Kommunledningsförvaltningen

Budget 2010 för Älmhults kommun
Kommunfullmäktige beslutade 22 juni 2009
om budget 2010, plan 2011-2012. Totalt
innebär budgeten för 2010 ett resultat på
2,9 miljoner kr (mkr), vilket är lågt. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram
förslag till nytt finansiellt mål för kommunen. Beslut sker i kommunfullmäktige i
november.

Resultatbudget (Mkr)

		
Budget 2010
Verksamhetens nettokostnad
-636,0
Skatteintäkter
558,7
Utjämningsbidrag
83,4
Finansiella intäkter
2,4
Finansiella kostnader
-5,6
Årets resultat
2,9

Budgetarbetet för 2010, plan 2011-2012
har dominerats av prognoser om minskade
skatteintäkter. Utjämningssystemet mellan
kommunerna innebär att alla kommuner
drabbas av den ekonomiska krisen oavsett
hur det ser ut i den egna kommunen. För
Älmhult beräknas skatteintäkter och utjämningsbidrag bli cirka 41 miljoner kr
lägre än planerat 2010. Det motsvarar cirka 1,50 i skatt, men någon höjning av
skatten ingår inte i budgeten. Istället klaras budgeten genom besparingar som genomförs 2009 och att nämnderna inte får
använda sina pengar till oförutsett. Det
innebär också att vissa satsningar kan göras. Den främsta satsningen är pengar till
pågatåg som kan komma igång 2011 med
stopp både i Älmhult och i Diö.

Vad går dina skattepengar till 2010?
I år är skattesatsen 20,60, vilket betyder
att på varje intjänad 100-lapp går 20,60
kr till kommunen i skatt. Budget 2010 är
baserad på oförändrad skattesats. I bilden

nedan visas hur 20,60 kr fördelas på respektive verksamhet. Vilken skattesats det
blir 2010 beslutar kommunfullmäktige i
november 2009.
Kommunledningsförvaltningen
inkl kost- och måltidsservice 1,80 kr

Övriga gemensamma kostnader, 1,26 kr
Kultur- och fritidsnämnden, 0,79 kr

Socialnämnden 7,06 kr

Tekniska förvaltningen, 0,96 kr

Miljö- och byggnämnden, 0,20 kr

20,60

Utbildningsnämnden, 8,29 kr

Politisk organisation, 0,24 kr
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Kommunledningsförvaltningen
läggande värden och främja lärande för
att därigenom förbereda för att leva och
verka i samhället”.

Verksamhetsideér

Tillsammans med budgeten beslutade
kommunfullmäktige om verksamhetsidéer,
verksamhetsbeskrivningar och övergripande mål för verksamheten. Utifrån dessa
skall nämnderna fördela sin budget och
besluta om verksamhetsmål.

Utbildningsnämndens ansvarsområde är
förskola, dagbarnvårdare, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt
vuxenutbildning. Begreppet skola inkluderar samtliga verksamhetsformer.

Nedan presenteras social-, utbildningssamt kultur- och fritidsnämndens verksamhetsidéer. Övriga verksamhetsidéer samt
verksamhetsbeskrivningar och övergripande mål finns att läsa på kommunens
webbplats.
Kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden strävar efter
att alla kommuninvånare och besökare
ska ges möjlighet att påverka, uppleva
och delta i kultur- och fritidslivet, vilket är
en viktig grund för hälsa och livskvalitet.
Genom samarbete skapas förutsättningar
för att erbjuda det kultur- och fritidsutbud
som efterfrågas. Utbudet ska spegla såväl
det traditionella som det nyskapande,
såväl det internationella som det nära.
Nämnden verkar också för att lyfta fram
kultur- och fritidsområdets strategiska
betydelse för den lokala och regionala
utvecklingen.

•

Kunskaper och färdigheter
Alla ska ges möjlighet att utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar

•

Demokratiska kompetenser
Allas lika värde

•

Personliga kompetenser
Alla ska lämna skolan med en positiv självbild och framtidstro

Socialnämnden
Socialnämnden skall erbjuda kommuninvånarna stöd, vård, omsorg, rehabilitering
och habilitering, av såväl förebyggande
som åtgärdande karaktär utifrån sitt ansvar enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och
sjukvårdslagen och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Verksamheten ska bedrivas i nära samverkan
med andra myndigheter och institutioner,
anhöriga och andra intressenter.

Utbildningsnämnden
”Skolan har i uppdrag att överföra grund-

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