyllelse

Hagabo bostadsområdet har avancerat så långt så att de
sista osålda tomterna såldes under hösten.
Elmeskolan, kommunens första passivhus, färdigställdes
och första etappen togs i bruk hösten 2017.

= Uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt

Trygghet och hälsa

Nämnds- och bolagsredovisningar

Måluppfyllelse

Resultatmål

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017



Kommunen ska årligen uppvisa en nedåtgående trend i
Strada, olycksfallsredovisning.

17

16

21



Inga vattenprover på utgående vatten från vattenverk ska
visa på ”Otjänligt”.

0

0

0

Kommentar: Mätningen görs på årsbasis. En observation är att inrapporteringsstatistiken förefaller vara högre än tidigare år vilket är positivt utifrån
ett helhetsperspektiv.

Kommunen ska tillhandahålla miljöriktiga verksamhetslokaler
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Fastighetsavdelningen ska årligen få en minskad energiförbrukning per m2 total bruksarea, BRA.

147 KW/m2

Budget 2017

140 KW/m2

Bokslut 2017

140,5 KW/m2

Kommentar: Mätningen görs på årsbasis. Målet anses kunna uppfyllas i och med att fler och fler energiåtgärder i våra gamla lokaler riktas mot
minskad energiförbrukning. Nya lokaler byggs med ny teknik som tex passivhus och solceller som alternativ energikälla. Gamla pelletspannor
ersätts med bergvärme.
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Trygghet och hälsa. Till grundtryggheten hör att ha en tillgänglig räddningstjänst av rätt kvalitet och dimensionering.
Måluppfyllelse



Resultatmål
Tiden från olycka till dess att vi börjar påverka olycksförloppet ska kortas.

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

10,8 min

< 10,0 min

< 9,0 min

Kommentar: Genom Dynamisk Resurshantering (DRH) och införande av Första Insats Person (FIP) i Älmhult 2017-06-01 sker successivt en reducering av tiden från 112-samtal tills första räddningsenhet är på plats. Samtidigt konstateras att larmbehandlingstiden för SOS Alarm AB har ökat vilket
till viss del ”förtar” effekten av DRH och FIP.

Verksamhetens ekonomiska resultat
Netto, tkr
Intäkter

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Avvikelse
tkr

-205 252

-212 030

-217 709

-215 597

2 112

Personalkostnader

64 354

79 312

82 304

86 069

3 765

Övriga kostnader

207 795

198 446

207 039

198 999

-8 040

66 898

65 728

71 634

69 471

-2 163

4 177

4 638

4 370

5 298

928

Fysisk och teknisk planering

874

123

1 199

177

-1 022

Näringslivsbefrämjande åtgärder

373

336

224

180

-44

0

-9

0

0

0

13 199

12 859

11 173

10 585

-588

RESULTAT
Teknisk administration

Bredband
Gator och vägar
Enskilda vägar

998

1 152

660

980

320

1 648

1 574

1 998

2 210

212

624

240

0

0

0

Räddningstjänst

14 841

15 315

16 778

18 230

1 452

Totalt egentlig verksamhet

36 734

36 228

36 402

37 660

1 258

Vatten och avlopp

0

0

0

0

0

Avfallshantering

0

0

0

0

0

1 117

908

-214

0

214

Parker och lekplatser
Orangeriet i Möckelsnäs

Skog- och tätortsnära skog
Totalt affärsverksamhet

1 118

908

-214

0

214

Lokalförsörjning

1 561

-507

3 573

1 123

-2 450

Kunskapscentrum i Möckelsnäs
Teknisk service

608

-818

0

0

0

-

-1 068

-1 100

0

1 100

-446

67

154

0

-154

1 724

-2 326

2 628

1 123

-1 505

Kostenheten

27 323

30 918

32 818

30 688

-2 130

RESULTAT

66 898

65 728

71 634

69 471

-2 163

INVESTERINGAR

81 089

90 670

123 073

175 991

52 918

Totalt intern service

Generellt
Tekniska förvaltningen redovisar ett underskott på 2 213 tkr
eller 3,19 procent av nettobudgeten. Utfallet är periodiserat
utifrån alla kända tillkommande intäkter och kostnader som
tillhör året och ger i sin helhet en rättvisande bild av den
ekonomiska ställningen till och med den 31 december 2017.
Försäljningen av tomter på Västra Bökhult som tidigare
bedömts starta under december månad har inte gjort det till
följd av att markarbetena inte är slutförda. Mot bakgrund
härav uteblir budgeterad kompensation 900 tkr för ökade
kostnader för väg- och gatuunderhåll.
Totalt redovisar tomt- & markförsäljning ett underskott om
1 022 tkr.
57

Skogsdriften
Kommunens skogsdrift av produktiv skog redovisar ett
negativt resultat med 290 tkr vilket är en följd av det stora
behovet av röjning och gallring. Den tätortsnära skogen
redovisar överskott med 504 tkr till följd av att ett antal
skogsposter har avverkats i samband med VA- och gatuexploatering.
Totalt redovisar kommunens skogsverksamhet ett överskott
om 214 tkr.
Gata- och Park
Gator och vägar redovisar ett underskott till följd av
genererade kapitaltjänstkostnader. Underskottet reduceras
genom ökade intäkter till följd av debitering av asfaltering- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -
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Lokalvård
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ar som utförts under kvartal fyra år 2016. Enskilda vägar
lämnar ett överskott om 320 tkr vilket beror på att man
vartannat år gör större insatser inom barmarksunderhåll.
Detta kommer att utföras under 2018.

utbytet av fordon försenats och påbörjas först under 2018.

Totalt redovisar gata & park ett underskott om -56 tkr.

Taxefinansierade verksamheterna vatten- och avlopp- samt
renhållningsverksamheten redovisas separat.

Totalt redovisar räddningstjänsten ett överskott om
1 452 tkr.

Fastighetsavdelningen
Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott vilket dels
är ett resultat av lägre hyresintäkter än beräknat, 1 500 tkr,
dels att verksamheten belastats med upparbetade kostnader
för fjärrvärme, 4 000 tkr, tillhörande verksamhetsåret 2016.
Underskott har inneburit att planlagt underhåll under 2017
har fått senareläggas.
Elmeskolan öppnades upp i två etapper varav första etappen till höstterminen 2017 och etapp två till vårterminen
2018. Detta är kommunens första passivhus och en noggrann uppföljning av byggnadens driftskostnader kommer
att pågå under fem år. De första analyserna indikerar att
driftkostnaderna blir väldigt låga. Utfallet kommer att ligga
till grund för framtida investeringar i passivhus-tekniken.
Totalt redovisar fastighetsavdelningen ett underskott om
2 450 tkr.

Inom räddningstjänsten består utmaningen framförallt i
rekrytering av deltidsanställda brandmän och styrkeledare,
räddningstjänst i beredskap (RiB), till den operativa verksamheten.

Även inom lokalvårdsverksamheten har arbetet med effektiviseringar fortgått och vakanta tjänster har ej besatts. Detta
är ett resultat av investeringar i ny utrustning som möjliggör effektiv lokalvård av stora ytor i till exempel idrottshallar.

Totalt redovisar lokalvården ett överskott om 1 100 tkr.

Nämnds- och bolagsredovisningar

En av förvaltningens stora utmaningar är att lyckas resursoch kompetensförsörja verksamheterna. Kombinationen av
stark konkurrens och en begränsad yrkesgrupp har resulterat i att vi inte lyckats besätta vakanta tjänster genom
rekrytering. Detta har resulterat i vakanser inom såväl
kostverksamheten som inom gatu- & park- samt VA-verksamheten.

Kostverksamheten har genomfört personaleffektiviseringar
vid flera kök samt avvaktat med att tillsätta administrativa
tjänster. Arbetet kommer att fortgå dock bedöms behovet
av administrativt stöd inom organisationen kvarstå varpå
denna tjänst troligen kommer att tillsättas.

Lokalvårdsverksamheten
Lokalvården redovisar ett överskott vilket är ett resultat av
att man valt att inte återbesätta lediga tjänster utan istället
effektivisera genom att investera i maskiner och utrusning
anpassad för lokalvård av stora ytor såsom till exempel
sporthallar, korridorer etc. Mot bakgrund av osäkerhet
kring resultatet av effektiviseringen har investeringsprocessen försenats och planerade investeringar har ej slutförts.

Totalt har förvaltningens personalkostnader med anledning
av ovan varit 3 765 tkr lägre än budgeterat under 2017.

Kostverksamheten
Kostverksamheten redovisar ett underskott trots att man
arbetat intensivt med effektiviseringar. Underskottet är ett
resultat av ökade kostnader dels en intäktssida som inte
matchar kostnaderna.
Intäkterna står inte i proportion till kostnaderna bland annat till följd av att ersättningen till friskolorna är underbudgeterad, nya skolor med måltidsservice och intäktsbortfall
genom att måltidskunderna inom äldreomsorgen minskat.
Kostnadsökningen består framförallt i ökade transportkostnader.
Analys av kostverksamhetens ekonomiska läge har redovisats för kommunstyrelsen och förvaltningen arbetar med
förslag på åtgärder för verksamhetsåret 2018 samt en modell för hur kompensation för ökade kostnader i samband
med kommunens expansion skall ske.

Investeringar
Sammanlagt har tekniska förvaltningen under året genomfört investeringsprojekt till ett värde av cirka 286 mkr inkluderat projekten som belastar utbildningsförvaltningens
budget. Tekniska förvaltningens investeringsbudget för
verksamhetsåret 2017 uppgick till 176 mkr varav 123 mkr
har verkställts.
Ombyggnationen av Norra och delar av Södra Esplanaden avslutades under hösten och invigdes i samband med
Kulturnatta. Projektet har blivit dyrare än budgeterat då
lägsta anbudet för ombyggnationen var cirka fyra mkr
över budgeterad projekteringen. Den ökade kostnaden har
hanterats genom omprioritering av investeringsmedel inom
förvaltningens investeringsplan.
Utbyggnationen av infrastruktur för bostadsområdet Västra
Bökhult etapp 1 pågår och planeras slutföras under våren
2018. Mot bakgrund av ett ökat behov av förskolor till
följd av samhällsexpansionen har omprioritering gjorts med
innebörden att Paradiset etapp 3 kommer att projekteras
innan Västra Bökhult etapp 2. Markarbetena för Paradiset
etapp 3 beräknas starta hösten 2018.

Totalt redovisar kostverksamheten ett underskott om
2 130 tkr.
Räddningstjänsten
Räddningstjänsten redovisar ett överskott vilket dels är ett
resultat av en lägre larmfrekvens än normalt och frånvaron
av större, resurskrävande räddningsinsatser dels att erforderliga investeringar ej kunnat verkställas. Om- & tillbyggnation av brandstationen Liatorp har liksom det planerade
- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -

Personal
Genomgående konstateras en hög arbetsbelastning till följd
av den positiva samhällsexpansion som kommunen befinner
sig i.

Ett av kommunens största projekt är byggnationen av
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Elmeskolan vilken stod klar för etappvis inflyttning i augusti 2017. Kvarvarande del beräknas klar för invigning i
februari 2018. Övriga projekt som genomförts under året
har varit Kojans uteförskola, utbyggnad av Gemöskolan,
en mindre ombyggnad har gjorts på Klöxhultskolan för att
verksamheten skall få plats samt byggnation av ny sporthall
i anslutning till Haganässkolan vilken beräknas vara klar
under första kvartalet 2018.
Projektering för ombyggnation av simhallen pågår och ombyggnationen beräknas starta i början av 2018.

av undercentral och uppgradering av styrsystem för ventilation och värme, tilläggsisolering av vinden på Tornets
förskola samt byte av ventilation i befintliga sporthallen
Haganäs.
Räddningstjänstens fordonspark har på vissa delar nått
en hög driftålder varpå det finns behov av att påbörja ett
successivt utbyte av fordonsenheter för att upprätthålla
antagen operativ nivå. Räddningstjänsten har inventerat
fordonsbeståndet och upprättat en omsättningsplan för
fordonsparken.
Investeringar inom de taxefinansierade verksamheterna
vatten- och avlopp samt renhållningen redovisas separat.

Förnyelse av verksamhetslokaler inklusive energiåtgärder
har genomförts till en investering av cirka 15 mkr. Här kan
till exempel nämnas fönsterbyte på Gemöskolan samt byte

Nämndens egna nyckeltal
Nyckeltal
Invånarantal
Markreserv för bebyggelse enligt översiktsplanen i hektar

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
augusti 2017

Bokslut
2017

16 618

16 708

17 016

17 130

160

200

200

200

Debiterat/levererat dricksvatten

ökande

Ökande

Ökande

Andel tillskottsvatten i spillvattenledningar

ökande

Ökande

Ökande

35

35

34

34

10,4

10

10

10

922

1 097

1 057

979

32

35

35

35

Andel, kg/invånare, av hushållsavfallet som återvinns genom
materialåtervinning
Nettokostnad underhåll gator och vägar, kr/m2
Räddningstjänstens nettokostnad, kr/invånare
Andel ekologiska livsmedel inom kosten, procent

Framtid
Tekniska förvaltningen har en viktig roll inom samhällsexpansionen genom att tillhandahålla infrastruktur och
kommunal samhällsservice.

59

En av förvaltningens stora utmaningar är skapa förutsättningar för dricksvattenförsörjning till en växande befolkning. Produktionskapaciteten i Älmhults vattenverk ligger
i dagsläget nära sin maxkapacitet varför en utbyggnad av
befintligt vattenverk är en strategiskt viktig investering för
att möjliggöra en fortsatt samhällsexpansion.
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De senaste årens investeringar med ambitionen att tillskapa
attraktiva bostadsområden och ett inbjudande, levande
centrum med till exempel alléer, torg etc. skapar förutsättningar för en fortsatt samhällsexpansion och befolkningsökning. Samtidigt är det viktigt att beakta behovet av
förutsättningar såväl resursmässigt som ekonomiskt för att
kunna vidmakthålla ”skicket” på både nyetablerade och
befintliga anläggningar samt byggnader.

Tekniska förvaltningen har utarbetat en modell för projektstyrning där vi tidigt i planerings- och investeringsprocessen
identifierar framtida kapitaltjänst- samt drift- och underhållskostnader. Identifierade framtida kostnader ligger till
grund för val av utformning samt beslut om investering.
Modellen implementeras under år 2018.

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Överförmyndarnämnd
Ordförande Eva Ballovarre (S)

Vice ordförande Elizabeth Peltola (C)

Ansvarsområden:
Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning

Väsentliga händelser under perioden
Nämnden har fattat beslut om att anställa en professionell
god man, med förhoppningen att detta ska leda till kortare
väntetider för de kommuninvånare som behöver en ställföreträdare, särskilt när det gäller uppdrag som kräver specialkompetens. Den professionella goda mannen ska också
kunna gå in som tillfällig ställföreträdare när en god man
har begärt entledigande och rekrytering av en ny pågår.

Nya statliga regler för ersättning till god man för ensamkommande barn har medfört förändringar i kommunens
arvodesregler. Kommunen fick tidigare ersättning av Migrationsverket för faktiska arvodeskostnader, men enligt de
nya reglerna baseras ersättningen på schablonbelopp. Dessa
belopp är också betydligt lägre än tidigare kostnader. Därför har kommunfullmäktige beslutat om lägre arvoden för
godmanskap för ensamkommande barn.

Verksamhetens ekonomiska resultat
Netto, tkr
Intäkter
Personalkostnader

Nämnds- och bolagsredovisningar

Övriga kostnader

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Avvikelse
tkr

-317

-1 485

-1 643

-1 400

243

900

2 088

2 307

1 605

-702

509

608

569

620

51

RESULTAT

1 092

1 211

1 233

825

-408

Överförmyndare

1 092

1 211

1 233

825

-408

RESULTAT

1 092

1 211

1 233

825

-408

Överförmyndarnämnden visar för helåret 2017 ett negativt
resultat på 408 tkr. Under året har nämnden haft intäkter
på 1 443 tkr från Migrationsverket gällande ensamkommande barn, av denna summa hänför sig 190 tkr från 2015
och 2016. Personalkostnaderna uppgår till 2 307 tkr, vilket
är en ökning med 10 procent från föregående år. Kostnaden
för tolkar uppgår till 50 tkr vilket är en halvering jämfört
med 2016. Under året tilläggsbudgeterades 70 tkr för professionell god man. Denna person börjar inte förrän i mars
2018, därav ett överskott på övriga kostnader.

muner; Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Personal
Samtlig personal på nämndens område är anställda av
Ljungby kommun och vid årsskiftet uppgick personalstyrkan till 3,8 årsarbetare. Dessa arbetar mot tre kom-

Antalet godmanskap för ensamkommande barn kommer
sannolikt att minska, eftersom ungdomarna fyller 18 i
högre takt än nya barn anländer. Övriga godmanskap
kommer att öka något om tidigare trender håller i sig.
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Framtid
Kommunens avtal med Ljungby kommun om överförmyndartjänster går ut 31 december 2018. Överförmyndarorganisationen behöver därför utvärderas inför kommande
mandatperiod. Förutsatt att avtalssamverkan med Ljungby
ska fortsätta på liknande sätt som tidigare behöver avtalet
ses över för att ytterligare stärka rättssäkerhet och kostnadseffektivitet i verksamheten.

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Miljö- och byggnämnd
Ordförande Tommy Lövquist (S)

Vice ordförande Roland Johansson (M)

Ansvarsområden:
 Detaljplaner
 Bygglov
 Mät- och kartverksamhet

 Miljö- och hälsoskydd
 Bostadsanpassning

Väsentliga händelser under perioden
För att det ska vara möjligt att kunna och vilja bo i Älmhult
har planer antagits som möjliggör cirka 200 bostäder samt
förskola och skola i Paradiset etapp 3. Arbetet med den
nya Norra Ringvägen har varit på samråd. Vidare har
förvaltningen varit drivande i att berätta om Framtidens
Älmhult som handlar om att tillgängliggöra de detaljplaner
och projekt som är på gång för att stärka kommunens
platsvarumärke. Miljö- och byggförvaltningen har medverkat i att utveckla Älmhults centrum, bland annat
Esplanadens förnyelse och planera för ett attraktivare
Stortorg.

Inom miljö- och hälsoskydd har arbetet i stort löpt på
enligt tillsynsplanen. Mycket tid har avsatts till tillsyn
med anledning av det oljeläckage som skedde till Drivån i
augusti. Ett VOC-projekt (lättflyktiga organiska föreningar)
startade upp under april 2017 och kommer fortsätta framöver. Tillsynsprojektet enskilda avlopp har fortsatt under
året, 169 fastighetsägare har fått krav på att åtgärda sina
avlopp, 129 tillstånd har beviljats och tio förbud. På livsmedelssidan har en tjänst varit vakant under sex månader
vilket inneburit att bortprioriteringar fått göras. Bortprioriterade kontroller kommer utföras 2018. En hel del tid har
avsatts för kontroll av märkning på livsmedel i butiker.

Kart- och mätsidan har tagit fram omkring 200 kartunderlag för olika ändamål, såsom grundkartor till detaljplaner, fastighetsutredningar och underlagskartor för
bygglovsansökningar. Det stora antalet är kopplat till att
det byggs mer i kommunen än ett tidigare genomsnittsår.
Under året har även en flygfotografering gjorts över cirka
100 hektar tätortsområde i Älmhult.

På byggsidan har cirka 370 nya ärenden upprättats under
2017. Byggloven som beviljats kan resultera i 56 bostäder,
varav 3 flerbostadshus, 5 attefall/fritidshus och 25 enbostadshus. 54 ärenden om bidrag till bostadsanpassning
inkom under året, 58 beslut kring bostadsanpassning har
fattats.

Måluppfyllelse

= Uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt

Lätt att leva



Resultatmål

Bokslut 2016

100 procent av kunderna upplever att de får ett gott
bemötande.

Budget 2017

Bokslut 2017

94 %

100 %

100 %

92 %

100 %

98 %

94 %

100 %

100 %

Mäts via enkät efter bygglov, tillstånd för avlopp,
utsättning, livsmedelsinspektion och miljöinspektion.
Godkänt 3:a i betyg på en 4-gradig skala.



100 procent av kunderna upplever att de fått tydlig
information.
Mäts via enkät efter bygglov, tillstånd för avlopp,
utsättning, livsmedelsinspektion och miljöinspektion.
Godkänt 3:a i betyg på en 4-gradig skala.



100 procent av kunderna upplever att deras ärende
hanteras snabbt.
Mäts via enkät efter bygglov, tillstånd för avlopp,
utsättning, livsmedelsinspektion och miljöinspektion.
Godkänt 3:a i betyg på en 4-gradig skala.
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Måluppfyllelse

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Verksamhetens ekonomiska resultat
Netto, tkr
Intäkter

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Avvikelse
tkr

-4 631

-5 891

-5 115

-5 479

-364

Personalkostnader

7 905

8 831

9 827

10 038

211

Övriga kostnader

4 308

4 912

3 575

3 735

160

RESULTAT

7 540

7 580

8 287

8 294

7

194

120

126

200

74

-583

-842

-143

-463

-320

698

370

1 122

880

-242

Nämnd
Byggande
Planer
Mätning och kartor

1 272

1 145

1 506

1 229

-277

Administration

3 792

4 126

3 720

3 480

-240

Miljöskydd

420

264

317

456

139

Hälsoskydd

-6

137

173

425

252

492

517

492

669

177

Bostadsanpassning

1 301

2 015

974

1 418

444

RESULTAT

7 580

7 852

8 287

8 294

7

Livsmedel

tillföras förvaltningens avdelningar. En bedömning ska
göras om dessa kan finansieras genom ökade intäkter.

Miljö- och byggnämnden gör ett överskott på 7 tkr. Nämnden har haft lägre intäkter än planerat inom bygg- och
planområdet. Även verksamheten för mätning och kartor
har lägre intäkter än planerat. På personalkostnadssidan
finns ett litet överskott, förklaringen därtill finns i vakanta
tjänster delar av året samt sjukskrivningar och föräldraledigheter. Den största avvikelsen finns på bostadsanpassning där det blir ett överskott på 444 tkr.

På kart- och mätsidan behöver tid avsättas för att förbättra
kartdatabasen och kartunderlaget. Det är viktigt att kunna
ha en väl ajourhållen kartdatabas som underlag för planering, byggande och redovisning. Under en snar framtid
behöver även förvaltningens mätutrustning bytas ut, vilket
innebär en investering på minst 200 tkr.

Totalt har nämndens förbrukning ökat med 5,5 procent
jämfört med 2016. Intäkterna har minskat med 13,2 procent samma period medan lönekostnaderna ökat 11,3
procent.

Nämnds- och bolagsredovisningar

Budget
2017

På byggsidan behöver mer tid avsättas till tillsyn enligt
plan- och bygglagen då detta till stor del bortprioriterats
tidigare år.

Personal
Antalet årsarbetare på förvaltningen under 2017 är 19,9.
Av dessa har 16,9 en tillsvidaretjänst. Medelåldern på de
anställda är 41,2 år. Av de anställda är 76,2 procent kvinnor. Under året har sjukfrånvaron uppgått till 2,49 procent
vilket kan jämföras med sjukfrånvaron i hela kommunen
som uppgått till 7,53 procent. Personalomsättningen är
högre på förvaltningen jämfört med hela kommunen. Under
året har fem personer slutat och sex personer anställts.
Framtid
Det stora intresset för att flytta till Älmhult och bygga ger
förvaltningen mycket arbete med detaljplanering, bygglovsgivning och tillsyn. Intresset bedöms öka under 2018 i och
med att tomter släpps i Västra Bökhult. För att möta den
ökade efterfrågan behöver kommunen behöver stärka upp
organisationen i hela plan- och exploateringsprocessen för
att få till stånd en tydligare, effektivare och transparentare
process. Det är ett arbete som förutsätter ett förvaltningsövergripande arbetssätt. Eventuellt kan fler personer behöva
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Förvaltningen behöver arbeta med digitalisering. Idag finns
verktyg på marknaden för digital bygglovhantering och
digitala arkivlösningar. Ett införande av sådant system innebär en ökad service till medborgarna, exempelvis genom
att ritningsarkivet publiceras på nätet. Samtidigt frigörs tid
från personal när vissa rutinuppgifter försvinner.
På miljösidan finns en resursbrist, vilket innebär att tillsynsområden bortprioriteras. En behovsutredning kommer att
tas fram och bedömning görs kring vilket antal årsmedarbetare som krävs för uppdraget och hur dessa tjänster kan
finansieras.
God service med gott bemötande, tydlig information och
snabb hantering av ärenden är och förblir viktigt för en förvaltning som i hög grad riktar sig till företag och allmänhet.
Förvaltningen kommer genom Miljö- och byggsamverkan
Kronoberg Blekinge prioritera kompetensutveckling inom
”Klarspråk” och ”Kommunikation och bemötande”.

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Kultur- och fritidsnämnd
Ordförande Anton Härder (S)

Vice ordförande Gusten Mårtensson (C)

Ansvarsområden:
 Allmän fritidsverksamhet
 Allmän kulturverksamhet
 Bibliotek

 Idrotts- och fritidsanläggningar
 Fritidsgårdar

Väsentliga händelser under perioden
Såväl antalet besökare som antalet lån på biblioteket har
under 2017 ökat. Biblioteket har under året framför allt
satt fokus på mångspråk genom att utöka utbudet och hälsa
alla asylsökande välkomna med ett bokpaket. All personal
har fördjupat sig i forskning om bibliotekariens yrkesroll
och den pedagogiska rollen.
Under 2017 beslutade nämnden om en ny verksamhetsplan för fritidsgården Fenix och målgruppen ändrades till
årskurs 6-9. Personalen har nu kunnat arbeta med ungdomarna i en mycket tryggare och lugnare miljö. För de äldre
ungdomarna ordnades istället caféträffar på Muff, där
varje vecka en ny profil kommer till träffarna och samtalar
med ungdomarna.
Fritidsgården ordnade aktiviteter på alla lov, men framförallt kunde gården i år igen erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter för alla ungdomar i Älmhult.

Arbetet med att ta fram handlingar för om- och tillbyggnad av simhallen har fortsatt under året. En ny sporthall
står färdigbyggd i början av 2018 vilket blir kommunens
femte hall och den första med en spelyta som håller fullmått
för inomhusidrott. I simhallen har simundervisningen för
skolelever varit intensiv, detta på grund av den planerade
stängningen av simhallen. Vid mätning har Älmhult bäst
simkunnighet bland elever i årskurs 6 i Kronobergs län.
Vid Bökhults badplats genomfördes en livräddningsdag
med ungefär 600 skolelever från hela kommunen.
På anläggningssidan i övrigt har en naturlekplats byggts
i Haganäs fritidsområde. Dessutom har upprustningen
av fritidsområdet med bland annat ett grillhus fortsatt.
Bokhultets badplats, i Diö, har fått en ny toalett som är
tillgänglighetsanpassad. Stora ridhuset i Bockatorp har fått
nytt ridunderlag.
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En workshop har genomförts med ett 70-tal föreningsledare
som en uppstart för att arbeta fram en fritidspolicy som ska
vara klar 2018. Med stort engagemang tillsammans med
flera föreningar har idrottsskolan som vanligt varit populär
för kommunens 7- och 8-åringar. Workshop har hållits för
att få ett underlagsmaterial till framtagande av ny kulturpolicy och nya kulturpolitiska mål för kommunen.
Integrationsarbetet har fortsatt med bidrag till föreningar
och arbete med Fritidsskolan för nya svenskar 13–19 år.
Kommunen deltar också i ett Sida-projekt i samarbete med
den sydafrikanska kommunen JB marks för att lära av varandra och utveckla verksamheterna.
För att öka danskonstens närvaro i Älmhult gavs i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg och Aktivitetshuset, allmänheten möjlighet att uppleva samtida dans av
en internationell ensemble. Föreställningen, samt träff om
kreativt lärande tillhör en större satsning på dans i skolan.
Under året genomfördes evenemanget Kulturnatta för
första gången. En rad olika inslag med kulturkoppling och
många krafter i form av föreningar, konstnärer, artister och
Älmhultsbor bidrog till att kommunens första kulturnatt
blev en stor succé. I samband med Kulturnatta arrangerades
Co Lab Småland i samarbete med kommunen och Stena
aluminium. Arrangemanget var en Pop Up Skulpturpark
i industrimiljö. Kulturnatta är steg i riktning mot ett mer
vitaliserat och samtidsorienterat kulturutbud.
Den konstnärliga gestaltningen vid den nya Elmeskolan
invigdes under året.
Mycket arbete har gjorts under året kring Silverdalsområdet, hur området kan användas på bästa sätt och hur kommunen kan skapa en ny mötesplats för alla. Beslut i frågan
tas under våren 2018.
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För kulturskolan har det varit ett omtumlande år. Trots
lärarförändringar har under 2017 ett minibrassband startat,
verksamhet i bild och indisk dans, med ungefär 50 deltagare,
har börjat och cirka 15 olika event har genomförts med
kulturskolans elever, i form av läger, avslutningar, tävlingar,
uppträden, show och bildvernissage. Kulturskolan hade
cirka 271 elever inskrivna under hösten 2017.

Aktivitetsstödet till föreningar är det bidrag som prioriteras
och 2017 betalades det ut totalt ungefär 1,1 mkr till 43
föreningar med 16 kr per deltagartillfälle i åldern 7–25 år.

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Måluppfyllelse

= Uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt

Nämnden ska utifrån tilldelade resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud som stimulerar kommuninvånarna
till god hälsa och livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som boendeort.
Måluppfyllelse
_

Resultatmål

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Minst 90 propcent av besökarna på fritidsgården ska vara
nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.

91 %

87 %

Inget
resultat



Minst 90 procent av kulturskolans elever ska vara nöjda
eller mycket nöjda med verksamheten.

98 %

90 %

97 %



Minst 90 procent av besökarna på huvudbiblioteket ska
vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.

98 %

90 %

98 %



Kommunens kulturutbud i form av biblioteksverksamhet,
utställnings- och konstverksamhet samt teaterföreställningar och konserter, ska upplevas som innehållsmässigt
variationsrikt och att de håller en hög kvalitetsnivå.

-

60 i betygsindex

61 i betygsindex

Budget 2017

Bokslut 2017

Kommentar: Ingen enkät är gjord på fritidsgården under året.

Verksamheten ska rikta sig till alla oberoende av prestation, kön, bakgrund, härkomst eller livsstil.
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Andelen flickor i fritidsgårdens verksamhet ska öka med
5 procentenheter per år.

33 %

40 %

36 %

Kommentar: Målet är inte uppfyllt. Fritidsgården har under året varit på skolorna och gjort undersökningar för att ta reda på vad flickorna önskar att
det ska finnas för aktiviteter på en fritidsgård.

Grundbulten i kommunens kultur- och fritidsutbud är ett aktivt föreningsliv. Det kommunala föreningsstödet ska därför skapa förutsättningar för en mångfald
av föreningar med olika idéinriktningar och verksamheter samt studieförbund som spelar en viktig roll i det livslånga lärandet.
Nämnds- och bolagsredovisningar

Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Minst 90 procent av föreningarna ska vara nöjda med
kommunens service.

92 %

Budget 2017
90 %

Bokslut 2017
90 %

Kommunens bad- och fritidsanläggningar ska ha god tillgänglighet, vara ändamålsenligt utrustade och hålla en god standard.
Måluppfyllelse

Resultatmål

Bokslut 2016



Minst 90 procent av besökarna i simhallen ska vara nöjda
eller mycket nöjda med verksamheten.

76 %



Kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska vara
utrustade och tillgängliga i den omfattningen att medborgarna vill och kan nyttja dessa. Betygsindes idrotts- och
motionsanläggningar, medborgarundersökning.

-

Budget 2017
76 %

60 i betygsindex

Bokslut 2017
56 %

59 i betygsindex

Kommentar: Målet om att 90 procent av besökarna i simhallen ska vara nöjda är ej uppnått. Anledningen kan vara att anläggningen är i behov av
renovering såväl omklädningsrum som kloranläggningen. Inte heller målet om att kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska vara utrustade
och tillgängliga når helt upp till budget. Även här är det troligt att simhallens renoveringsbehov drar ner det totala betyget.
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Verksamhetens ekonomiska resultat
Netto, tkr

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

RESULTAT

29 341

29 948

32 012

33 518

1 506

169

156

210

164

-46
-166

Nämnd

Avvikelse
tkr

Gemensamma kostnader*

1 669

100

936

770

Nämnd

1 850

2 042

2 191

2 575

384

Gemensamma kostnader*

2 256

1 669

752

100

652

Allmän kulturverksamhet

2 181

1 850

2 495

2 042

453

-

1 479

1 348

1 644

296

-132

Fritidskontor*
Allmän fritidsverksamhet samt
bygdegårdar och hembygdsföreningar

2 748

3 066

3 659

3 527

Simhall

3 097

2 964

3 002

3 330

328

Idrotts- och fritidsanläggningar

7 374

7 354

7 670

7 325

-146

Bibliotek

7 826

8 037

7 992

7 901

-91

Ungdomsverksamhet

1 792

1 808

2 145

2 535

390

Kulturskola

2 816

2 942

2 859

3 335

476

-

-

0

212

212

29 341

29 948

32 012

33 518

1 506

3 417

30

810

26 353

25 543

Kulturfabrik
RESULTAT
INVESTERINGAR

* Fritidskontoret ingår i gemensamma kostnader till och med 2015 enligt den tidigare organisationen.

Verksamheten har 2017 haft en budget på 33,5 mkr och
förbrukade under året 32,0 mkr. Förbrukningen under
2016 uppgick till 29,9 mkr. Det ger en positiv budgetavvikelse, det vill säga ett resultat, på 1,5 mkr. Resultatet
beror framförallt på ökade intäkter, 1,1 mkr och att övriga
kostnader varit 0,4 mkr lägre än budget. Personalkostnaderna har varit i linje med budget.

ras upp av budgeterade medel för kulturfabriken (+212 tkr).
Lokalfrågor har påverkat verksamheterna simhall (+328
tkr), allmän kulturverksamhet (+384 tkr) och kulturskolan
(+476 tkr) och är en del av förklaringen till överskotten.
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De flesta verksamheterna visar ett överskott, endast bibliotek (-91 tkr), nämnd (-46 tkr) och gemensam verksamhet
(-166 tkr) har negativa resultat. De två sistnämnda balanse-

Personal
Antalet årsarbetare har under året varit 24,4. Kostnadsmässigt var personalkostnaderna för 2017 13,0 mkr. Sjukfrånvaron uppgick under året till 1 procent, det vill säga mycket
lägre än kommungenomsnittet på 9 procent.

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -
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Nyckeltal

Inom Fritidsenheten finns det fem olika områden som kommer att vara viktiga inför framtiden.
Bokslut
2016

Budget
2017

Bokslut
2017

9

8

8

Antal deltagare per program på
biblioteken

29

30

33

Antal besök per invånare på biblioteken
per år (samtliga bibliotek)

6,3

6,0

6,5

Antal lån per invånare på biblioteken
per år (samtliga bibliotek)

7,2

7,0

6,9

Antal deltagare i kulturskola

310

350

300

Antal föreningsaktiviteter för kvinnliga
deltagare (7–25 år)

32 237

30 000

33 109

Antal föreningsaktiviteter för manliga
deltagare (7–25 år)
Nyttjandegrad idrottshallar, procent

42 308

42 000

43 567

55

55

Nyttjandegrad gymnastiksalar, procent

13

15

Nyckeltal
Antal besökare per verksamhetstimme
inom fritidsgårdsverksamheten

Om- och tillbyggnaden av simhallen måste komma igång
under 2018.
Älmekulla som fotbollsanläggning, upprustning eller en flytt
till annan plats.
Flera av kommunens samlingslokaler behöver rustas upp så
att verksamheten utvecklas.
För Haganäs fritidsområde arbetas det nu med en detaljplan som kommer att vara klar 2018 och ger då möjlighet
att göra området ännu attraktivare som mötesplats.
Kommunens mindre tätorter är viktiga för att hela kommunen ska vara attraktiv att bo och leva i och då måste fritidsanläggningar på dessa orter underhållas och utvecklas.

Framtid

Bibliotekets personalförändringar 2017, får helårseffekt
under 2018, och innebär ökade personalkostnader. Biblioteket vill fortsätta lägga fokus på mångspråk och ett påbörjat samarbete med barnhälsovården och övriga bibliotek
i länet rörande Språksteget - en verksamhetsutveckling för
barn 0–3 år.
Fritidsgården får en ny fritidsledartjänst och en ny chef.
Förhoppningsvis innebär detta utökade öppettider och
aktiviteter för 16–19 åringar och mellanstadiedisco någon
gång per termin.

Nämnds- och bolagsredovisningar

Den nya kulturpolicyn kommer att antas under 2018 och
kommer att vara vägledande för den framtida utvecklingen
av kulturutbudet.
Kommunen utforskar möjligheterna att erbjuda den samtida danskonsten en arena och en publik i Älmhult.

Din bror/syster samtalsgrupper i grundskolan fortsätter och
fritidsgården ser gärna ett större samarbete med kulturskolan och föreningslivet under 2018.
Kulturskolan kommer att arbeta med Gemöskolans årskurs
2 och 3, vilket innebär att cirka 85 elever får vara med på
en stor musikal tillsammans med kulturskolans instrumentoch teaterelever.
Kulturskolan kommer att förtydliga och utöka ämneskurserna, bland annat med sång och musikproduktion.

I syfte att skapa och uppmuntra till fler upplevelsebaserade
mötesplatser av tillfällig karaktär i hela kommunen samt
öka delaktigheten i kulturlivet initieras en tävling för bästa
ljusarrangemang i kommunens byar: Årets Ljusby.
Målmedvetet arbete sker för att stärka kontakten mellan
skola och Linnés Råshult och samtidigt utveckla Linnés
Råshult som besöksmål.
Kommunen vill fördjupa dialogen och utveckla samarbetet
med Berättarnätet Kronoberg i syfte att utveckla och stärka
det muntliga berättandet i Sagobygden.
Beslut kring Silverdalsområdet väntas under 2018, ambitionen är att skapa en öppen mötesplats för alla.

Ett nytt samarbete med Fenix fritidsgård har inletts, där
kulturskolans bildpedagog kommer finnas på fritidsgården
vid några tillfällen.

- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -

Kommunen kommer fortsatt att arbeta för att stärka evenemangskulturen och vitalisera kulturutbudet då det bidrar
till att göra Älmhult attraktivt. Detta innefattar exempelvis
att kommunen fortsätter och utvecklar Kulturnatta men
även andra typer av evenemang som bidrar till såväl höjning som breddning av kulturutbudet är aktuella.
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Utbildningsnämnd
Ordförande Stefan Jönsson (S)

1:e vice ordförande Håkan Pettersson (S)

2:e vice ordförande Tomas Simonsson (M)

Ansvarsområden:





 Gymnasieskola
 Komvux, inklusive arbetsmarknadsåtgärder och KY/YH
 Särskoleverksamhet

Förskola
Fritidshem
Grundskola
Internationell skola

Väsentliga händelser under perioden
Förskolan
I augusti öppnade Älmhults kommun den 18:e kommunala
förskolan. Förskolan heter Violen och har plats för cirka 30
barn. Vid årsskiftet flyttar internationella förskolan in i de
nya lokalerna vid Elmeskolan och i de befintliga lokalerna
vid Haganäs öppnar då ännu en förskola, Lyckan, med plats
för cirka 80 barn.

Elmeskolan innebär stora investeringar och ökade driftskostnader, men samtidigt en lösning på lokalfrågan för
Internationella skolan och de olika F–6 verksamheterna
inom grundskolan.

Arbetet med att få en kemikaliesmart förskoleverksamhet i
Älmhult, har pågått hela året. En handlingsplan för arbetet
har gjorts och det har även satsats pengar på att byta ut
material.

Under höstterminen påbörjas införande av en-till-en-datorer
på Linnéskolan med att datorer köps in åt samtliga elever.
Detta ställer krav på ledning och pedagoger att öka sina
kunskaper inom digitalisering för att kunna använda de
digitala hjälpmedel som finns på ett utvecklande sätt.

Under året erbjöds barnomsorg på obekväm arbetstid på
Tornets förskola. Då behovet inte stämde överens med den
undersökning som gjordes före starten, lades verksamheten
ner siste december 2017.
Det har varit svårt att rekrytera utbildade förskollärare till
förskolorna i kommunen. Det slår mot de nyöppnade enheterna och vissa enheter utanför tätorten.

Grundskolan
Antalet elever i den kommunala grundskolan har ökat med
124 elever under året. Detta påverkar skolans verksamhet i
mycket hög grad och på många olika sätt. Det kräver noggrann planering, samtidigt som lokalerna på Linnéskolan
för åk 7–9 har svårt att räcka till och rekrytering av legitimerade lärare blir allt svårare.
Ombyggnationer och nybyggnationer har under en tid präglat skolans vardag. Den största händelsen för grundskolan
under 2017 i det hänseendet, är starten av den nya skolan,
Elmeskolan. Inför höstterminen flyttade Internationella
skolan in i sina nya lokaler där. Efter årsskiftet är hela skolan färdig och grundskolan kan flytta in i sina egna lokaler,
samtidigt som Internationella förskolan får tillgång till sina
nya lokaler.
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Älmhultsmodellen fortsätter som den övergripande processen att öka grundskolans måluppfyllelse och kompletteras
av ett projekt för optimering av undervisningen. Projektet
kommer att omvandlas till en permanent verksamhet i syfte
att öka måluppfyllelsen. Under höstterminen startade även
två andra utvecklingsprojekt inom grundskolan. Ett projekt
inom tjänstedesign, elevdriven innovation och projektet
”Skriva sig till lärande” i samarbete med SKL.
Gymnasie- och vuxenutbildning
I samarbete med kommunens kommunikationsavdelning
har ett nytt varumärke med logga, hemsida, reklamfilm,
samt vision tagits fram under året för alla verksamheterna
på Haganässkolan. Syftet är att stärka skolans profil och
attraktivitet.
Under sommaren flyttade internationella skolan från Haganäs och SFI-eleverna återvände till Haganässkolan. Idag
arbetar närmare 1 000 personer i skolan dagligen. Industriprogrammet och Teknikprogrammets fjärde år, startade inte
detta läsår på grund av för få sökande. IB-Diploma Programme har startat och antalet elever som går där är nu
23 stycken, en fördubbling av det väntade antalet. Antalet
sökande elever till skolan är bra. I dagsläget finns 519 elever
på gymnasiet och 12 elever på Gymnasiesärskolan. På
vuxenutbildningen tillämpas kontinuerlig inskrivning och
utskrivning, och antalet studerande kan variera över tid,
men närmar sig snabbt 500 elever.
Bygget av en ny sporthall är på gång och det påverkar verksamheten, då tillgången på idrottslokaler har varit begränsad. Bygget av en hall för bygg och anläggningsprogrammet
- Älmhults kommun • Årsredovisning 2017 -
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Via enkäter konstateras att föräldrarna överlag är nöjda
med den pedagogiska miljön, även om resultatet inte fullt
ut når upp till nämndens ambition i budgeten. En utmaning
för verksamheten är att få föräldrarna att svara på enkäten
om trygghet och kvalitet. Svarsfrekvensen låg även i år på
cirka 50 procent, vilket är för lågt.

Även Gemöskolan har byggts om och till inför höstterminen
och en ombyggnation av Klöxhultskolan pågår och förväntas vara klar under första delen av 2018.

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Ökade volymer
Nedanstående diagram visar utvecklingen av antalet barn
och elever inom förskola och grundskola under 2016 och
2017. Volymutvecklingen utgör en utmaning för verksamheten avseende verksamhetsplanering och lokalförsörjning.
Utifrån befolkningsprognosen räknar utbildningsnämnden
med en hög ökningstakt även kommande år.

(BA) utreds och utbildningsnämnden har fattat beslut om
att gå vidare med frågan. Att tillföra lokaler för bygg och
anläggningsprogrammet skulle lösa lokalproblemen för
el- och energiprogrammet, samt teknikprogrammet. Det
underlättar också möjligheten att behålla en förskola inom
Haganäs lokaler.
KIR, Vuxenutbildningens EFS-projekt, visar ett mycket gott
resultat. Antal personer som matchas mot jobb har visat sig
överträffa förväntningarna.

Volymer förskola 2016–2017
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1 097

1100

1050

1 022
984

1000

1 028
943

950

959
878

900

910
850

800

750

6
No
v1
6
De
c1
6
Ja
n
17
Fe
b
17
M
ar
17
Ap
r1
7
M
aj
17
Ju
ni
17
Ju
li 1
7
Au
g
17
Se
pt
17
Ok
t1
7
No
v1
7
De
c1
7

16

t1

p

Ok

Se

6

16

Au
g

16

li 1

Ju

16

ni

aj
M

Ju

6

16
ril

Ap

16

s1
ar

M

n
Ja

Fe
b

16

700

Samtliga huvudmän

Volymer grundskola 2016–2017
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Kommunal förskola

Kommunal grundskola
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= Uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt

Måluppfyllelse

Älmhults kommun ska ha Sveriges bästa skola. En kostnadseffektiv skola med fokus på resultat där varje elev når sin fulla potential och där pojkar och flickor
får likvärdiga förutsättningar.
Måluppfyllelse

Resultatmål

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017



Andelen föräldrar som upplever att förskolan erbjuder en
trygg och god pedagogisk miljö ska vara minst 90 procent.

91,7 %

93 %

92 %



Andelen föräldrar som upplever att fritidshem erbjuder en
trygg och god pedagogisk miljö ska vara minst 90 procent.

91,7 %

95 %

89 %



Andel elever som känner sig trygga ska enligt skolbarometerns undersökning i årskurs 5 på lång sikt vara minst 90
procent.

89 %

95 %

87 %



Andel elever som känner sig trygga ska enligt skolbarometerns undersökning i årskurs 8 på lång sikt vara minst 90
procent.

81 %

83 %

93 %



Andel elever som känner sig trygga ska enligt skolbarometerns undersökning i Gy 2 på lång sikt vara minst 90 procent.

90 %

90 %

94 %



Betygsmedelvärdet i årskurs 9 i de kommunala skolorna år
2018 ska vara minst 230 poäng

208,3

225

205,3



Skillnaden i betygsmedelvärde mellan pojkar och flickor i
årskurs 9 ska minska till max 15 poäng år 2018 genom att
pojkarnas medelvärde ökar mer än flickornas.

42

20

55,5

Kommentar: Trygghet- och trivselundersökning inom förskola och fritidshem är genomförd och resultatet ligger strax under målet för både förskola
och fritidshemmen. Skolbarometerenkäten har genomförts under höstterminen och visade generellt på positiva resultat avseende tryggheten, även om
målet för årskurs 5 inte nås.

Under höstterminen startade en satsning inom tjänstedesign för att belysa orsaker till den stora skillnaden
mellan pojkars och flickors resultat. Projektet är nu i sin
slutfas och kommer att återrapporteras under våren 2018.

Förvaltningen arbetar med följande åtgärder för att öka
måluppfyllelsen generellt:

En särskild satsning för att öka pojkarnas resultat har
inletts i samverkan med SKL, projektet ”Skriva sig till
lärande”. Projektet bedrivs på två skolenheter och kommer
att redovisas under hösten 2018.
En analys av brister i måluppfyllelsen har genomförts och i
denna har framkommit följande:
• Flera av avgångseleverna har kommit nyanlända sent 		
under grundskolan, vilket påverkar uppnådda kunskapsresultat i årskurs nio. Exklusive nyanlända är meritvär-		
det i åk nio, 218p.
• Ett flertal lärare i årskurs nio avslutade sin anställning 		
under läsåret 16-17, vilket innebar bristande kontinuitet
för eleverna.
• Eleverna som gick ut årskurs nio våren 2017 har under
sin studietid påverkats av flera sparåtgärder och omorganisationer, vilket har försvårat för inlärningen.
• Den centrala elevhälsan har inte haft full bemanning
förrän höstterminen 2017, och därför inte kunnat
leverera stöd i full omfattning.
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Förvaltningens verksamhetsutvecklare arbetar från hösten
2017 heltid med att operativt stötta lärare och rektorer med
kvalitetsarbetet och med insatser för att optimera undervisningen i klassrummen.
Framöver anser förvaltningen att ett viktigt värde att följa
upp kommande år är kunskapsutvecklingen över tid i varje
årskull för sig, ett så kallat ”förädlingsvärde”. Där kan
samma elevers resultat följas under deras skoltid.
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Älmhultsmodellen, som är en satsning innehållande utbildning i ”Bedömning för lärande”, Digitalt lärande, utbildning
i specialpedagogik mm. Även utvecklingen av den Centrala
elevhälsan, mottagningsverksamheten för nyanlända elever
samt en genomarbetad kompetensförsörjningsstrategi, är
viktiga komponenter i att säkerställa hög måluppfyllelse.

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Gymnasiet ska vara så attraktivt att eleverna väljer det.
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Totalt antal elever på Haganässkolan (inklusive elever från
andra kommuner) ska motsvara 100 procnt av antal elever
i målgruppen 16–18 år i Älmhults kommun på sikt. Mätdatum 15 september.

75 %

Budget 2017
90 %

Bokslut 2017
87 %

Kommentar:
Haganässkolan når inte målet i budget om 90 procent. Detta trots en lyckad start av IB-programmet och ett fortsatt inflöde av nyanlända. Fortsatt
arbete för att marknadsföra skolan behövs, samtidigt som fortsatt tillväxt av IB-programmet kommer att kunna förbättra måluppfyllelsen under 2017.

Verksamhetens ekonomiska resultat
Driftsredovisning, tkr, exklusive förvaltningsinterna

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Avvikelse
tkr

Intäkter

-75 143

-97 334

-117 045

-98 044

19 001

Personalkostnader

263 037

281 810

314 990

302 753

- 12 237

Övriga kostnader

143 096

168 491

170 933

169 759

- 1 174

RESULTAT

330 991

352 967

368 877

374 468

5 591

492

363

402

445

43

-

192

160

380

220

4 631

6 302

7 511

7 787

276

Nämnd
Nämnden oförutsett
Central administration
Förskoleverksamhet

85 893

90 957

94 880

97 846

2 966

Fritidshemsverksamhet

17 811

18 116

20 522

21 816

1 294

Grundskoleverksamhet

147 833

165 066

169 825

169 825

0

69 596

67 714

68 361

68 925

564

Gymnasieverksamhet
Vuxenutbildningsverksamhet
RESULTAT
INVESTERINGAR

Nämnds- och bolagsredovisningar

Bokslut
2015

4 735

4 257

7 217

7 444

227

330 991

352 967

368 877

374 468

5 591

6 495

108 775

194 530

230 229

35 699

Utbildningsnämndens resultat 2017 uppgår till 5,6 miljoner
i överskott, eller 1,5 procent. Avvikelsen från föregående
prognoser förklaras i huvudsak av tidigare aviserad periodisering av intäkter från statsbidrag.
Överskottet förklaras av tre dominerande skäl:
1. Sent beslutad tilläggsbudget om 6,7 miljoner. Nämn-		
den äskade kostnadstäckning för ökade volymer, vilket
först kunde beslutas i kommunfullmäktige i slutet av
maj. Därefter beslutade fullmäktige, i beslut om budget,
om en besparing 2018 i ungefär samma storleksordning.
Det har därför varit en utmaning för nämnden att för-		
bruka tillgängliga resurser på ett förnuftigt sätt både 		
under våren och under hösten.
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2. Högre intäkter än förväntat i form av statsbidrag, interkommunala intäkter och volymjustering. Dessa har inte
kunnat förbrukas i den omfattning som var tänkt, delvis
på grund av eftersläpning i rekryteringar. En del av dessa
har periodiserats mot avsedda kostnader 2018.
3. Svårigheter att rekrytera personal. Legitimerad och behörig personal är en bristvara och svårt att rekrytera. 		
Vakanser inom flera verksamheter påverkar det ekono-		
miska resultatet positivt.
Nämnden har även erhållit 540 tkr av kommunstyrelsen för
att bedriva barnomsorg på obekväm arbetstid. Merparten
av dessa, 450 tkr, är ej förbrukade och utgör en del av årets
resultat.
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Personal
Personalkostnader per
verksamhet
Nämnd
Central administration
Förskoleverksamhet

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

392

327

339

393

Avvikelse
tkr
54

3 639

4 727

5 081

4 917

-164

82 803

83 007

88 919

85 620

-3 299

Fritidshemsverksamhet

19 958

20 901

23 954

22 764

-1 190

Grundskoleverksamhet

109 164

121 737

137 353

128 605

-8 748

40 774

43 112

45 528

47 717

2 189

Gymnasieverksamhet
Vuxenutbildningsverksamhet*
RESULTAT

6 308

7 135

11 467

10 390

-1 077

263 038

280 946

312 641

300 406

-12 235

Specifikation
Antal årsarbetare
Sjukfrånvaro

573

585

619

6,44 %

6,61 %

5,52 %

* Exklusive KIR-projektet

Utbildningsnämndens personalkostnader ökar med 11 procent under 2017, exklusive projektet ”Kompetens i realtid”.
Detta förklaras främst av en växande befolkning som innebär ökade volymer och därmed ett ökat anställningsbehov
i verksamheten. En annan viktig orsak är att den nationella
bristen på legitimerad och behörig personal skapar konkurrens om den befintliga personalen, vilket driver upp lönerna.

Underskottet i personalbudgeten är 2017 fullt ut finansierat av överskottet i intäktsbudgeten.
Sjukfrånvaron inom utbildningsnämndens verksamheter
sjönk märkbart under 2017 och uppgick på årsbasis till
5,52 procent. Framförallt har frånvaron under andra
halvan av året varit förhållandevis låg.

Nämndens egna nyckeltal
Bokslut
2016

Budget
2017

Andel elever som klarat alla delprov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3,
procent

86

85

Andel elever som klarat alla delprov i matematik i årskurs 3, procent

86

85

79

Andel elever med lägst betyg E i ämnesprov i svenska i årskurs 6, procent

92

94

93

Andel elever med lägst betyg E i ämnesprov i engelska i årskurs 6, procent

95

94

86

Andel elever med lägst betyg E i ämnesprov i matematik i årskurs 6, procent

93

94

81

Andel elever i årskurs 9 som uppnått behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor,
procent

84

89

73

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, Haganässkolan, procent

76

83

74

Andel gymnasieelever i årskurs 1 som uppnått godkänt betyg i avslutande kurser,
Haganässkolan, procent

90

65

Andel gymnasieelever i årskurs 2 som uppnått godkänt betyg i avslutande kurser,
Haganässkolan, procent

90

53

Nyckeltal

Bokslut
2017

Resultatmått
86

Inskrivna barn per vuxen (årsarbetare) i förskolan

5,7

5,4

5,6

Inskrivna barn per vuxen (årsarbetare) i fritidshem

27,1

21

20

Antal elever per lärare i grundskolan

11,8

12

11,5

510

490

Antal inskrivna elever påkommunal vuxenutbildning, höstterminen

Framtid
Den största utmaningen för utbildningsnämndens verksamheter framöver är att öka måluppfyllelsen. Resultaten i
grundskolan har sjunkit och ska öka igen. Även att minska
skillnaden mellan pojkar och flickors resultat är mycket angeläget. Lyckas verksamheten hantera pojkarnas bristande
måluppfyllelse, skulle det även öka meritvärdet generellt, då
flickornas resultat redan är goda. Att ha en god lokalplane71

ring och en god strategi för framtida kompetensförsörjning
är oerhört viktigt. Det är i mötet mellan kunniga pedagoger
med goda förutsättningar för sitt arbete, som nyckeln till en
ökad måluppfyllelse ligger. Genom att arbeta på delvis nya
sätt och använda sig av de pågående utvecklingsprojekten,
samt klokt fördela det ökade resurstillskottet från 2018, har
förvaltningen förhoppningar om att kunna påverka måluppfyllelsen uppåt.
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Resursmått

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Socialnämnd
Ordförande Lars Ingvert (S)

1:e vice ordförande Ann Johansson (S)

2:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C)

Ansvarsområden:
 Äldreomsorg
 Omsorg om personer med funktionshinder
 Individ- och familjeomsorg

 Kommunal hälso- och sjukvård
 Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Väsentliga händelser under perioden
Ett ekonomiskt förhållningssätt och en medvetenhet har
präglat alla verksamhetsområdena till ett positivt resultat.
Medvetenheten ökar professionalismen, medarbetarna arbetar efter myndighetsbeslut och kommuninvånaren ansöker
om och när behovet förändras.
Ledarutvecklingsprogrammet som har pågått sedan 2016
har avlutats. Cheferna har under dessa två år arbetat tillsammans med nya redskap och metoder, alla med syfte att
arbeta fram en gemensam syn på vad chefskap och ledarskap innebär på socialförvaltningen i Älmhults kommun.
Att tillsammans skapa en gemensam syn på ledarskap ger
en trygghet vilket skapar en tydlighet för medarbetarna
inom alla verksamheter.

Nämnds- och bolagsredovisningar

Välfärdtekniken har blivit en naturlig del i verksamheterna.
Allt fler kommuninvånare frågar efter hjälp genom teknik,
tex trygghetskamera, och förvaltningen har under året
arbetat intensivt med att möta de efterfrågade behoven och
omvärldspana för att kunna informera om teknik som är
tillgänglig på marknaden. Socialförvaltningen arrangerade
en välbesökt väldfärdsteknikmässa som gav många nya
tankar kring hur arbetet med tekniken ska vidareutvecklas.
Samverkan inom Kronoberg är viktigt. Älmhult är representerade i länets ledningsgrupp för samordning hälso- och
sjukvård och socialtjänst och i tillhörande tvärgrupper för
barn och unga, äldre och vuxna. Gruppernas arbete har
resulterat i nya överenskommelser och handlingsplaner.
Ljungby, Markaryd och Älmhult har under året tagit fram
former för en gemensam alkoholhandläggning. Älmhult ingår tillsammans med flera smålandskommuner i den sociala
jouren som utgår från Värnamo.

ter vilket har inneburit ett närmre ledarskap för stabilitet,
trygghet och nära ärendehandledning för medarbetarna.
Svårigheter att rekrytera erfarna socialsekreterare gör att
IFO valt att ta in konsultstöd under pågående rekrytering,
vilket är kostnadsdrivande. Inom IFO har man tagit fram
en utvecklingstrappa och under en period fanns ett tillfälligt
lönetillägg. Socialnämnden har tagit beslut om att gå med
i en gemensam social jour som utgår från Värnamo, vilket
ger en högre kvalité i ärenden och beslut som sker utanför
ramen för kontorstid.
Kostnaderna för försörjningsstöd ökar. Verksamheten har
många nybesök, flertalet av dem är nyanlända som går
ur etablering och inte har en egen försörjning, alternativt
nyanlända vars etableringsersättning från Arbetsförmedlingen dröjer upp till ett halvår innan den kommer igång.
Kontakter med nyanlända kräver vanligtvis tolk, vilket är
kostsamt.
Kostnaderna för placeringar av barn, unga och vuxna har
ökat under året. Ett arbete pågår i behandlingsenheten för
att minska placeringarna.
Äldreomsorgen (ÄO)
Myndighetsenheten
Myndighetsenheten har påbörjat ett intensivt arbete med att
tydliggöra riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, SoL. Biståndshandläggarnas arbetssätt kommer
att ses över för att få en ökad struktur i arbetet. Man kommer att arbeta med hur verksamheten blir mer tillgängliga
för medborgarna. Möjligheten att som medborgare kunna
ansöka om bistånd via e-tjänster kommer att öka.
En översyn av de befintliga riktlinjerna för lagen om valfrihet, LOV, har påbörjats.

Socialförvaltningen flyttar ständigt fram positioner och tar
allt mer plats i kommunövergripande sammanhang. Förvaltningen är representerade i analysgruppen, är aktiva i
samhällsbyggnadsfrågor och planerar för en gemensam
samhällsbyggnadsdag tillsammans med politiken. Förvaltningsledningen ingår i kommungemensamma utvecklingsgrupper inom miljö, folkhälsa, integration och kultur.

Hemsjukvård
Arbetet med att göra tidiga ADL-bedömningar (aktiviteter
i det dagliga livet) hos brukarna har intensifierats. Samarbetet mellan biståndshandläggarna och rehab har förstärkts
vilket är nödvändigt då båda yrkeskategorierna möter brukaren initialt när ett nytt omvårdnadsbehov uppstår.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
På IFO har ett utvecklingsarbete pågått för att öka kvalitén och styra verksamheten vilket på sikt ger en ekonomi i
balans, detta arbete kommer fortsätta även kommande år.
En del av utvecklingsarbetet har varit att forma nya enhe-

Hemtjänst
Hemtjänsten arbetar vidare med att balansera resursfördelningen. Det totala antalet beviljade timmar minskar och
man kan se tendenser till att timmarna i de centrala delarna
av Älmhult ökar. Rekrytering av omvårdnadspersonal är ett
ständigt pågående arbete och det är lättare att hitta perso-
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personlig assistans har betytt ökade kostnader för kommunen som måste anställa fler personliga assistenter alternativt betala assistansersättning till assistansbolag.

nal till verksamheterna i de centrala delarna av Älmhult.
Särskilt boende för äldre
Inom de särskilda boendena har man under året verkställt
det politiska beslutet om att införa särskilda plaster för
personer med diagnosticerad demenssjukdom. Pehr Härbergsgården Virestad har under året avslutats som särskilt
boende.

Inom personlig assistans är det svårt med rekrytering av
personal. Det arbetas aktivt med arbetsmiljön och värdegrunden så att brukare och personal ska känna trygghet.
Under året har en ny servicebostad enligt LSS, Hagabo,
startats och i oktober var samtliga lägenheter uthyrda. I
samband med det nya boendet anställdes en stödpedagog,
en ny profession i verksamheten, för att stärka det pedagogiska arbetssättet och kvaliteten för brukaren.

Verksamheterna har arbetat med att erbjuda och motivera
brukare till flytt, till eller från den boendeform som brukaren har behov av.
Korttidsenhet
Alla boendeplatser på korttidsenheten på Almgården är
nu tillgängliga för personer som är i behov av korttidsvård
och/eller avlösning.

Ett arbete och planering pågår med hur daglig verksamhet ska möta det ökade antalet deltagare samt deras olika
behov av sysselsättning. Andra lokaler har tagits i bruk för
att kunna möta det ökade behovet av arbete och sysselsättning.

Ett hemgångsteam är startat och är en del av korttidsenheten. Hemgångsteamet är en viktig del för att skapa en
trygg hemgång för den enskilde när utskrivningstiderna
blir kortare från slutenvården.

På myndighetssidan har det varit en ökad belastning under
senvåren och sommaren i form av fler ansökningar. Brukare kan nu göra vissa typer av ansökningar via e-tjänst.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)
Den stora förändring som påverkat OF mest är inte en
enskild händelse utan kommunens befolkningsutveckling
som medfört en påtagligt ökad efterfrågan på den service
och den omsorg som ges inom OF.

En genomlysning av OF har gjorts och slutrapporten
presenterades för socialnämnden, chefer och personal i
september 2017. En handlingsplan har upprättats och med
utgångspunkt i denna inleddes ett utvecklingsarbete.

Försäkringskassans ändrade bedömningar av rätten till

= Uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt

Måluppfyllelse
Socialnämndens verksamhet ska präglas av respekt, värdighet och trygghet.
Måluppfyllelse

100 procent av de personer som har kontakt med socialförvaltningen upplever trygghet i kontakten.

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

82 %

100 %

81 %

Kommentar: En gång per år i brukarundersökningar inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) ställs frågor om
trygghet. Inom OF ställer man två frågor som är kopplade till trygghet.

Genom att snabbt kunna erbjuda lämplig vård och/eller omsorg med hög kvalitet och kontinuitet ökar tryggheten bland förvaltningens målgrupper.
Måluppfyllelse

Resultatmål

Bokslut 2016

-

Alla personer som söker kontakt med socialförvaltningen
får kontakt senast nästkommande vardag.



Alla brukare som har behov av stöd/insats har en namngiven kontakt och vet när uppföljning av stödet/insatsen
ska göras.

Budget 2017

Bokslut 2017

82 %

100 %

-

-

100 %

100 %

Kommentar: Målet som rör hur snabbt personer får kontakt med förvaltningen mäts årligen i den kommungemensamma servicemätningen. För
kommunen som helhet 2017 uppger 94 procent att de fått svar på skickat e-posemeddelande inom 2 dagar (finns inget tillgängligt resultat för
socialförvaltningen ännu).
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Resultatmål
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Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

83 %

100 %

81 %

100 procent av de personer som har kontakt med socialförvaltningen upplever trygghet i kontakten.

Kommentar: En gång per år i brukarundersökningar inom äldreomsorgen, ÄO och omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) ställs frågor
om trygghet. Inom OF ställer man två frågor som är kopplade till trygghet.

Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Medborgaren upplever att det är enkelt att få kontakt med
rätt funktion.

Budget 2017

-

Bokslut 2017

100 %

57*

* Siffran visar Nöjd Medborgarindex för hela kommunen.

Kommentar: Under 2017 har det tagits fram fler e-tjänster, bland annat kan invånaren nu ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och lagen om
särskilt stöd och service.

På olika sätt bör vi berätta historien om IKEA och Linné, bygden och den speciella Älmhultsandan. ”Story telling” är viktigt för att bygga profil, identitet och
stolthet.
Måluppfyllelse
-

Resultatmål

Bokslut 2016

Medborgarna har kunskap om vilket stöd socialförvaltningen kan erbjuda.

Budget 2017

-

Bokslut 2017

100 %

-

Kommentar: Under året har förvaltningen arbetat med att se över information på webbsida, i broschyrer samt informerat medborgare om delar av
verksamheten. Förvaltningen har under året bloggat om alla delar av förvaltningen. Under välfärdsteknikmässan i november visade stora delar av
förvaltningen upp sitt arbete för allmänhet och andra besökare.

Nämnds- och bolagsredovisningar

Verksamhetens ekonomiska resultat
Netto, tkr
Intäkter

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Avvikelse
tkr

-115 599

-155 463

-132 559

-124 779

7 780

Personalkostnader

272 308

274 585

272 185

270 900

-1 285

Övriga kostnader

146 705

172 294

157 821

160 251

2 430

RESULTAT

303 414

291 416

297 446

306 372

8 926

356

249

264

237

-27

8 148

8 656

9 420

10 150

730

Nämnd
Gemensamma kostnader
Individ- och familjeomsorg
Äldreomsorg
Omsorg personer med funktionsnedsättning
RESULTAT

41 366

35 110

38 167

33 542

-4 625

197 461

186 898

182 664

194 656

11 992

56 084

60 503

66 931

67 787

856

303 415

291 416

297 446

306 372

8 926

9 774

792

330

2 368

2 038

INVESTERINGAR

Intäkterna visade ett positivt resultat på 7,8 mkr.
Socialstyrelsens medel för en ökad bemanning samt
schablonersättningen från Migrationsverket gav
högre intäkter än förväntat.

Socialnämnden visar för helåret 2017 ett positivt
resultat på 8,9 mkr.
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Personalkostnaderna visar ett negativt resultat på 1 mkr
för 2017. Hemsjukvården och Rehab hade ett positivt resultat på 2,5 mkr. Detta beror på svårigheten att rekrytera
legitimerad personal. Hemtjänsten har balanserat personalkostnaderna med antal beställda hemtjänsttimmar.
Inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning, OF
har personalkostnaderna ökat för personliga assistenter.
Orsaken är att det tillkommit nya brukare som inte har fått
assistansersättning.
Inom Individ- och familjeomsorgen, IFO har personalkostnaderna ökat på Återbruket och Linnémodellen. Detta har
dock medfört ett minskat försörjningsstöd.
Övriga kostnader gick drygt 2 mkr bättre än budget. Under
året har alla övriga kostnader gåtts igenom för att kunna se
över avtal som behöver ses över med mera.
Individ- och familjeomsorgen, IFO har under 2017 haft
svårt att rekrytera socialsekreterare vilket har gjort att
man varit tvungen att använda konsulter, detta har kostat
1,7 mkr.

Smittanställda

Äldreomsorgen, ÄO har haft minskande kostnader för
resursfördelningen till hemtjänsten. Kostnaden för hjälpmedel har ökat med 300 tkr. Under året har ett antal bilar
avyttrats vilket gett ett positivt resultat på 1 mkr. Avvecklingen av Pehr Hörbergsgården inleddes under hösten och
efter hand minskade personalbehovet. Detta gjorde att Pehr
Hörbergsgården fick ett positivt resultat på 650 tkr.
Personal
Ett EFS-projekt påbörjades under 2017 med syfte att öka
frisknärvaron inom äldreomsorgen. Inom individ- och
familjeomsorgen pågår ett utvecklingsarbete utifrån genomlysningen för att minska såväl sjukfrånvaron som personalomsättningen.

2017

Sjukfrånvaro

Omsorg om personer med funktionsnedsättning, OF har
startat ett nytt boende på Hagabo. I budget 2017 fanns inte

Personalomsättning

tillräckliga medel avsatta för att kunna driva boendet, detta
är justerat till 2018.

Avgångar

Socialförvaltningen

10,44 %

Individ och familjeomsorg

11,47 %

Omsorg funktionshinder
Äldreomsorg

Personalomsättning*

8,05 %
11,51 %

Personalomsättning egen
begäran

Nyanställda

Socialförvaltningen

541,6

79

14,22 %

9,60 %

Ledningsgrupp/stab

7,4

1

13,43 %

13,43 %

44
1

IFO

52,2

14

24,89 %

21,06 %

11

OF

113,8

11

9,67 %

6,15 %

4

ÄO

361,8

52

14,09 %

8,84 %

28

* Inklusive pension/sjukersättning

personalrekrytering. Förvaltningen ska vara en attraktiv
arbetsgivare, våga fråga efter ny yrkeskompetens, lotsa in
nya medborgare och utmana sig själv i utveckling för att
möta framtiden.

Rekrytering
Socialförvaltningen står inför en av sina största utmaningar,

75

Välfärdsteknik
Socialförvaltningen driver utvecklingen för att öka det
digitala innanförskapet. Den digitala infrastrukturen måste
vara väl utbyggd eftersom tekniken i framtiden kommer att
vara en naturlig del av socialtjänsten.
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Framtid
Socialförvaltningen ska ge kommuninvånaren information och vägledning för att kunna leva ett självständigt
liv, oavsett ålder och behov. Förvaltningen deltar aktivt i
samhällsplaneringen för att öka kunskapen kring hur ett
samhälle som är tillgängligt för de som lever och bor i
Älmhult formas.

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Gemensam nämnd för familjerätt
Ordförande Lars Ingvert (S), 1:e vice ordförande Bo Ederström (M), Ljungby 2:e vice ordförande Malin Stadig (KD), Markaryd

Väsentliga händelser under perioden
Under 2017 har gemensamma nämnden haft ett högt eller
ett mycket högt inflöde av ärenden. Samtidigt avslutade
en handläggare sin tjänst och svårigheter att rekrytera
uppstod: det fanns i en inledning inga lämpliga sökande.
Därav har ärendehantering fått vänta och verksamheten har
anlitat konsult i de ärenden där bedömning har skett att
ärendet är av sådan art att det inte kan vänta.

En kontinuerlig samverkan med socialförvaltningarna i
de tre kommunerna har skett och verksamheten har även
arbetat med framtagande av e-tjänster, dock är ingen av
dem ännu i aktivt läge. Under 2018 genomfördes brukarundersökning som visade på att medborgarna upplevde stor
trygghet och tillit till gemensamma nämnden.

= Uppfyllt = Delvis uppfyllt = Ej uppfyllt

Måluppfyllelse

Genom att snabbt kunna erbjuda lämplig vård och/eller omsorg med hög kvalitet och kontinuitet ökar tryggheten bland förvaltningens målgrupper.
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Gemensamma nämnden ska i ett tidigt skede ge redskap till
familjer att bibehålla stabiliteten i tillvaron så att samförstånd nås och att färre utredningar påbörjas.

-

Budget 2017

100

Bokslut 2017
212 utredningar
2016 och 240 utredningar 2017

Älmhult ska vara Sydsveriges tryggaste kommun vad avser såväl faktisk som upplevd trygghet.
Måluppfyllelse

Nämnds- och bolagsredovisningar



Resultatmål

Bokslut 2016

De personer som har kontakt med familjerätten känner
trygghet i kontakten och får ett professionellt bemötande.

-

Budget 2017

100

Bokslut 2017
100 Brukarundersökning

Kommunen ska vara och agera som möjliggörare. Vi ska sträva efter enkelhet, närhet till god service och hög tillgänglighet.
Måluppfyllelse

Resultatmål

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017



Gemensamma nämnden ska öka tillgängligheten genom att
under 2017 ta fram tre e-tjänster.

0

3

0



70 procent av samarbetssamtalen ska genomföras inom
rekommenderad tid.

-

70

70

Kommunen ska etablera, befästa, utveckla och organisera samarbete och samverkan med strategiskt viktiga samarbetsparter.
Måluppfyllelse



Resultatmål

Bokslut 2016

Gemensamma nämnden ska utveckla samverkan med
individ- och familjeomsorgen i Älmhult, Ljungby och
Markaryd.
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100

Budget 2017

100

Bokslut 2017

100
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Verksamhetens ekonomiska resultat
Netto, tkr
Intäkter
Personalkostnader

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget
2017

Avvikelse

-2 079

-2 111

-2 169

-2 067

102

2 323

2 401

2 303

2 378

75
-221

Övriga kostnader

647

629

801

580

Resultat

891

919

935

891

-44

Familjerätt

891

919

935

891

-44

RESULTAT

891

919

935

891

-44

0

0

0

0

0

INVESTERINGAR

För 2017 blev Gemensamma nämndens resultat -44 tkr.
Personalkostnaden blev 75 tkr bättre än budget, detta
beror på att en person sa upp sig i september. Denna har
inte ersatts under 2017. Övriga kostnader gick över budget
med 221 tkr. Främsta orsaken är att en konsult har anlitats
under hösten. I juni hade Älmhults kommun ett inbrott och
Gemensamma nämnden blev med ett antal telefoner. Nya
fick köpas in för 23 tkr. Tolkkostnader har ökat med cirka
40 tkr jämfört med 2016.
Personal
Under året har två uppsägningar skett. Verksamheten har
svårt att rekrytera kompetent personal varav konsulter har
anlitats för enskilda utredningsuppdrag.
Framtid
Från den 1 februari utökas gemensamma nämnden med
en heltidstjänst: 50 procent handläggning och 50 procent
arbetsledning. Detta i ett led att kunna utveckla styrning
och ledning av gemensamma nämnden och ge ett närmre
ledarskap till medarbetarna.

Nämnds- och bolagsredovisningar
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Kommunala bolag
Älmhults Näringsfastigheter AB

Älmhults Terminal AB (ÄTAB)

Bolagets verksamhet
Bolaget startades 1950 och skall uppföra och förvalta
industri-, handels- och kontorslokaler i Älmhults kommun.

Bolagets verksamhet
Älmhults Terminal AB startade sin verksamhet i början av
1990-talet. Bolaget ägs numera av Älmhults kommun och
IKEA Svenska AB. Syftet med bolagets verksamhet är att
genom att uppföra och förvalta en kombiterminal i Älmhults kommun främja transportservicen inom regionen.
Med kombitransporter menas transporter med växelflak,
kombiflak och containrar som förs mellan väg och järnväg.
Kombiterminalen är öppen för alla företag. Anläggningen
är i dagsläget utarrenderad till IKEA Svenska AB.

Väsentliga händelser
Fastigheten Älmhult 8:7 (stationen) kommer att avyttras till
Älmhults kommun under våren 2018.
Årets resultat
Före bokslutsdispositioner redovisas en förlust med -1 275 tkr.
Förändring av beräknad skattekostnad +344 tkr. medför
att årets förlust blir -931 tkr. Nedskrivning (Tornett) samt
återföring av tidigare nedskrivning (Bulten 1) påverkar
resultatet negativt med -939 tkr.
Resultaträkning, tkr
Intäkter
Fastighetskostnader
Brutto resultat

2017

2016

4 774

5 069

-3 330

-3 413

1 444

1 656

Övriga kostnader

-467

-526

Avskrivningar

-2 104

-1 097

Rörelseresultat

-1 127

33

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

1

3

-149

-114

-1 275

-78

344

-59

-931

-137

Skatt på åretsresultat
Årets resultat

Väsentliga händelser
Från och med årsskiftet 2013/2014 är IKEA Svenska AB
driftsoperatör för terminalen då tidigare driftsoperatören
CargoNet under 2013 aviserade sin avsikt att avveckla sina
intressen i Sverige. Detta innebär att de även kommer att
utträda som delägare i bolaget. Så har nu skett och bolagets
majoritetsägare är nu Älmhults kommun via moderbolaget
Elmen AB medan IKEA Svenska AB är minoritetsägare.
Nytt arrendeavtal tecknades med IKEA Svenska AB (ISAB)
den 26 juni 2017. Arrendetiden är 2017-01-01–2017-12-13.
Arrendeavgifter utgörs av rörelsens kostnader i ÄTAB, med
5 procents pålägg, samt netto av finansiella poster. Lagstadgad moms tillkommer. Arrendet betalas tertialvis i förskott,
utifrån erhållen faktura.
Resultaträkning, tkr
Intäkter

Balansräkning, tkr
Materiella anläggningstillgångar

2017

2016

25 605

27 522

Finansiella anläggningstillgångar

842

498

6 701

5 656

33 148

33 676

1 499

2 430

407

407

Långfristiga skulder

30 000

30 000

Kortfristiga skulder

1 242

839

33 148

33 676

Nämnds- och bolagsredovisningar

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Obeskattade reserver

Summa skulder och eget
kapital

Fastighetskostnader

393

270
-314

42

-44

1

2

43

-42

Bokslutsdispositioner

24

90

Skatt på årets resultat

-11

0

55

48

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Balansräkning, tkr

2017

2016

Materiella anläggningstillgångar

4 897

4 716

Omsättningstillgångar

78

-331

-351

592

672

Summa tillgångar

5 490

5 388

Eget kapital

4 835

4 780

Obeskattade reserver

434

458

Kortfristiga skulder

221

150

5 490

5 388

Summa skulder och eget
kapital
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601

-490

Avskrivningar
Finansiella intäkter

En möjlig väg för att begränsa risken i bolaget är att utöka
uppdraget till att mera aktivt arbeta med bredare näringslivsutveckling och där tillhörande frågeställningar.

2016

883

Bruttoresultat
Rörelseresultat

Framtid
Inför 2018 råder en stor osäkerhet gällande uthyrningsgrad
i kontorshotellet Tornett.

2017

NÄMNDS- OCH BOLAGSREDOVISNINGAR

Verksamhetens ekonomiska resultat
Det är viktigt att särskilja Terminalbolagets resultat och
driftsoperatörens resultat. De är två helt oberoende bolag.
Terminalbolaget äger själva anläggningen och driftsoperatören verksamheten det vill säga lyft av flak och containrar.
Sen finns det en eller flera tågoperatörer som är en tredje
länk i hela processen.

Årets resultat
Resultatet efter finansiella poster visar ett överskott med
41 063 tkr. (året före 2 280 tkr.)

Älmhults Terminal AB har under senare åren visat positiva
resultat: 2014 219 tkr och 2015 115 tkr och 2016 48 tkr. I
bokslutet 2017 visar bolaget ett fortsatt positivt men svagt
resultat.

Bokslutsdispositioner, återf. periodiseringsfond +344 tkr, ny
avsättning periodiseringsfond -7 896 tkr. samt skillnad mellan
bokförd avskrivning och avskrivning enl. plan å inventarier –
18 tkr.

Investeringar
Det pågår samtal med IKEA Svenska AB om en eventuell
utbyggnad av hela terminalen inklusive spåren som är i
dagsläget för korta för att ta emot ett helt tågset (cirka
700 meter). Detta är emellertid något som ligger ett antal år
in i framtiden. I det kortare tidsperspektivet har asfaltering
av delar av området utförts till en investeringskostnad om
cirka 1,4 mkr kronor. Investeringen hanteras inom ramen
för bolagets ekonomi och kommer inte att kräva ägartillskott. Under 2017 har bolaget utfört förstärkning med
plåtar på trailerparkeringen till en utgift på 531 tkr. Investeringar hanteras inom ramen för bolagets ekonomi och
kommer inte att kräva ägartillskott.

Skatt på årets resultat, aktuell skatt -5 212 tkr. Förändring av
uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -2 127 tkr.
Årets resultat, +26 186 tkr.

Framtid
Älmhults terminal är starkt beroende av utvecklingen inom
IKEA, som svarar för den dominerande marknaden i området för denna typ av transporter. Eftersom IKEA har en
tendens att öka sina marknadsandelar i lågkonjunktur och
öka ännu mer i högkonjunktur är det en stabil partner att
arbeta tillsammans med. För Älmhults terminal gäller i
första hand att försöka få flera tåg att trafikera terminalen.
Avtalsstrukturerna kommer att ses över under innevarande år.

Försäljning av fem fastigheter samt återföring av tidigare
nedskrivning påverkar resultatet positivt med cirka 30,5
mkr.

Resultaträkning, tkr

2017

Intäkter

124 231

93 685

Fastighetskostnader

-50 383

-55 712

Brutto resultat

73 848

37 973

Övriga kostnader

-8 731

-6 846

-14 872

-18 372

50 245

12 755

Avskrivningar/nedskrivningar
Rörelseresultat

65

80

Finansiella kostnader

Finansiella intäkter

-9 247

-10 555

Resultat efter finansiella poster

41 063

2 280

Bokslutsdispositioner

-7 534

2 219

Skatt på åretsresultat

- 7 343

-1 017

Årets resultat

26 186

3 482

Balansräkning, tkr
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Älmhultsbostäder AB

2017

2016

524 219

522 787

9 481

11 559

20 803

49 794

Summa tillgångar

554 503

584 140

Eget kapital

114 401

88 215

Obeskattade reserver

14 336

6 803

Långfristiga skulder

390 000

452 000

Kortfristiga skulder

35 766

37 122

554 503

584 140

Summa skulder och eget
kapital

Framtid
Antalet bostadssökande till Älmhult ökar vilket skapar
utrymme för nya bostadsprojekt.

Väsentliga händelser
Nyproduktion: Fastigheten Vången 1 färdigställdes med 64
lägenheter med inflyttning 2017-01-01 och 2017-04-01.
Beslut har tagits om byggnation av 48 lägenheter i kvarteret Kvarnen 10 samt 78 lägenheter i kvarteret Haganäs 3.
Byggstart är beräknad till våren 2018.

För närvarande pågår följande projekt: Kvarnen 10 och
Hagnäs 3, Byggnation påbörjas av 48 respektive 78 bostadslägenheter under våren 2018.

Försäljning: Fastigheterna Banvakten 1–6, Bäcken 6, Häradsbäck 1:112, Munthe 9 samt Sofia 11 med totalt 61 lägenheter har sålts under hösten 2017 till fem olika köpare.
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Nämnds- och bolagsredovisningar

Bolagets verksamhet
Bolaget startades 1989 och skall inom Älmhults kommun
förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolagets syfte är att med tillämpning av
kommunal självkostnads - och likställighetsprincip främja
bostadsförsörjningen i Älmhults kommun.

2016
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Elmnet AB
Bolagets verksamhet
Bolaget uppgift är att verka inom IT-kommunikation baserad på egen ägd och hyrd infrastruktur. Bolagets syfte är att
med iakttagande av kommunal likställighetsprincip främja
näringslivsutveckling och samhällsutveckling i Älmhults
kommun, i första hand genom att tillhandahålla fibernät.
Väsentliga händelser
Under våren 2017 har bolaget tagit över ägandet och ansvaret
för utbyggnaden av fyra stycken byanätsprojekt. Det innebär
utbyggnad av drygt 12 mil fibernät och cirka 600 fastigheter
som ska anslutas till bolagets fibernät under 2017–2018. För
att säkerställa bolagets likviditet för ovanstående utbyggnad,
samt för att trygga likviditeten för Eneryda fiberförening, så
har ElmNet, med hjälp av en kommunal borgen, lånat upp
14,5 miljoner kronor.

Personal
Den 31 december fanns det en (1) person anställd på 75
procent tjänst i företaget.
Investeringar
Under året har ElmNet investerat 20,4 mkr (brutto) i fibernätsutbyggnad. Under samma tidsperiod har ElmNet fakturerat 8,1 mkr i anslutningsavgifter.
Framtid
ElmNet kommer under 2018 att fortsätta utbyggnaden av
fibernät i de övertagna byanätsprojekten, målsättningen
är att de cirka 380 återstående fastigheterna som beställt
fiberanslutning ska driftsättas under 2018. Vid sidan av
utbyggnaden på den återstående landsbygden så kommer
det befintliga fibernätet att förtätas allt eftersom nya kunder
anmäler intresse.

Måluppfyllelse
Älmhults kommuns målsättning är att senast år 2020 ska
alla kommunens permanenthushåll ha erbjudits möjlighet
att ansluta sig till ett fibernät. ElmNets bedömning är att vi
tillsammans med samverkande byanät kommer att uppfylla
det målet redan under 2017, i vart fall vad gäller enfamiljshus/villor.

Älmhult tätorts expansion fortsätter och ElmNet kommer
att vara med och bygga ut sitt fibernät till nyexploaterade
områden.

Nämnds- och bolagsredovisningar

Inför 2017 satte ElmNet ett mål om cirka 2 500 kunder i
drift vid årets slut och det målet har uppnåtts med råge –
vid årets slut hade bolaget cirka 2 990 kunder i drift.
2017

2016

Intäkter

4 124

3 194

Brutto resultat

4 124

3 194

Övriga kostnader

-2 479

-1 849

Avskrivningar

-2 392

-1 836

Rörelseresultat

-747

-491

Finansiella kostnader

-198

-53

Resultat efter finansiella poster

-945

-544

Bokslutsdispositioner

65

83

-880

-461

2017

2016

116 838

98 812

Årets resultat

Balansräkning, tkr
Materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital

6 084

3 760

122 922

102 572

38 658

39 537

Obeskattade reserver

0

65

Långfristiga skulder

54 903

40 341

Kortfristiga skulder

29 361

22 629

122 922

102 572

Summa skulder och eget
kapital
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ElmNets resultat per den 31 december är ett underskott på
cirka 945 tkr efter finansiellt netto. (Avskrivningarna för
det stamnät kommunfullmäktige år 2010 tog beslut om att
bygga uppgår för helåret 2017 till cirka 1 140 tkr).
Bolaget har en kommunal borgen om totalt 44,5 mkr, vid
årsskiftet var 44,5 mkr av dessa nyttjade.

Under våren 2017 har ElmNet färdigställt utbyggnaden av
fibernät till villaområden i Älmhults tätort, samtidigt så har vi
varit behjälpliga med att driftsätta byanäten i Diö respektive
Eneryda tätorter vilket innebär att samtliga tätorter i kommunen nu är utbyggda med fibernät.

Resultaträkning, tkr

Verksamhetens ekonomiska resultat
Vid årets början fanns det cirka 2 200 kunder anslutna till
bolagets stamfibernät (exklusive de kommunala verksamheterna), motsvarande siffra den 31 december var cirka 2 990
kunder.

Under 2018 och 2019 kommer ett stort antal VA-anläggningar (pumpstationer, reningsverk, vattenverk) att anslutas
till ElmNets fibernät.
ElmNets bedömning är att ett väl utbyggt fibernät i såväl
tätorter som på landsbygden kommer att vara av stor betydelse både för kommunens attraktivitet som boendekommun men även för företagens möjlighet till utveckling/etablering i kommunen. ElmNet har nu ett väl utbyggt fibernät
i Älmhults tätort vilket gör att vi med förhållandevis kort
varsel kan tillhandahålla fiberanslutning i såväl bostadsområden som industri- och handelsområden.
Telias nedsläckning av telenätet kommer allt närmare, vissa
delar av telenätet i kommunen kommer att släckas den 31
maj 2018, och ett väl utbyggt fibernät som finns geografiskt
nära hushåll och företag kommer att vara av stor vikt den
dagen telenät och ADSL inte längre finns som alternativ.
En gemensam utmaning för ElmNet, byanäten och Älmhults kommun är hur förtätning av befintliga byanät ska
kunna ske i framtiden, exempelvis inför en större satsning
på digitala sjukvårdstjänster, trygghetslarm via fiber med
mera. Förtätning på landsbygden medför stora investeringar
och utan bidrag från det offentliga kommer byanäten själva
inte att klara detta.
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Elmen AB

Hvita Korset AB

Bolagets verksamhet
Elmen AB ägs av Älmhults kommun. I koncernen Elmen AB
ingår fyra helägda bolag: Älmhultsbostäder AB, Älmhults
Näringsfastigheter AB, Elmnet AB, Hvita korset AB samt
det delägda bolaget Älmhults Terminalbolag AB. Ändamålet
med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i
av bolaget direkt eller indirekt ägda företag i syfte att uppnå
ett optimalt resursutnyttjande med beaktande av möjligheter till effektivisering och rationalisering. Under året har
en översyn av bolagsstrukturen genomförts och ett förslag
på en ny effektiv och mera ändamålsenlig organisation för
kommunens fastighetsförvaltning är på väg upp för beslut
i kommunfullmäktige och därefter i Elmen AB under våren
2018.
Resultaträkning, tkr

Bolagets verksamhet
Bolaget Hvita korset AB innehållande fastigheterna Hvita
korset 4 och 24 köptes i syfte att kunna bygga bostäder på
dessa tomter. I ett tidigt skede fanns också planer på att bolaget skulle renovera och iordningsställa lagerbyggnaderna
på tomten till en mötesplats för kultur- och fritidsaktiviteter
över generationsgränserna. Dessa planer har lagts ner och
under året startade arbetet med att ta fram en detaljplan för
byggnation av bostäder på området.
Resultaträkning, tkr

2017

2016

Intäkter

0

0

Fastighetskostnader

0

0

Bruttoresultat

0

0

-250

-306

2017

2016

Intäkter

0

0

Avskrivningar

-18

-17

Fastighetskostnader

0

0

Rörelseresultat

-268

-240

0

0

Finansiella intäkter

-177

-146

Bruttoresultat
Övriga kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0

0

-177

-146

0

0

-46

-43

-223

-189

Bokslutsdispositioner

0

0

Skatt på åretsresultat

0

0

-223

-189

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Övriga kostnader

0

0

-5

-3

Resultat efter finansiella poster

-273

-326

Årets resultat

-273

-326

Finansiella kostnader

Balansräkning, tkr

2017

2016

Materiella anläggningstillgångar

3 337

3 355

Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital

Balansräkning, tkr

2017

2016

Materiella anläggningstillgångar

59

59

Finansiella anläggningstillgångar

79 560

79 560

0

68

Summa tillgångar

79 619

79 687

Eget kapital

68 606

68 829

Kortfristiga skulder

11 013

10 858

Summa skulder och eget
kapital

79 619

79 687

Omsättningstillgångar

Obeskattade reserver

0

171

3 336

3 526

-778

-504

0

0

Långfristiga skulder

4 103

3 987

Kortfristiga skulder

12

43

3 337

3 526

Summa skulder och eget
kapital

Verksamhetens ekonomiska resultat
Bolaget har inte haft några intäkter utan endast kostnader.
En mindre del avser finansiella kostnader och avskrivningar
medan huvuddelen av underskottet förklaras av elkostnader.
Framtid
Bolagsstrukturen i koncernen har setts över och ett förslag
med innebörden att bolaget Hvita korset AB ska avvecklas
är på väg fram för beslut under våren 2018.

Bilagor
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ÖVRIGA BILAGOR
Nedan redovisas de förändringar som skett i nämndernas budgetar sedan kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2016.

Budget 2017
Netto, tkr

Politisk verksamhet

KF-beslut
juni -16

Tilläggsbudget

KS strategiska

Lokaler

Sporthall

Digitalisering

Volymkompensation

8 689

8 689

Kommunstyrelse

0

Kommunledningsförvaltning

48 534

Teknisk förvaltning

67 796

Överförmyndarnämnd

755

Miljö- och byggnämnd

8 294

Kultur- och fritidsnämnd

365 514

Socialnämnd

301 111

48 797

263
179

1 496

8 294
33 410

369
937

932

354

150

6 731

374 468

5 111

306 372

891

891

50 800

50 800

0

Under kommunstyrelsen
Pensionsåtaganden
KS strategiska satsningar, ordinarie

69 471
825

70

33 041

Utbildningsnämnd
Gemensam nämnd familjerätt

Gällande
budget

2 424

Utvecklingspott "vet"

800

Strategiska lönesatningar

946

903

-1 521

800
946

13 354

-354

1 091

1 188

15 279

Återstående ej fördelad driftskostnad internt

4 626

-442

-1 092

-1 188

1 905

Volymjustering

Reserverad driftskostnad investeringar

5 234

5 234

Flyktingverksamhet

413

413

Intern skadereglering

100

100

Avgår interna poster

-58 393

-58 393

Totalt

854 929

937

Skatteintäkter, bidrag

0

0

0

0

13 338

869 204

- 875 526

Finansiella intäkter

-2 300

Finansiella kostnader

13 500

Bilagor

4 878
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Uppföljning av kommunens interna kontroll

utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll,
och i de fall förbättringar krävs besluta om sådana. I återrapporteringen till respektive nämnd ingår en beskrivning
av avvikelser samt hur de föranlett justeringar av rutiner
och anvisningar.

Kommunfullmäktige har 2015 fastställt riktlinjer för intern
kontroll där syftet är att säkerställa att kommunstyrelsen
och nämnderna arbetar systematiskt för att upprätthålla
en tillfredsställande intern kontroll. Det är varje nämnd
och styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är
tillräcklig. Samtliga nämnder och styrelser har internkontrollplaner som följs upp under året. Både ekonomiadministrativa och verksamhetskontroller har analyserats och
åtgärder vidtagits.

Upphandlingsenheten arbetar löpande med att undersöka
avtalstroheten och med att undersöka att kommunens leverantörer följer ingått avtal. Det sistnämnda har inneburit
att enheten har uppmärksammat ett antal leverantörer som
inte har följt avtalet. Under året har enheten påbörjat ett
arbete med att utvärdera och följa upp stora kostnadsbärande avtal för kommunen för att säkerställa att leverantören levererar det som har upphandlats.

Intentionen med en internkontrollplan är att säkerställa att
nämnder och styrelser arbetar systematiskt
med de frågor som är väsentliga för nämndernas verksamhetsområde, att risker för att fel ska uppstå undviks eller
minimeras och att säkerställa att verksamheten bedrivs
effektivt. Intern kontroll handlar om att ha ordning på sin
verksamhet, vilket innebär att uppfylla mål och uppdrag,
följa lagar och regler, bedriva kostnadseffektiv verksamhet
samt ha en tillförlitlig finansiell rapportering. Detta ska
genomsyra alla kommunens verksamheter.

Socialnämnden har följt upp implementeringen av nya
riktlinjer inom äldreomsorgen och LSS samt de reviderade
riktlinjerna inom socialpsykiatrin. Tekniska förvaltningen
har granskat följsamhet gällande redovisningsprinciper för
drift respektive investeringsutgifter samt pågående investeringar. I samband med detta har även exploateringsredovisningen diskuterats. Utbildningsnämnden har följt upp sina
kompetensförsörjningsstrategier.

Nämnderna har följt upp sina internkontrollplaner och
återrapporterat resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen i samband med sina verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsen ansvarar för att en samlad bedömning av den
interna kontrollen i kommunen görs. Kommunstyrelsen
ska utifrån nämnders och styrelsers uppföljningsrapporter

Årets uppföljning visar att arbetet med intern kontrollplanen behöver utvecklas och systematiseras inom några
verksamhetsområden. Den interna kontrollen är ett verktyg
för att säkerställa en god ekonomisk hushållning och att
kommunens mål uppnås.

Bilagor
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ORDFÖRKLARINGAR
Anskaffningsvärdet
Värdet av en anläggningstillgång vid inköpstillfället.
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk eller innehav såsom fastigheter och
inventarier.
Avskrivning
Planmässig värdeminskning av en anläggningstillgång för att fördela anskaffningsutgiften över tillgångens livslängd.
Balanslikviditet
Balanslikviditeten beräknas som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga
skulder. Måttet beskriver betalningsförmågan inom det närmaste året. Vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga åtaganden.
Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen per
den 31 december samt hur kapitalet
har använts (tillgångar) och hur det har
anskaffats (skulder och eget kapital).

Kapitaltjänstkostnader
Är periodiserade investeringsutgifter. Består dels av avskrivning och dels av ränta
på bundet kapital.
Koncernredovisning/sammanställd
redovisning
Sammanställning av resultaträkningar
och balansräkningar för olika juridiska
personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av
de ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.
Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassaoch banktillgångar, postväxlar samt
värdepapper.
Likviditet
Visar betalningsberedskap på kort sikt
(förmåga att betala skulder i rätt tid).
LSS
Förkortning för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Driftbudget
Redovisar de kostnader och intäkter som är
förenade med den löpande verksamheten.

Långfristiga fordringar och skulder
Fordringar och skulder som förfaller till
betalning senare än ett år efter balansdagen.

Eget kapital
Visar skillnaden mellan tillgångar och
skulder. Det egna kapitalet har två beståndsdelar; rörelsekapital och anläggningskapital.

Nettoinvesteringar
Investeringar efter avdrag för investeringsbidrag med mera.

Exploateringsverksamhet
Avser åtgärder för att iordningsställa
mark för bostads- eller industriändamål.
Extraordinära poster
Saknar tydligt samband med ordinarie
verksamhet och är av sådan art att de inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet
samt uppgår till väsentliga belopp.
Förvärvsmetoden
Konsolideringsmetod som innebär att
tillgång och skulder ska värderas med
kommunkoncernens anskaffningsvärde
som grund, och att det egna kapital koncernföretaget har vid förvärvet ska elimineras. Endast eget kapital intjänat i
koncernföretaget efter förvärvet får medräknas i kommunkoncernens egna kapital.
Internränta
Kalkylmässigt beräknad räntekostnad
grundad på anläggningstillgångarnas
bokförda värde.
Investeringsbudget
Redovisar kommunens investeringar i
anläggningar till exempel fastigheter,
maskiner och inventarier.
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Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och skatteutjämning.
Nominell avskrivningsmetod
Innebär linjär avskrivning på ursprunglig
investeringsutgift det vill säga att tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år.
Omsättningstillgång
Tillgångar som på kort sikt kan omsättas till likvida medel och som inte är avsedda för stadigvarande bruk som kundfordringar och exploateringsfastigheter.
Operationell leasing
Vid operationell leasing kvarstår äganderätten hos leasinggivaren.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till
den redovisningsperiod de tillhör.
Proportionell konsolidering
Betyder att om de kommunala bolagen
86

ej är helägda tas endast ägda andelar av
räkenskapsposterna in i koncernredovisningen.
Resultaträkning
Sammanfattar kostnader och intäkter samt
visar årets förändring av eget kapital.
Rörelsekapital
Den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill
säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Skattesats/utdebitering
Anger hur stor del per intjänad hundralapp som betalas i kommunalskatt.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
En intresse- och arbetsgivarorganisation
för landets 290 kommuner, 18 landsting
och två regioner.
Skuldsättningsgrad
Ett finansiellt nyckeltal som betecknar
hur stor andel av de totala tillgångarna
som finansieras med lån.
Soliditet
Långsiktig betalningsförmåga, uttrycks
vanligen som eget kapital i förhållande
till totala tillgångar på balansdagen. Ett
nyckeltal som anger hur stor andel av
tillgångarna som är finansierade med
egna medel.
Tillgångar
Består dels av omsättningstillgångar, till
exempel kontanter, pengar på banken,
fordringar och lager, dels anläggningstillgångar, till exempel fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar.
Utjämningsbidrag
Förutsättningarna för att bedriva verksamhet varierar mellan kommunerna på
grund av till exempel skillnader i skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt
läge och glesbygdsgrad. För att jämna ut
dessa skillnader finns generella system
för inkomst- och kostnadsutjämning
mellan kommunerna.
Årsarbetare
Antal årsarbetare redovisas utifrån tre
olika nivåer. Grunden är faktiskt antal
arbetade timmar. Genom att lägga till all
semester och lärarnas ferietid fås antal
årsarbetare netto. Det är det som nämnderna redovisar. På den tredje nivån tillkommer all ytterligare frånvaro, till exempel sjukfrånvaro och föräldraledighet.
Vid omvandling från timmar till årsarbetare används en schablon på 1 980
timmar.
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