Kommunledningsförvaltningen

Budget 2009 för Älmhults kommun
Kommunfullmäktige beslutade 23 juni 2008 om budget 2009. Totalt innebär budgeten
för 2009 ett resultat på 3,3 miljoner kr (mkr), vilket är lågt. För att uppnå kommunens
långsiktiga finansiella mål att resultatet skall vara minst 1% av bruttokostnaderna
krävs ett resultat på cirka 8 mkr.

Resultatbudget (Mkr)
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Utjämningsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Budget 2009
-652,3
596,4
61,9
2,4
-5,0
3,3

Mer pengar till äldreomsorg, förskola och investeringar

Nytt i budget 2009 är till exempel ytterligare 5 mkr till äldreomsorgsboende och 1 mkr
till fler förskoleplatser/vårdnadsbidrag. Utredning pågår kring om kommunen skall införa
vårdnadsbidrag.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om en investeringsbudget på 170 mkr för åren
2007 - 2010. Nu ökas investeringsbudgeten med 128 mkr till tekniska förvaltningen för
att klara investeringar som till exempel rehabbassäng, bostadsbyggande och centrumförnyelse.

Vad går dina skattepengar till 2009?
I bilden nedan visas hur stor andel av skatteintäkterna som går till respektive verksamhet.

Vilken skattesats det blir 2009 beslutar
kommunfullmäktige i november 2008.
I år är den 20,60, vilket betyder att på varje
intjänad 100-lapp går 20,60 kr till kommunen i skatt.

forts...

Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen inkl kost- och
måltidsservice; 8,58%

Övriga gemensamma
kostnader; 6,79%
Kultur och fritid; 3,58%

Miljö- och byggnämnden; 1,05%

Socialnämnd; 34,69%

Utbildningsnämnd; 39,40%

Tekniska förvaltningen; 4,81%
Politisk verksamhet; 1,10%

Verksamhetsidéer och övergripande mål

Tillsammans med budgeten beslutade kommunfullmäktige om verksamhetsidéer och
övergripande mål för verksamheten. Utifrån dessa skall nämnderna fördela sin budget
och besluta om verksamhetsmål.
Nedan presenteras som exempel ett övergripande mål per nämnd/förvaltning. Övriga
övergripande mål samt verksamhetsidéer finns att läsa på kommunens hemsida.

Kommunledningsförvaltningen inkl
kost- och måltidsservice
- Kost- och måltidsservice ska erbjuda
prisvärd, god och varierad måltid i 		
trivsam och ombonad miljö.
Tekniska förvaltningen
- Fungerande mottagning och behand-		
ling av organiskt avfall i kommunen 		
samt reservvattentäkter för dricksvatten.

Miljö- och byggnämnden
- Verksamheten ska verka för god 		
livsmedelshantering och ett gott
djurskydd.
Kultur och fritidsnämnden
- Kommuninvånarna ska erbjudas ett 		
öppet kulturliv och möjligheter till en 		
berikande fritid. Utbudet av aktiviteter ska vidareutvecklas så att förut-		
sättningarna för Älmhult som en attforts...

raktiv boendekommun stärks. Under
2009 ska arbetet med att låta kom-		
munvisionen prägla verksamheten 		
påbörjas, för att tydligt märkas i 		
budget och verksamhet 2010.
Utbildningsnämnden
- ELEVDEMOKRATI
Alla ska lära sig vad demokrati, 		
ansvar, rättigheter och skyldigheter 		
innebär för dem själva och deras 		
omgivning.

Socialnämnden
- Det skall vara enkelt att ta kontakt 		
med socialförvaltningens olika enheter
och den sökande ska få snabb bedöm-		
ning av sitt behov.
Vill ni veta mer, kontakta
Inga-Lill Fritsch, ekonomichef,
tfn 0476-551 43 eller besök
www.almhult.se

