Kommunledningsförvaltningen

Budget 2011 för Älmhults kommun
Kommunfullmäktige beslutade 23 juni 2010
om budget 2011, plan 2012-2013. Totalt
innebär budgeten för 2011 ett resultat på
1 miljon kr (mkr). Det resultatet är inte
tillräckligt för att uppnå kommunens finansiella mål som är att resultatet ska vara
minst 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. För att uppnå målet krävs ett resultat på 6,6 mkr.
Resultatbudget (Mkr)
		
Budget 2011
Verksamhetens nettokostnad
-656,3
Skatteintäkter
573,9
Utjämningsbidrag
85,4
Finansiella intäkter
2,5
Finansiella kostnader
-4,5
Årets resultat
1,0
Att årets resultat 2011 beräknas bli sämre
än 2010 beror bland annat på att statens
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tillfälliga konjunkturstöd till kommunerna
upphör 2011, men ersätts till en liten del
av ökade statsbidrag. Älmhult ska även
2011 betala mer till andra kommuner i
utjämningssystemen. I utjämningssystemen
får kommunerna antingen betala eller får
bidrag beroende på bland annat andel äldre
och barn i befolkningen samt insatser
inom LSS för personer med funktionsnedsättning.
Investeringsbudget 2011-2014
För hela mandatperioden 2011-2014 har
kommunfullmäktige beslutat om en investeringsbudget på totalt 357 mkr. I beloppet ingår bland annat 40 mkr till
bredband och 280 mkr till tekniska förvaltningen som kommer att göra stora
investeringar inom markexploatering och
VA-verksamhet.
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Vad går dina skattepengar till 2011?
I år är skattesatsen 20,60 vilket betyder
att på varje intjänad 100-lapp går 20,60
kr till kommunen i skatt. Budget 2011 är
baserad på oförändrad skattesats.

I bilden nedan visas hur 20,60 kr fördelas
på respektive verksamhet. Vilken skattesats
det blir 2011 beslutar kommunfullmäktige
i november 2010.
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inkl kost- och måltidsservice 1,98 kr

Övriga gemensamma kostnader 1,25 kr
Kultur- och fritidsnämnden 0,80 kr

Socialnämnden 7,05 kr

Miljö- och byggnämnden 0,20 kr

20,60

Utbildningsnämnden 8,12 kr

Gemensamma nämnden
för familjerätt 0,02 kr

Politisk organisation 0,23 kr
Tekniska förvaltningen 0,95 kr

Varje nämnd arbetar nu med sin internbudget och verksamhetsplan. Beslut sker i
november av de nyvalda ledamöterna i kommunfullmäktige.

Vill du veta mer, kontakta ekonomichef
Inga-Lill Fritsch, tfn 0476-551 43
eller besök www.almhult.se
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