Det händer i
Älmhultsbygden

Budget 2014 i korthet
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om budget
2014, plan 2015-2016. Totalt innebär budgeten för
2014 ett resultat på 9,2 miljoner kr. Det innebär att
det finansiella målet som är att resultatet ska vara
minst 1 % av skatteintäkter, bidrag och utjämning
uppnås väl.
Resultatbudget (miljontals
kronor)
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Bidrag och utjämningssystem
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Budget
2013
-719,9
656,9
84,3
1,9
-15,8
7,4

Budget
2014
-737,8
680,3
82,0
1,9
-17,2
9,2

Några av satsningarna i budget 2014
• Ökad lokalkostnad efter ombyggnation av 		
förskolorna Vitsippan, Tornet och Möckeln 3,5 mkr
• Extra budgetutökning kultur- och fritidsnämnden
1,8 mkr
• Utvecklingsmedel kulturstråk
0,5 mkr
• ”Medborgaren i fokus”*
1,8 mkr
• Uppdrag utreda förutsättningar för och
utformning av en arbetsmarknadsenhet
0,4 mkr
• Lokala försöksprojekt inom kosten
0,2 mkr

Budgeten är en plan
över hur mycket
pengar kommunen
får in och vad pengarna används till.

september

Kommunfullmäktige
fastställer budgeten
för kommande år
i juni. Varje nämnd
tilldelas en summa
pengar för sin verksamhet. Dessutom
beslutar kommunfullmäktige om verksamhetsidé, verksamhetsbeskrivning och
övergripande mål
för nämnderna. Därefter tar de olika
nämnderna fram sin
internbudget och
verksamhetsplan.

* Medborgaren i fokus är ett kvalitets- och utvecklingsprogram med syfte att Älmhults
kommun ska bli bättre och rusta sig för framtidens krav, förväntningar och utmaningar.
Det handlar bland annat om IT-stödd verksamhet, till exempel e-tjänster, som är efterfrågade
av medborgarna.

Vad går dina skattepengar till 2014?

Skattesatsen i Älmhult är 21,35. Det betyder att på varje intjänad 100-lapp går
21,35 kr till kommunen i skatt. Budget 2014 är beräknad på att skattesatsen inte
ändras men beslutet tas av kommunfullmäktige i november 2013. I bilden nedan
visas hur 21,35 kr fördelas på respektive verksamhet.
Kommunalskatt
21,35 kr

Kvar efter kommunalskatt
78,65 kr

Fördelning av kommunalskatt
Utbildningsnämnden
8,40
Socialnämnden
6,93
Kommunledningsförvaltningen
inklusive kostverksamheten
1,97
Övriga gemensamma kostnader 1,73
Tekniska förvaltningen
1,07
Kultur- och fritidsnämnden
0,81
Politisk verksamhet
0,23
Miljö- och byggnämnden
0,19
Gemensamma nämnden för
familjerätt
0,02
Totalt
21,35 kr

Investeringsbudget 2014–2018

Investeringsbudgeten fastställs per mandatperiod och för 2014 återstår 136 mkr
att investera för. Kommunfullmäktige kommer i november att besluta om investeringsbudget för nästkommande mandatperiod 2015-2018.
Kommunfullmäktige har uttalat följande ambitioner:
• 2014 ska Diö ishall vara en fungerande anläggning
• 2019 ska det finnas en ny eller ombyggd simhall

Vidstående
innebär att det inte finns
utrymme för byggande
av arena.

Vill du veta mer, kontakta Camilla Åström, tfn 0476-551 48 eller besök www.almhult.se

– Med reservation för eventuella ändringar –

