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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

§ 17 2018.619 KS

Sammanställd budget 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2015, § 70 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att,
inför flerårsstrategiberedningen, återkomma med förslag för fastställande av koncernbudget
med lämplig avgränsning. Dotterbolagen till AB Alingsås Rådhus (ABAR) hade att inkomma
till ägaren ABAR med underlag till budget i enlighet med kommunledningskontorets
anvisningar, innefattande resultat- och balansräkning, kassaflöde samt investeringsplaner
(kort- och långsiktiga) samt kommande behov av upplåning. Dotterbolagen skulle även
inkomma med 5-åriga investeringsplaner samt kommande behov av upplåning.
Styrelsen i AB Alingsås Rådhus beslutade den 14 november 2018, § 34 att godkänna förslag
till koncernbudget för bolagskoncernen som ett underlag för Alingsås kommuns
sammanställda budget.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 226 om flerårsstrategi 2019-2021
för Alingsås kommun.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 januari 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av ovanstående förslag till koncernbudget för
bolagskoncernen samt beslutad flerårsstrategi för Alingsås kommun och konsoliderat
underlagen till en gemensam budget, en så kallad sammanställd budget.
Resultat för kommunkoncernen beräknas uppgå till 141 mnkr för 2019 där kommunen står
för 71 mnkr drygt och bolagskoncernen för 70 mnkr. För 2020 uppgår resultatet till 219 mnkr
där kommunen utgör 116 mnkr och bolagskoncernen 103 mnkr. Prognostiserat resultat för
2021 uppgår till 323 mnkr där bolagskoncernen utgör 178 mnkr och kommunen 145 mnkr.
Det högre resultatet för bolagskoncernen 2021 beror främst på ett antal prognostiserade
försäljningar, främst i fastighetskoncernen.
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod
ske motsvarande 3 382 mnkr, där bolagskoncernen står för 2 376 mnkr, motsvarande 70
procent och kommunen för resterande 1 006 mnkr. Merparten av investeringarna sker i
fastighetskoncernen. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare upplåning om ca 1
mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån
finansieras löpande av kommunens och bolagens kassaflöden.
Kommunstyrelsen har beslutat om att kommunens externa låneskuld inte får överstiga 4,0
mdkr. Prognostiserad låneskuld för kommunkoncernen uppgår vid utgången av år 2019 till ca
3,6 mdkr, för 2020 till 3,9 mdkr samt till knappt 4,0 mdkr vid utgången av 2021.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

I bilaga till tjänsteskrivelse ges information, bolag för bolag, med avseende på investeringar,
lånebehov och finansiering, resultat och uppfyllnad av ägardirektiv.
Uppföljning av den sammanställda budgeten bedöms kunna ske första gången i samband
med delår 2019 som är det första tillfälle då hela kommunkoncernen konsolideras i en
sammanställd redovisning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2019, § 2 .
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till sammanställd budget godkänns.
Anteckning
Boris Jernskiegg (SD) och Zandra Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
I denna sammanställda budget ingår det försäljningar av lokaler och lägenheter för att den
skulle kunna gå ihop. Det anser vi Sverigedemokrater är en kortsiktig strategi, och vi har gått
till val på att verka mot en sådan utveckling, vilket vi också ämnar göra, men att sälja mark
och byggrätt är vi för. Fler partier tycker att vi skall bygga fler billiga lägenheter, men de
billigaste lägenheter är inte de vi bygger utan är de vi behåller.
Vi har idag ett lånetak som på sikt kommer att tvinga oss att sälja kommunal egendom om vi
samtidigt skall växa som kommun. Vi anser att detta tak måste bort.
Hyressänkningen som Fabs AB har genomfört på 20 miljoner sänker samtidigt värdet på
fastigheterna med nästan 400 miljoner, samtidigt som det medför att Fabs AB måste låna 20
miljoner per år. Hyressänkningen är inte förenlig med god ekonomisk hushållning.
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Bilaga 1

Sammanställd budget 2019-2021
Alingsås kommunkoncern
Resultat för kommunkoncernen beräknas uppgå till 141 mnkr för 2019 där
kommunen står för 71 mnkr drygt och bolagskoncernen för 70 mnkr. För 2020
uppgår resultatet till 219 mnkr där kommunen utgör 116 mnkr och bolagskoncernen
103 mnkr. Prognostiserat resultat för 2021 uppgår till 323 mnkr där bolagskoncernen
utgör 178 mnkr och kommunen 145 mnkr. Det höga resultatet för bolagskoncernen
2021 beror främst på ett antal prognostiserade försäljningar, främst i
fastighetskoncernen.
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande
femårsperiod ske motsvarande 3 382 mnkr, där bolagskoncernen står för 2 376
mnkr, motsvarande ca 70 procent och kommunen för resterande 1 006 mnkr.
Merparten av investeringarna sker i fastighetskoncernen. För att finansiera
investeringarna krävs ytterligare upplåning om ca 1 Mdkr kommande femårsperiod.
Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån finansieras löpande av
kommunens och bolagens kassaflöden. Totalt årligt kassaflöde varierar från år 2019
på ca -17,4 mnkr till +37 mnkr år 2021.
Kommunstyrelsen har beslutat om att kommunens externa låneskuld inte får
överstiga 4,0 Mdkr. Prognostiserad låneskuld för kommunkoncernen uppgår vid
utgången av år 2019 till ca 3,6 Mdkr, för 2020 till 3,9 Mdkr samt till knappt 4,0 Mdkr
vid utgången av 2021. I balansräkningen nedan redovisas delar av låneskulden som
kortfristig.
Vad beträffar kommunens beslutade flerårsstrategi i övrigt, hänvisas till beslut i
kommunfullmäktige 12 december 2018 (§ 226) om flerårsstrategi 2019-2021 för
Alingsås kommun.
Styrelsen i AB Alingsås Rådhus fattade på styrelsemöte den 14 november 2018 (§
34) beslut om att godkänna förslag till koncernbudget för bolagskoncernen som ett
underlag för Alingsås kommuns sammanställda budget. Nedan presenteras
information avseende AB Alingsås Rådhus koncern (”ABAR-koncernen”) samt
respektive bolags beslutade budgetar med avseende på investeringar, lånebehov
och finansiering, resultat och uppfyllnad av ägardirektiv.

AB Alingsås Rådhus – koncernen
Resultat efter finansiella poster för bolagskoncernen (”ABAR-koncernen”) beräknas
uppgå till ca 70 mnkr för 2019, 103 mnkr 2020 samt 178 mnkr 2021. I prognosen för
2020 ingår reavinster vid försäljning av byggrätter/fastigheter med ca 33 mnkr och
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för 2021 motsvarande reavinster om 112 mnkr. Bortses från dessa så kallade
jämförelsestörande poster uppgår resultatet till mellan 66 – 72 mnkr per år, vilket
ligger i paritet med koncernens resultat de senaste åren. Verkligt utfall för 2017
uppgick till 90 mnkr exkluderat lösen av swappar och prognosen för 2018 uppgår till
ca 70 mnkr. Fabs AB konstaterar i styrelseprotokoll avseende budgeten att den
försäljning på 200 mnkr som är budgeterad 2021 kräver beslut i kommunfullmäktige.
Sammantaget för bolagskoncernen AB Alingsås Rådhus innebär ovanstående att
bolagen beräknas under kommande femårsperiod investera för 2 376 mnkr samt
låna upp, utöver befintliga lån, ytterligare ca 900 mnkr.
Kommunstyrelsen har beslutat (KS § 193, 2017-11-13) om att kommunens externa
låneskuld inte får överstiga 4 000 mnkr. Prognostiserad låneskuld för AB Alingsås
Rådhus koncernen uppgår år 2021 till 3 834 mnkr. Till beloppet ska läggas den del
kommunen lånar upp ytterligare motsvarande bolagens totala limiter, vilket skulle
innebära en total skuld på ca 4 000 mnkr.

AB Alingsåshem
Av AB Alingsåshems budget framgår att bolaget beräknar att bygga 475 nya
lägenheter under perioden 2019-2023, vilket i snitt motsvarar 95 lägenheter per år.
Nettotillskottet av nybyggda lägenheter uppgår till 427 då 48 lägenheter kommer att
rivas på Brunnsgården i samband med att man bygger 88 nya lägenheter där. I
bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska bygga mellan 80-120 lägenheter per
år. Bolaget beräknar således att uppnå kravet enligt ägardirektivet.
Vad gäller finansiering av de nybyggda lägenheterna beräknas bolagets lån öka
med 533 mnkr fram till och med år 2023, från prognostiserat lån per 2018-12-31 på
1 474 mnkr, till 2 006 mnkr år 2023. Investeringarna beräknas för samma period
uppgå till 1 192 mnkr netto, inkluderande beräknat stöd motsvarande 156 mnkr. I
investeringarna ingår ombyggnation av 424 lägenheter, främst på Noltorp, till en
kostnad om 338 mnkr, inkluderat beräknat stöd om 31 mnkr, motsvarande ca 0,8
mnkr per lägenhet.
Beträffande resultatnivån redovisar bolaget ett resultat före dispositioner och skatt
på 30,9 mnkr för 2019, 71,4 mnkr för 2020 samt 119,6 mnkr för 2021. I samtliga
resultat ingår reavinster vid försäljningar (byggrätter och fastigheter) på 15,7 mnkr
(2019), 40,7 mnkr (2020) samt 90,7 mnkr (2021). För 2019 finns även en
nedskrivning av fastigheter planerad på 11,8 mnkr. Bortses från dessa så kallade
jämförelsestörande poster uppgår resultatet årligen till mellan 27 - 31 mnkr, vilket
ligger i paritet med bolagets resultat de senaste åren.
Bolaget har ett soliditetskrav enligt ägardirektivet på 35 procent beräknat utifrån
fastigheternas marknadsvärden. Bolaget prognostiserar med en soliditet för
kommande 3 år på mellan 41 - 43 procent.
Vad gäller ägarens krav på avkastning redovisar bolaget en direktavkastning på
mellan 3,5 – 3,6 procent enligt nu reviderad budget. Ägarens krav uppgår till 3,5
procent. Direktavkastningen är beräknad utifrån de marknadsvärden som bolaget
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redovisade i bokslutet 2017. Den ursprungliga budgeten som upprättades i juni i år
baserades på en extern granskning genomförd av extern värderingsman, baserad
på bolagets interna marknadsvärdering per 2017-12-31. Den externa bedömningen
ökade marknadsvärdet med ca 782 mnkr (27 procent), vilket medförde att
direktavkastningsmåttet minskade från 4,2 procent till 3,3 procent. Ursprunglig
budget från juni uppvisade en direktavkastning på 2,9 – 3,1 procent. Bolaget har i
den reviderade budgeten valt att återgå till ursprunglig bedömning av
marknadsvärde i avvaktan på ny extern bedömning under slutet av 2018.
Bolaget angav i ursprunglig budget som förklaring till skillnaden att värderaren
använde en annan, lägre nivå på direktavkastningskrav och driftskostnader jämfört
med den interna värderingen.
Fabs AB
Fabs AB koncernen (inkluderande Spiken KB) budgeterar investeringar
motsvarande 824 mnkr för kommande femårsperiod där merparten avser
investeringar i Noltorpsskolan, Nolhaga förskola, räddningsstation samt Kabomhuset. För att finansiera byggnationerna beräknar bolaget att låna upp ytterligare ca
300 - 400 mnkr under femårsperioden, vilket skulle innebära att bolagets låneskuld
ökar till mellan 1 500 – 1 600 mnkr, från prognostiserat lån per 2018-12-31 på 1 195
mnkr.
Resultatmässigt budgeterar bolaget med en vinst före bokslutsdispositioner och
skatt på 16,9 mnkr för 2019, 9,4 mnkr för 2020 samt 38,0 mnkr för 2021. För
samtliga år redovisas en utrangeringsförlust på 7,3 mnkr per år. För 2021 redovisas
en reavinst på 28,8 mnkr i samband med försäljning av fastigheter. Bortses från
dessa jämförelsestörande poster uppgår resultatet till mellan 16 - 23 mnkr, vilket
ligger i paritet med bolagets resultat de senaste åren.
Soliditeten beräknas uppgå till ca 12-13 procent för perioden att jämföra med krav
enligt ägardirektiv om 10 procent. Bolaget prognostiserar även att uppnå ägarens
krav på avkastning. Bolaget budgeterar inte med något koncernbidrag.
Den budget som Fabs AB antog på styrelsemöte i juni 2018 konstaterades vara
felaktig. Revidering av budgeten har skett två gånger, där den senaste budgeten
fastställdes av styrelsen den 31 oktober 2018. Reviderade siffror finns
konsoliderade i denna budget.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (”FARAB”) redovisar en budget
motsvarande ca 2,5 mnkr årligen i omsättning där merparten avser fakturering på
dotterbolag. Bolaget prognostiserar en vinst på ca 50 tkr per år.
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Alingsås Energi Nät AB koncernen
Alingsås Energi Nät AB koncernen budgeterar med stora investeringar avseende
främst elnäts- och stadsnätsområdet. Totalt sett beräknar Energi-koncernen att
investera ca 360 mnkr de närmaste fem åren, varav elnät och stadsnät utgör 207
mnkr. Affärsområdet värme innefattar också stora investeringar motsvarande 90
mnkr. För att finansiera investeringarna beräknar bolaget att 2019 och 2020 öka sin
belåning men att därefter under 2021-2023 amortera på skulden så att den
beräknas vara på ungefär samma nivå som den prognostiserade skulden per 201812-31, ca 289 mnkr.
Resultatmässigt budgeterar energi-koncernen med 28,5 mnkr i vinst före
dispositioner och skatt för 2019, 28,8 mnkr för 2020 och 28,3 mnkr avseende 2021.
Bolaget budgeterar med ett lämnat koncernbidrag motsvarande 10,4 mnkr per år.
Alingsås Energi Nät AB koncernen prognostiserar en soliditet motsvarande ca 44-46
procent för kommande tre år. Ägarens krav uppgår till ett långsiktigt mål om 40
procent. Avkastningskravet från ägaren uppgår till 4 procent och bolaget
prognostiserar att nå 4 procent för samtliga år.
AB Alingsås Rådhus AB (”ABAR”) - moderbolaget
ABAR (moderbolaget) budgeterar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på
mellan -6,7 mnkr till -7,7 mnkr per år för 2019-2021. Efter budgeterade erhållna
koncernbidrag och skatteeffekter, bedöms bolaget redovisa en vinst efter skatt på
omkring 2-3 mnkr per år kommande tre år.
Några investeringar finns inte budgeterade för ABAR. Bolaget har en utestående
låneskuld på mellan 320 – 330 mnkr.
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Sammanställd budget
Resultatbudget (tkr)
Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

-1 944 204

-1 945 303

-1 891 139

-237 998

-238 114

-254 475

-2 182 202

-2 183 417

-2 145 614

1 961 841

2 026 582

2 105 619

402 850

423 448

432 651

10 887

6 530

0

4 028

4 079

4 146

Finansiella kostnader

-56 275

-58 286

-73 802

Finansnetto

-52 247

-54 207

-69 656

Resultat före extraordinära poster

141 129

218 936

323 000

Extraordinära intäkter

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

141 129

218 936

323 000

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Anläggningstillgångar

5 173 827

5 695 882

6 044 673

Omsättningstillgångar

1 508 567

1 554 752

1 664 898

Summa tillgångar

6 682 394

7 250 634

7 709 571

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital

1 347 332

1 559 395

1 869 385

Avsättningar

1 111 687

1 120 877

1 142 043

Långfristiga skulder

2 470 249

2 817 730

2 940 396

Kortfristiga skulder

1 753 126

1 752 632

1 757 747

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

6 682 394

7 250 634

7 709 571

Verksamhetens intäkter - kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Riktat statsbidrag flykting
Finansiella intäkter

Årets resultat

Balansbudget (tkr)

Tillgångar
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Kassaflödesbudget
Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten

426 749

456 351

455 413

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-558 231

-727 700

-492 132

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

114 057

300 493

73 753

Årets kassaflöde

-17 425

29 144

37 034

KASSAFLÖDE:

Sammanställning av investeringsplan 2019-2023

Investeringar, tkr

2019

2020

2021

2022

2023

Totalt:

Kommunstyrelsen

38 070

40 550

67 500

56 800

229 700

432 620

Övriga nämnder

15 500

15 450

14 650

14 650

14 650

74 900

Teknisk nämnd

46 275

40 105

34 295

36 875

36 925

194 475

Avgiftsfinansierad verksamhet
Summa investeringar,
kommun

63 050

72 284

88 555

57 545

23 045

304 479

162 895

168 389

205 000

165 870

304 320

1 006 474

359 825

Alingsås Energi Nät AB
koncernen

105 850

77 350

60 830

59 920

55 875

Fabs AB

152 000

302 500

243 500

100 500

25 500

824 000

AB Alingsåshem

176 887

241 961

295 302

253 687

224 083

1 191 920

5

5

5

5

5

25

Summa investeringar,
AB Alingsås Rådhus
koncernen

434 742

621 816

599 637

414 112

305 463

2 375 770

Summa investeringar
enligt sammanställd
budget

597 637

790 205

804 637

579 982

609 783

3 382 244

Övriga
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AB Alingsås Rådhus Styrelse
Protokoll
2018-11-14

§ 34 2018.015 ABAR

Koncernbudget AB Alingsås Rådhus 2019-2021
Ärendebeskrivning
I enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 27 maj 2015 fick kommunstyrelsen i uppdrag
att, inför flerårsstrategiberedningen, återkomma med förslag för fastställande av
koncernbudget med lämplig avgränsning. Dotterbolagen till AB Alingsås Rådhus (ABAR)
hade att inkomma till ägaren ABAR med underlag till budget i enlighet med
kommunledningskontorets anvisningar, innefattande resultat- och balansräkning, kassaflöde
samt investeringsplaner (kort- och långsiktiga) samt kommande behov av upplåning.
Dotterbolagen skulle även inkomma med 5-åriga investeringsplaner samt kommande behov
av upplåning.
Styrelsen för AB Alingsås Rådhus gav den 3 oktober 2018, § 28 uppdrag till administrationen
att ta fram en reviderad koncernbudget som underlag för en sammanställd budget för
Alingsås kommunkoncern avseende år 2019-2021. Bakgrunden var att AB Alingsåshem inte
uppnådde ägarens krav på avkastning samt att Fabs ABs investeringsbudget inte var
fullständig. Ärendet återremitterades därför till respektive bolag enligt ovan. Bolagen har
därefter inkommit med reviderade och av styrelsen fastställda budgetar.
Beredning
VD har i skrivelse den 9 november 2018 lämnat följande yttrande:
Moderbolaget har tagit del av dotterbolagens reviderade fastställda budgetunderlag och har
därefter sammanställt uppgifterna till en koncernbudget för Alingsås kommuns
bolagskoncern som ett underlag till Alingsås kommuns sammanställda budget. Bortsett från
Fabs ABs investeringsbudget, vilken uppdaterats, så är övriga belopp samma som tidigare,
det vill säga i resultat- och balansräkning samt i kassaflödesanalys. Fabs ABs balansräkning
är inte justerad då totalbeloppen i investeringsbudgeten inte är ändrade. Ändringar har
enbart skett inbördes mellan olika projekt. AB Alingsåshem uppnår ägarens avkastningskrav
som en följd av att bolaget upprättat den reviderade budgeten utifrån de marknadsvärden
som framkom i bokslut 2017-12-31. En extern värdering kommer att utföras under slutet av
2018.
I bilaga till tjänsteskrivelse ges information bolag för bolag med avseende på investeringar,
lånebehov och finansiering, resultat och uppfyllnad av ägardirektiv.
Resultat efter finansiella poster för bolagskoncernen beräknas uppgå till ca 70 mnkr för 2019,
103 mnkr 2020 samt 178 mnkr 2021. I prognosen för 2020 ingår reavinster vid försäljning av
byggrätter/fastigheter med ca 33 mnkr och för 2021 motsvarande reavinster om 112 mnkr.
Bortses från dessa jämförelsestörande poster uppgår resultatet till mellan 66 – 72 mnkr per
år, vilket ligger i paritet med koncernens resultat de senaste åren. Verkligt utfall för 2017
uppgick till 90 mnkr exkluderat lösen av swappar och prognosen för 2018 uppgår till ca 70
mnkr. Fabs AB konstaterar i styrelseprotokoll avseende budgeten att den försäljning på 200
mnkr som är budgeterad 2021 kräver beslut i kommunfullmäktige.
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AB Alingsås Rådhus Styrelse
Protokoll
2018-11-14

ABAR § 34, forts 2018.015 ABAR
Sammantaget för bolagskoncernen beräknas bolagen under kommande femårsperiod
investera för 2 376 mnkr samt låna upp, utöver befintliga lån, ytterligare ca 900 mnkr.
Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån finansieras löpande av bolagens
kassaflöden.
Samtliga bolag bedömer nu att de uppfyller ägarens krav enligt ägardirektivet. AB
Alingsåshems direktavkastningskrav prognostiseras till mellan 3,5 – 3,6 procent.
Den budget som Fabs AB antog på styrelsemöte i juni 2018 konstaterades vara felaktig. En
första revidering av budgeten skedde på styrelsemöte den 26 september 2018. Därefter har
ytterligare revidering skett på styrelsemöte 31 oktober 2018. Reviderade siffror finns
konsoliderade i denna budget.
Kommunstyrelsen har beslutat om att kommunens externa låneskuld inte får överstiga 4 000
mnkr. Prognostiserad låneskuld för AB Alingsås Rådhus koncernen uppgår år 2021 till 3 834
mnkr. Till beloppet ska läggas den del kommunen lånar upp ytterligare motsvarande
bolagens totala limiter, vilket skulle innebära en total skuld på ca 4 000 mnkr. På
styrelsemöte i AB Alingsås Rådhus den 3 oktober 2018, § 28 beslutade styrelsen att
uppmana ägaren att göra en översyn av nuvarande lånetak och förslagsvis höja lånetaket till
4,5 Mdkr.
Beslut
Styrelsens beslut:
Förslag till koncernbudget för bolagskoncernen godkänns som ett underlag till Alingsås
kommuns sammanställda budget.
Expedieras till
Klk-ek, Fabs AB, AB Alingsåshem, Alingsås Energi Nät AB
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Bilaga 1

Koncernbudget AB Alingsås Rådhus 2019-2021
AB Alingsåshem
Av AB Alingsåshems budget framgår att bolaget beräknar att bygga 475 nya
lägenheter under perioden 2019-2023, vilket i snitt motsvarar 95 lägenheter per år.
Nettotillskottet av nybyggda lägenheter uppgår till 427 då 48 lägenheter kommer att
rivas på Brunnsgården i samband med att man bygger 88 nya lägenheter där. I
bolagets ägardirektiv framgår att bolaget ska bygga mellan 80-120 lägenheter per
år. Bolaget beräknar således att uppnå kravet enligt ägardirektivet.
Vad gäller finansiering av de nybyggda lägenheterna beräknas bolagets lån öka
med 533 mnkr fram till och med år 2023, från prognostiserat lån per 2018-12-31 på
1 474 mnkr, till 2 006 mnkr år 2023. Investeringarna beräknas för samma period
uppgå till 1 192 mnkr netto, inkluderande beräknat stöd motsvarande 156 mnkr. I
investeringarna ingår ombyggnation av 424 lägenheter, främst på Noltorp, till en
kostnad om 338 mnkr, inkluderat beräknat stöd om 31 mnkr, motsvarande ca 0,8
mnkr per lägenhet.
Beträffande resultatnivån redovisar bolaget ett resultat före dispositioner och skatt
på 30,9 mnkr för 2019, 71,4 mnkr för 2020 samt 119,6 mnkr för 2021. I samtliga
resultat ingår reavinster vid försäljningar (byggrätter och fastigheter) på 15,7 mnkr
(2019), 40,7 mnkr (2020) samt 90,7 mnkr (2021). För 2019 finns även en
nedskrivning av fastigheter planerad på 11,8 mnkr. Bortses från dessa så kallade
jämförelsestörande poster uppgår resultatet årligen till mellan 27 - 31 mnkr, vilket
ligger i paritet med bolagets resultat de senaste åren.
Bolaget har ett soliditetskrav enligt ägardirektivet på 35 procent beräknat utifrån
fastigheternas marknadsvärden. Bolaget prognostiserar med en soliditet för
kommande 3 år på mellan 41 - 43 procent.
Vad gäller ägarens krav på avkastning redovisar bolaget en direktavkastning på
mellan 3,5 – 3,6 procent enligt nu reviderad budget. Ägarens krav uppgår till 3,5
procent. Direktavkastningen är beräknad utifrån de marknadsvärden som bolaget
redovisade i bokslutet 2017. Den ursprungliga budgeten som upprättades i juni i år
baserades på en extern granskning genomförd av extern värderingsman, baserad
på bolagets interna marknadsvärdering per 2017-12-31. Den externa bedömningen
ökade marknadsvärdet med ca 782 mnkr (27 procent), vilket medförde att
direktavkastningsmåttet minskade från 4,2 procent till 3,3 procent. Ursprunglig
budget från juni uppvisade en direktavkastning på 2,9 – 3,1 procent. Bolaget har i
den reviderade budgeten valt att återgå till ursprunglig bedömning av
marknadsvärde i avvaktan på ny extern bedömning under slutet av 2018.
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Bolaget angav i ursprunglig budget som förklaring till skillnaden att värderaren
använde en annan, lägre nivå på direktavkastningskrav och driftskostnader jämfört
med den interna värderingen.
Fabs AB
Fabs AB koncernen (inkluderande Spiken KB) budgeterar investeringar
motsvarande 824 mnkr för kommande femårsperiod där merparten avser
investeringar i Noltorpsskolan, Nolhaga förskola, räddningsstation samt Kabomhuset. För att finansiera byggnationerna beräknar bolaget att låna upp ytterligare ca
300 - 400 mnkr under femårsperioden, vilket skulle innebära att bolagets låneskuld
ökar till mellan 1 500 – 1 600 mnkr, från prognostiserat lån per 2018-12-31 på 1 195
mnkr.
Resultatmässigt budgeterar bolaget med en vinst före bokslutsdispositioner och
skatt på 16,9 mnkr för 2019, 9,4 mnkr för 2020 samt 38,0 mnkr för 2021. För
samtliga år redovisas en utrangeringsförlust på 7,3 mnkr per år. För 2021 redovisas
en reavinst på 28,8 mnkr i samband med försäljning av fastigheter. Bortses från
dessa jämförelsestörande poster uppgår resultatet till mellan 16 - 23 mnkr, vilket
ligger i paritet med bolagets resultat de senaste åren.
Soliditeten beräknas uppgå till ca 12-13 procent för perioden att jämföra med krav
enligt ägardirektiv om 10 procent. Bolaget prognostiserar även att uppnå ägarens
krav på avkastning. Bolaget budgeterar inte med något koncernbidrag.
Den budget som Fabs AB antog på styrelsemöte i juni 2018 konstaterades vara
felaktig. Revidering av budgeten har skett två gånger, där den senaste budgeten
fastställdes av styrelsen den 31 oktober 2018. Reviderade siffror finns
konsoliderade i denna budget.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (”FARAB”) redovisar en budget
motsvarande ca 2,5 mnkr årligen i omsättning där merparten avser fakturering på
dotterbolag. Bolaget prognostiserar en vinst på ca 50 tkr per år.
Alingsås Energi Nät AB koncernen
Alingsås Energi Nät AB koncernen budgeterar med stora investeringar avseende
främst elnäts- och stadsnätsområdet. Totalt sett beräknar Energi-koncernen att
investera ca 360 mnkr de närmaste fem åren, varav elnät och stadsnät utgör 207
mnkr. Affärsområdet värme innefattar också stora investeringar motsvarande 90
mnkr. För att finansiera investeringarna beräknar bolaget att 2019 och 2020 öka sin
belåning men att därefter under 2021-2023 amortera på skulden så att den
beräknas vara på ungefär samma nivå som den prognostiserade skulden per 201812-31, ca 289 mnkr.
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Resultatmässigt budgeterar energi-koncernen med 28,5 mnkr i vinst före
dispositioner och skatt för 2019, 28,8 mnkr för 2020 och 28,3 mnkr avseende 2021.
Bolaget budgeterar med ett lämnat koncernbidrag motsvarande 10,4 mnkr per år.
Alingsås Energi Nät AB koncernen prognostiserar en soliditet motsvarande ca 44-46
procent för kommande tre år. Ägarens krav uppgår till ett långsiktigt mål om 40
procent. Avkastningskravet från ägaren uppgår till 4 procent och bolaget
prognostiserar att nå 4 procent för samtliga år.
AB Alingsås Rådhus AB (”ABAR”) - moderbolaget
ABAR (moderbolaget) budgeterar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på
mellan -6,7 mnkr till -7,7 mnkr per år för 2019-2021. Efter budgeterade erhållna
koncernbidrag och skatteeffekter, bedöms bolaget redovisa en vinst efter skatt på
omkring 2-3 mnkr per år kommande tre år.
Några investeringar finns inte budgeterade för ABAR. Bolaget har en utestående
låneskuld på mellan 320 – 330 mnkr.
AB Alingsås Rådhus AB – koncernen
Resultat efter finansiella poster för bolagskoncernen beräknas uppgå till ca 70 mnkr
för 2019, 103 mnkr 2020 samt 178 mnkr 2021. I prognosen för 2020 ingår reavinster
vid försäljning av byggrätter/fastigheter med ca 33 mnkr och för 2021 motsvarande
reavinster om 112 mnkr. Bortses från dessa så kallade jämförelsestörande poster
uppgår resultatet till mellan 66 – 72 mnkr per år, vilket ligger i paritet med
koncernens resultat de senaste åren. Verkligt utfall för 2017 uppgick till 90 mnkr
exkluderat lösen av swappar och prognosen för 2018 uppgår till ca 70 mnkr. Fabs
AB konstaterar i styrelseprotokoll avseende budgeten att den försäljning på 200
mnkr som är budgeterad 2021 kräver beslut i kommunfullmäktige.
Sammantaget för bolagskoncernen AB Alingsås Rådhus innebär ovanstående att
bolagen beräknas under kommande femårsperiod investera för 2 376 mnkr samt
låna upp, utöver befintliga lån, ytterligare ca 900 mnkr.
Kommunstyrelsen har beslutat (KS § 193, 2017-11-13) om att kommunens externa
låneskuld inte får överstiga 4 000 mnkr. Prognostiserad låneskuld för AB Alingsås
Rådhus koncernen uppgår år 2021 till 3 834 mnkr. Till beloppet ska läggas den del
kommunen lånar upp ytterligare motsvarande bolagens totala limiter, vilket skulle
innebära en total skuld på ca 4 000 mnkr.

Sida 15 av 148

Sida 16 av 148

Sida 17 av 148

AB Alingsås Rådhus Styrelse
Protokoll
2018-10-03

§ 27 2018.016 ABAR

Budget för AB Alingsås Rådhus 2019-2021
Ärendebeskrivning
AB Alingsås Rådhus ska ta fram en budget i enlighet med kommunledningskontorets
anvisningar, innefattande resultat- och balansräkning, kassaflöde samt investeringsplaner
(kort- och långsiktiga) samt kommande behov av upplåning. Budgeten ska avse år 2019
samt prognos för 2020-2021.
Kravet inkluderar att inkomma med 5-åriga investeringsplaner samt kommande behov av
upplåning. Investeringsplanerna skall inkludera beskrivningar av planerade investeringar.

Beredning
VD har i skrivelse den 28 september 2018 lämnat följande yttrande:

AB Alingsås Rådhus budgeterar med ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på
mellan -6,7 mnkr till -7,7 mnkr per år för 2019-2021. Efter budgeterade erhållna
koncernbidrag och skatteeffekter, bedöms bolaget redovisa en vinst efter skatt på omkring
2-3 mnkr per år kommande tre år.
Verksamheten kommande tre år är relativt begränsad och innebär huvudsakligen frågor av
moderbolagskaraktär. Bolaget har inga anställda utan kommunledningskontoret fakturerar för
utförda ekonomi- och lönetjänster samt för VD-kostnader. Lights in Alingsås bedrivs sedan
2018 av Alingsås Energi Nät AB och projektet Passivhuscentrum är nedlagt.
Bolagets intäkter (1,3 mnkr) består av fakturerade administrationskostnader till
dotterbolagen. För kommande tre år budgeteras ett erhållet koncernbidrag om 10,4 mnkr per
år från Alingsås Energi Nät AB. Beloppet är i nivå med tidigare år.
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AB Alingsås Rådhus Styrelse
Protokoll
2018-10-03

ABAR § 27, forts 2018.016 ABAR
Kostnadssidan är främst hänförlig till förekommande administrations- och konsulttjänster i
egenskap av moderbolag i kommunkoncernen, ränta på lån samt från kommunen debiterat
räntepåslag för utlåning. Bolaget budgeterar en total finansiell kostnad motsvarande
ca 4,5 – 5,5 mnkr per år, vilket motsvarar en genomsnittlig ränta på mellan 1 – 1,5 procent
exklusive räntepåslag.
Några investeringar finns inte budgeterade. Bolaget har en utestående låneskuld på mellan
320 – 330 mnkr.
Beslut
Styrelsens beslut:
Upprättat förslag till budget 2019 samt prognos för 2020-2021 avseende AB Alingsås
Rådhus godkänns.
Expedieras till
Klk-ek.
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Moderbolag
Budget 2019
Budget

Prognos

Prognos

Helår
2019

Helår
2020

Helår
2021

1 350
0
1 350
0
0
0
1 350

1 350

1 350

1 350
0
0
0
1 350

1 350
0
0
0
1 350

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Anläggningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

0
0
-2 480
-100
-30
0
-2 610

0
0
-2 495
-100
-20
0
-2 615

0
0
-2 500
-100
-10
0
-2 610

Rörelseresultat

-1 260

-1 265

-1 260

Resultaträkning (tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
varav: Nätintäkter
Övriga intäkter
Engångsavgifter
Aktiverade arbeten för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
- påslag
- räntekostnader

0

0

0

-1 600
-3 806

-1 600
-4 241

-1 600
-4 842

Resultat efter finans. poster

-6 667

-7 106

-7 702

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag lämnade
Koncernbidrag erhållna
Avskrivningar utöver plan
Avsatt till periodiseringsfond
Resultat före skatt

0
10 400
0
0
3 733

0
10 400
0
0
3 294

0
10 400
0
0
2 698

-821

-725

-594

2 912

2 570

2 105

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT
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Moderbolag
Budget 2019
Balansräkning (tkr)

Budget

Prognos

Prognos

2019

2020

2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Varav: Materiella anl.tillg.
Finansiella anl.tillg.
Omsättningstillångar
Varav: Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Kassa Bank
Summa Tillgångar

405 300
40
405 260
10 700
0
100
10 600
0
416 000

405 280
20
405 260
10 650
0
50
10 600
0
415 930

405 270
10
405 260
10 630
0
30
10 600
0
415 900

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
S:a Eget kapital och skulder

91 031
0
0
324 369
600
416 000

93 601
0
0
321 929
400
415 930

95 706
0
0
319 994
200
415 900

Kassaflödesanalys

Budget

Prognos

Prognos

2019

2020

2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten-7 488

-7 830

-8 295

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 488

7 830

8 295

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde

0

0

0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
0

0
0

0
-1
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Budget 2019 för koncernen Alingsås Energi med
prognos åren 2020-2021 samt investeringsprognos för
2019-2023
Allmänt
Alingsås Energi Nät AB (AENAB), organisationsnummer 556402-5905 med säte i Alingsås, är
moderföretag för kommunens samlade energiverksamhet. AENAB erbjuder varor och
tjänster inom elhandel, elproduktion, elnät, fjärrvärme, stadsnät och tjänster närliggande
kärnverksamheten. I koncernen ingår det helägda dotterföretaget Alingsås Energi AB (AEAB),
organisationsnummer 556499-0413.
Under 2016 beslutade ägaren att införa en koncernbudget för bolagskoncernen AB Alingsås
Rådhus. Som en konsekvens av detta krav och de inlämningstider som beslutats, har
styrelserna för Alingsås Energi Nät AB och Alingsås Energi AB beslutat att energikoncernen
Alingsås Energis koncernbudget skall tas fram och beslutas i juni.
Alingsås Energikoncernens långsiktiga målsättningar för utveckling och förvaltning, med
vision, övergripande mål och strategier, beskrivs i en utvecklingsplan, beslutad av styrelsen i
april 2018. Här återfinns också våra långsiktiga åtaganden för att bidra till Alingsås
utveckling.
Siffror inom parantes anger 2018 års budget.

Omvärld
Vår värld står idag inför stora utmaningar - klimatförändring, resursbrist, urbanisering,
globalisering, digitalisering, migrationer, terrorhot och konflikter. Utvecklingen innehåller
många paradoxer - samtidigt som globalisering och handel över gränser ökar, så ser vi en
ökande nationalism, protektionism och starka ledare som underblåser detta. Ledare som
värnar egen industri, ofta fossilbaserad, samtidigt som det har slutits ett antal globala och
nationella överenskommelser med åtaganden för att tillsammans arbeta för att skapa en
hållbar värld. De politiska överenskommelserna stakar ut vägen men ändå, det som starkast
driver en reell och disruptiv förändring i samhället idag är digitaliseringen och
teknikutvecklingen, med de nya möjligheter och hot som utvecklingen medför.
Uppvaknanden har varit många under de senaste åren när verkligheten visar reella
förändringar. Några exempel är att digitaliseringen förändrar affärer som vi känner dem,
idag påverkar e-handeln med privatpersoners direktimport synligt våra stora företag med
butikskedjor. Idag är solel den billigaste elproduktionen i trettio av världens länder, vilket
innebär att länder som exempelvis Saudiarabien förbereder sig för en framtid där de inte
längre kan lita på oljan. Artificiell intelligens är redan här i våra hem, bilar och telefoner.
Transportsektorn elektrifieras i en rasande fart. Samtidigt är inget som det ser ut att vara,
den information du läser på sociala medier kan lika väl vara relevant som att komma från en
mörk trollfabrik på nätet. Uppvaknandet om vår digitala sårbarhet och åtgärder mot detta är
i högsta grad prioriterat och nödvändigt.
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Alla dessa områden påverkar ett företag som Alingsås Energi - utmanade affärsmodeller,
omställningen mot förnyelsebar energi, elektrifieringen av transporter och
säkerhetsfrågorna. Energi- och infrastruktursystemen förväntas bidra till samhällets
konkurrenskraft (ekonomiskt), försörjningstrygghet (socialt) och klimat och miljö
(ekologiskt). Kundernas makt stärks och konkurrensen ökar genom digitaliseringen och
ändrade regleringar. Den lokala närvaron är fortsatt ett starkt konkurrensmedel och
möjligheterna är stora med en lokal och stark infrastruktur, att kraftfullt bidra till kundernas
och Alingsås utveckling. Infrastrukturen är en plattform för ett hållbart samhälle.

Verksamheten
Alingsås Energi är för närvarande på toppen av en period med höga investeringar och
mycket goda resultat. Alingsås växer och vi investerar för nya kunder, vi har ökat vår
förnyelsebara energiproduktion genom en ny biobränslepanna på Sävelundsverket och
förvärv av vattenkraftstationer i Säveån och vi bygger ut fibernätet i hög fart för att bidra till
att Alingsås kan uppnå det nationella bredbandsmålet.
De närmaste åren ser vi nu en avklingande investeringsnivå för att 2022-2023 åter ligga på
de normala investeringsnivåerna på cirka 50 Mkr för anläggningarnas reinvesteringar och
samhällets expansion. Investeringar för digitalisering och teknikutveckling samt ökad
driftsäkerhet ligger i planerna under perioden.
Energipriserna är stigande igen efter flera år med mycket låga nivåer. Biobränslepriserna
stiger nu ganska kraftigt efter den kalla vintern 2018 och elpriserna har stigit och ser ut att
fortsätta så de närmaste åren. Konsekvenserna blir höjda priser mot kund.
Alingsås kommunfullmäktige beslutade hösten 2017 om avkastnings- och soliditetskrav på
AE-koncernen. Avkastning (räntabilitet) på totalt kapital på 4% och en långsiktig soliditet på
40%.
Omvärlden och marknaden ställer stora krav på förändring och utveckling samtidigt som
verksamheten går mot ett förvaltningsläge. För att innehålla ägarens krav på avkastning
krävs såväl intäktshöjningar som omställning och effektivisering. Verksamheten har under
många år haft hög volym på anslutningsavgifter tack vare den stora expansionen främst
inom fibernätet. Dessa intäkter klingar nu av och stora krav ställs på verksamhetens
effektivitet för att bibehålla lönsamheten under de kommande åren. Digitalisering av
kundgränssnitt och interna processer är både möjliggörande och en nödvändighet.
Elnätsverksamheten, som är ett naturligt monopol, har en reglerad intäktsnivå innefattande
såväl löpande nätintäkter som anslutningsavgifter. Regleringsmodellen fokuserar på
reinvestering och förnyelse av elnätet. Investeringsplanen med ökade reinvesteringar
säkerställer långsiktig leveranskvalitet och stabila prisnivåer. Vi planerar en höjning av
nätavgifterna med 3,5% 2019 och sedan 3,0% per år under perioden.
Utbyggnaden av fibernätet är för centralorten i stort klart under första delen av 2019,
förtätning återstår. Utbyggnad på landsbygden ingår i investeringsplanen, med förutsättning
att bidrag erhålles. Länsstyrelsen har ännu ej beviljat bidragen. I tätorter på landsbygden
pågår utbyggnad och även i de fall där sambyggnad med andra infrastrukturer är möjliga.
Verksamheten finansierar Lights in Alingsås fullt ut från och med 2018.
Budget 2019 – Alingsås Energi Nät AB
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Affärsutveckling och åtaganden
I mars 2018 antog Alingsås kommun följande vision för Alingsås 2040.
Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande,
engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.
Fem fokusområden är särskilt viktiga i strategin för att uppnå vision 2040.
Vackra miljöer – Livskvalitet – Experimentlust – Omställning – Tillsammans
Alingsås Energi är en del av samhällsbyggnaden i Alingsås och en stor möjliggörare under alla
visionens fokusområden. Mot bakgrund av ovanstående omvärldsbeskrivning och vad
Alingsås och vår ägare önskar har vi har formulerat vårt bidrag till helheten på följande sätt i
Alingsås Energis vision 2030.

2030 har vi tillsammans skapat ett tryggt, smart och hållbart Alingsås!
-

-

-

-

Tillsammans – Vår strategi och styrka för framtiden är tillsammans, vi agerar med
omsorg och stort kundfokus, tillsammans med kunder, partners och med samhället i
övrigt.
Tryggt – I Alingsås känner man sig trygg i såväl ljus som mörker, värme som kyla,
lugn som i påfrestning, och litar på att infrastrukturen levererar till alla när det
behövs.
Smart – I Alingsås samverkar vi gärna med skola och utbildning, vi tar vi hand om
smarta idéer, ny teknik, nya system och affärsmodeller. Vi utnyttjar
teknikutvecklingen för Alingsåsarnas bästa och lever i ett innovativt, digitalt och
effektivt Alingsås. Smarta Alingsås helt enkelt!
Hållbart – Vi arbetar tillsammans med en helhetssyn på ett cirkulärt Alingsås. Vi har
ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vår plattform med en
cirkulär och samordnad infrastruktur gör det enkelt för Alingsåsarna att leva miljöoch klimatsmart, tryggt och effektivt.

Under denna vision har vi formulerat följande övergripande mål för en hållbar
samhällsutveckling - åtaganden, med indikatorer.
Övergripande mål

Indikatorer

•

Expandera bredbandsnätet med fiber i Alingsås och säkerställ ett
öppet och konkurrensneutralt nät

Andel företag och
hushåll som nås med
100Mb

•

Leda den energieffektiva omställningen
- Bidra till utvecklingen av kundernas egenproduktion av
förnyelsebar energi, framför allt med solceller
- Ökad förnyelsebar egenproduktion av el
- Ökad energieffektivitet

•

Bidra till utvecklingen av fossilfria transporter
- Bidra till utvecklingen av laddinfrastruktur för elfordon
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-

Bidra till utvecklingen av fossilfria transporter i övrigt,
exempelvis egna transporter, leverantörers transporter,
bilpooler med mera

Redovisa utvecklingen

•

Utveckla ljusmiljöer med avseende på trygghet, energieffektivitet
och Alingsås som ljusstad

Redovisa projekt
Energieffektivisering
i gatubelysningen

•

Digitalisering och nya tjänster
- Utveckla gränssnittet mot kund, exempelvis genom nya
digitala lösningar, den smarta staden, samhällets
kontrollrum, energieffektivisering, mätning/
mätvärdesanvändning, energilagring med mera
- Sprid kunskap om digitaliseringens möjligheter
- Bidra till kommunens digitala agenda

Redovisa utveckling

Övriga åtaganden
En bilaga skall tas fram som kopplar övriga åtaganden till kommunens flerårsstrategi.

Generella budgetförutsättningar
Vi räknar med ett oförändrat koncernbidrag på 10,4 Mkr. Inflationstakten bedöms generellt
till 2,0% för 2019.
Snitträntan på vår kortfristiga skuld (checkräkningskredit) till Alingsås kommun beräknas till
1,39 % och räntan för intern avräkning beräknas till 1,50 % för 2019. Vår uppskattning är att
ränteutvecklingen på sikt är svagt ökande mot 1,70 % 2021.

Investeringar
Elnät
Den stora utbyggnaden av elnätet i Alingsås gjordes för 20-30 år sedan vilket gör att
reinvesteringstakten måste hållas på en hög nivå för att statusen på nätet inte skall
försämras. De totala investeringarna inklusive reinvesteringar är budgeterade till 28,0 (26,4)
Mkr för 2019. Investeringsbehovet kommer ligga på ca 25 Mkr per år under 2020-2023. I
investeringsprognosen finns planer för att öka driftsäkerheten genom att bygga en 40-kV
ring samt förväntade krav på nya smarta elmätare i slutet av perioden. Tidsplaneringen kring
E20 är fortfarande osäker och kan påverka tidplanen för investeringar kopplat till 40-kV
ringen.

Fjärrvärme
Under de kommande åren planeras för fortsatt utbyggnad och förtätning av befintligt
värmenät. En tryckning under väg E20 planeras för alla våra nät under 2019. Totala
investeringarna i nätet, inklusive reinvestering, är budgeterade till 15 (16) Mkr för 2019.
I produktionen budgeteras reinvesteringar för 3,9 Mkr (9,5) under 2019. Därefter
prognostiseras reinvesteringsbehovet 2020-2023 ligga på 3,0 Mkr.
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Fibernät
Utbyggnaden till småhus i tätort och landsbygd kommer även vara fokus de närmaste åren.
Även förtätningsprojekt påverkar om än i mindre omfattning då stamnätet redan är draget.
Nätförstärkningar i nätet kommer behövas till följd av den stora efterfrågan av svartfiber av
operatörerna samt nyanslutning av småhus och effektivisering av nätdesignen.
Tillsynsmyndigheten PTS (Post och Telestyrelsen) ökar också sitt fokus på driftsäkerhet.
Likaså riktar NIS-direktivet i samma riktning, vilket kommer innebära åtgärder i nätet.
Eftersom Alingsås förväntas fortsätta att växa enligt kommunens tillväxtplan och nya
områden exploateras förväntas en del investeringar allokeras till dessa områden då det
kommer krävas omläggningar och ny förläggning av fiber. Väsentligt är att samordningen
inom AENAB och kommunen i övrigt fungerar på bästa sätt för att hålla kostnaderna nere.
Investeringarna budgeteras för 2019 till 34,5 Mkr (39,0) för att därefter årligen i slutet av
prognosperioden avta ner till en nivå om ca 7 Mkr årligen. Totalt för perioden budgeteras 79
Mkr.

Tjänster
Nyinvesteringar och reinvesteringar i gatubelysningen budgeteras till 3,5 Mkr (3,5) för 2019
och förväntas därefter öka något till 3,9 Mkr 2023. I budgeten ligger från och med 2019
också med en summa för fasta imageinstallationer på 2,5 Mkr för 2019 och 1,5 Mkr 20202023.
Elproduktion
Nyinvesteringar och reinvesteringar i våra vattenkraftanläggningar (Solveden, Torska och
Tollered) budgeteras till 7,4 Mkr (8,0) för 2019 och planeras därefter minska till 0,5 Mkr
2023.

Ekonomi
Budgeten visar att koncernen genererar en avkastning på totalt kapital för 2019 Rt=4,0%
(4,3%) och soliditeten ligger på 44,5% (41,8%). Koncernbidragen för 2019-2021 budgeteras
till 10,4 Mkr. Möjligheterna till koncernbidrag beslutas separat för respektive år, med hänsyn
till årets genererade resultat.
Se i övrigt bifogade resultat- och balansräkning med nyckeltal samt kassaflöde.
Jan Olofzon
VD
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Alingsås Energi Nät AB - Koncern
Budget 2019
Prognos

Prognos

Budget

2018-04-30
Prognos

Budget

Helår
2021

Helår
2020

Helår
2019

Helår
2018

Helår
2018

271 110
258 969
12 141
8 305
12 883
3 335
295 633

266 157
254 680
11 477
9 885
12 650
3 293
291 985

260 239
249 244
10 995
11 284
12 422
3 292
287 237

251 248
240 838
10 409
12 884
10 105
8 696
282 933

234 415
224 023
10 392
13 435
10 775
2 304
260 930

-113 256
-9 348
-27 374
-53 539
-58 505
-262 021

-112 374
-9 164
-28 869
-52 490
-55 422
-258 319

-112 200
-8 992
-30 124
-51 489
-51 595
-254 400

-101 399
-12 044
-25 634
-50 711
-46 607
-236 395

-90 234
-9 353
-29 719
-49 053
-47 238
-225 597

Rörelseresultat

33 612

33 667

32 837

46 538

35 333

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

944
-6 213

877
-5 699

826
-5 179

678
-3 666

398
-4 833

Resultat efter finans. poster

28 343

28 844

28 485

43 549

30 898

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

-10 400

Prognos

Prognos

Budget

Prognos

Budget

2021

2020

2019

2018

2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Varav:
Materiella anl.tillg.
Finansiella anl.tillg.
Omsättningstillångar
Varav:
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Långfristiga fordringar
Kassa Bank
Summa Tillgångar

804 554
804 306
248
68 722
10 693
24 125
33 899
0
5
873 277

802 316
801 981
335
67 264
10 691
23 274
33 294
0
5
869 579

780 384
780 053
331
65 813
10 295
22 454
33 060
0
5
846 197

726 296
725 798
498
64 253
10 686
21 663
31 899
0
5
790 549

766 289
765 974
315
60 717
10 795
17 043
32 869
0
10
827 006

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
S:a Eget kapital och skulder

405 085
0
92 570
0
375 621
873 277

391 177
0
88 653
0
389 750
869 579

376 787
0
84 625
0
384 785
846 197

362 847
0
80 682
0
347 020
790 549

345 412
0
76 634
0
404 960
827 006

Resultaträkning (tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
varav:
Nätintäkter
Övriga intäkter
Engångsavgifter
Aktiverade arbeten för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror
Anläggningskostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa kostnader

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag lämnade
Koncernbidrag erhållna
Avskrivningar utöver plan
Avsatt till periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Temp. skillnad skatt
ÅRETS RESULTAT

Balansräkning (tkr)
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Nyckeltal

Prognos

Prognos

Budget

Prognos

Budget

2021

2020

2019

2018

2018

Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster
Balansomslutning

271 110
28 343
873 277

266 157
28 844
869 579

260 239
28 485
846 197

251 248
43 549
790 549

234 415
30 898
827 006

Vinstmarginal
Avkastn på totalt kapital
Avkastn på eget kapital

12,7%
4,0%
7,0%

13,0%
4,0%
7,4%

12,9%
4,0%
7,6%

18,8%
6,0%
12,0%

15,2%
4,3%
8,9%

Soliditet
Kassalikviditet
Skuldränta på ränteb.skulder

46,4%
15,4%
1,3%

45,0%
14,5%
1,2%

44,5%
14,4%
1,1%

45,9%
15,4%
0,9%

41,8%
12,3%
1,0%

365 000

365 000

365 000

365 000

60 000

EKONOMI (tkr)

Checkräkningskredit
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Alingsås Energi Nät AB - Koncern
Budget 2019
Prognos
2023

Prognos
2022

Prognos
2021

Prognos
2020

Budget
2019

2018-04-30
Prognos
2018

Budget
2018

Elnät
Värme
Fibernät
Belysningsanläggningar
Tjänster - laddstolpar
Tjänster - byggskåp
Tjänster - externa mätare
Service - bilar
Övriga inventarier
Byggnader och mark
Investeringar elproduktion

22 400
18 000
7 500
5 400
210
15
0
0
690
1 160
500

26 500
18 000
7 500
5 300
210
15
0
500
435
1 160
300

26 500
17 000
9 965
5 200
60
15
0
0
430
1 160
500

25 000
18 000
19 190
5 100
60
15
0
3 750
425
3 160
2 650

28 000
18 900
34 500
6 000
360
15
0
1 520
1 045
8 110
7 400

19 600
25 500
39 000
3 500
360
140
59
2 362
825
5 223
650

26 350
25 500
39 000
3 500
360
140
0
1 900
825
3 530
8 000

Totala Investeringar

55 875

59 920

60 830

77 350

105 850

97 219

109 105

313 596
-24 455
289 141

331 697
-18 101
313 596

345 772
-14 075
331 697

339 469
6 303
345 772

292 830
46 640
339 470

296 924
-4 094
292 830

INVESTERINGAR (tkr)

Nettolåneskuldens förändring
Nettolåneskuld vid årets början
Förändring av räntebärande skulder
Nettolåneskuld vid årets slut
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Alingsås Energi Nät AB - Koncern
Budget 2019
2018-04-30

Kassaflödesanalys (tkr)

Prognos

Prognos

Budget

Prognos

2021

2020

2019

2018

28 343
58 475
86 817
–

28 844
55 392
84 237
–

28 485
51 560
80 045
–

43 549
41 683
85 233
–

86 817

84 237

80 045

85 233

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1
-1 457
-54
85 305

-396
-1 056
-1 338
81 447

391
-1 951
-8 875
69 610

-1 646
-5 416
5 542
83 713

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-60 830
–
-60 830

-77 350
–
-77 350

-105 850
–
-105 850

-97 219
28 000
-69 219

Finansieringsverksamheten
Aktieägartillskott
Förändring av låneskulder
Lämnade koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–
-14 075
-10 400
-24 475

–
6 303
-10 400
-4 097

–
46 640
-10 400
36 240

–
-4 094
-10 400
-14 494

0
5
5

0
5
5

0
5
5

0
5
5

Prognos

Prognos

Budget

Prognos

2021

2020

2019

2018

944
-6 213

877
-5 699

826
-5 179

678
-3 666

58 505
–
-30
58 475

55 422
–
-30
55 392

51 595
–
-35
51 560

46 607
-4 893
-30
41 683

5
5

5
5

5
5

5
5

345 772
–
-14 075
0
331 697

339 469
6 303
–
0
345 772

292 830
46 640
–
0
339 470

296 924
–
-4 094
0
292 830

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Tilläggsupplysningar (tkr)
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Avsättningar till pensioner

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank

Nettolåneskuldens förändring
Nettolåneskuld vid årets början
Upptagande av nya räntebärande skulder
Amortering av räntebärande skulder
Förändring av likvida medel
Nettolåneskuld vid årets slut
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AB Alingsåshem
Resultaträkning, Budget 2019, prognos 2020-2021

Prognos T1

Budget

Prognos->

2018

2019

2020

2021

213 300
-1 219
-1 290
36 772
0
4 486
-846
3 923
0
500
255 626

217 633
-2 234
-1 776
37 224
0
4 531
-740
3 557
15 700
300
274 195

227 005
-2 256
-2 732
37 523
0
4 576
-747
3 557
40 700
300
307 926

235 041
-2 279
-3 676
38 087
0
4 622
-755
3 557
90 700
300
365 598

12 000
18 981
30 981

11 684
16 623
28 307

11 110
16 360
27 469

10 892
16 093
26 985

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

15 167
10 613
8 108
8 437
6 713
25 000
1 025
33 557
5 884
114 504
3 330
477
149 292

16 483
11 745
7 707
8 774
6 854
25 133
1 040
28 221
2 597
108 554
3 500
500
140 862

16 813
11 980
7 649
9 125
6 991
25 636
1 061
28 901
-902
107 253
3 570
510
138 802

17 149
12 219
7 687
9 490
7 131
26 148
1 082
29 594
-2 609
107 891
3 641
520
139 038

DRIFTNETTO

106 334

133 333

169 124

226 560

Summa av- och nedskrivningar

0
45 495
1 500
1 312
2 000
0
50 307

0
50 299
1 500
1 275
11 842
0
64 916

0
53 721
1 500
1 275
0
0
56 496

0
58 009
1 500
1 275
0
0
60 784

BRUTTORESULTAT

56 027

68 417

112 628

165 776

8 505

10 140

10 343

10 550

47 522

58 277

102 285

155 226

72
21 731
-21 659

102
27 509
-27 407

102
30 948
-30 846

102
35 774
-35 672

25 863

30 870

71 439

119 554

NETTORESULTAT

0
25 863

0
30 870

71 439

119 554

Direktavkastning på totalt kapital (3,5%)

3,28%

3,52%

3,62%

3,56%

Tkr
HYRESINTÄKTER
Bostadsintäkter
Hyresbortfall-bostäder
Rabatter
Lokalintäkter
Hyresbortfall/rabatter-lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint.
Övriga intäkter från hyresgäster
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Övriga intäkter

SUMMA INTÄKTER
FASTIGHETSKOSTNADER
Underhåll
Lägenhetsunderhåll

Summa underhållskostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer
Fastighetsel
Vatten
Sophantering
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Fastighetsanknuten administration
Övriga driftkostnader

Summa driftskostnader
Fastighetsskatt bostäder
Fastighetsskatt lokaler

AV- OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivning immat.tillg
Avskrivning byggnader
Avskrivning mark anl.
Avskrivning M/I
Nedskrivning av fastigheter
Utrangeringar av komponenter

Centrala adm. och försäljningskostnader
Jämförelsestörande poster

RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.
Ränteintäkter
Räntekostnader

Summa finansnetto
RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.
Bolagsskatt-betald, ej budgeterad
Uppskjuten skatt, ej budgeterad
Övriga bokslutsdispositioner, ej budgeterad
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AB Alingsåshem
Balansräkning, Budget 2019, prognos 2020-2021

Tkr

Prognos T1

Budget

Prognos->

2018

2019

2020

2021

0

0

0

0

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Byggnader
Nedskrivningar byggnader
Mark
Markanläggningar

Summa fastigheter
Maskiner och inventarier
Finansiella anl. Tillgångar
Uppskjuten skatt

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

1 714 859 1 819 147 1 985 587 2 202 080
-2 000
-13 842
-13 842
-13 842
48 452
48 452
47 952
46 452
23 405
21 905
20 405
18 905
1 784 716 1 875 662 2 040 102 2 253 595
3 142

2 367

1 592

817

110
110
110
110
0
0
0
0
1 787 968 1 878 139 2 041 804 2 254 522

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd
Övriga fordringar
Likvida medel

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

97
33 623
0
33 720

97
33 623
0
33 720

97
33 623
0
33 720

97
33 623
0
33 720

1 821 688 1 911 859 2 075 525 2 288 242

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Uppskrivningsfond
Övrigt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL
Obeskattade reserver

0
285 220
285 220

0
316 090
316 090

0
387 529
387 529

0
507 084
507 084

0

0

0

0

21 330
0
21 330

21 330
0
21 330

21 330
0
21 330

21 330
0
21 330

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

SUMMA AVSÄTTNINGAR
Långfristiga skulder

1 473 566 1 532 867 1 625 094 1 718 257

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
S:A SK. OCH EGET KAPITAL
Boa
Loa

15 068
26 504
41 572

15 068
26 504
41 572

15 068
26 504
41 572

15 068
26 504
41 572

1 821 688 1 911 859 2 075 525 2 288 242

Antal lägenheter

208 909
29 640
238 549
3 286

212 024
29 058
241 082
3 378

216 425
29 185
245 610
3 425

220 886
29 185
250 071
3 517

Justerad soliditet (35%)

41,32%

40,93%

41,49%

42,79%

Summa yta
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AB Alingsåshem
Kassaflödet, Budget 2019, prognos 2020-2021

Prognos T1

Budg/Progn

Prognos->

Tkr

2018

2019

2020

2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten

76 170

95 786

127 935

180 339

Förändring av rörelsekapital

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Investeringar/fsg. i immat. tillgångar

0

0

0

0

-18 000
0
0
-18 000

-18 000
0
0
-18 000

-18 000
0
0
-18 000

-18 000
0
0
-18 000

-110 487
0
0
-110 487

-136 587
0
0
-136 587

-202 161
500
0
-201 661

-256 502
1 500
0
-255 002

-600

-500

-500

-500

-129 087

-155 087

-220 161

-273 502

Summa kassaflöde från finansieringar

0
0
0
51 160
0
51 160

0
0
0
59 301
0
59 301

0
0
0
92 227
0
92 227

0
0
0
93 163
0
93 163

ÅRETS KASSAFLÖDE

-1 757

0

0

0

1 757
0

0
0

0
0

0
0

Förändring förråd
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

Investering (-)/försäljning-byggn. (+)
Investering (-)/försäljning-mark (+)
Investering (-)/försäljning-mark.anl. (+)

Summa Affärsområden
Investering (-)/försäljning-byggn. (+)
Investering (-)/försäljning-mark (+)
Investering (-)/försäljning-mark.anl. (+)

Summa Vagnar
Investeringar (-)/försäljn i mask o invent. (+)

Summa kassaflöde från invest.(-)/försäljn.(+)
Ägartillskott
Utdelning
Förändring av övriga avsättningar
Förändring av långfristiga skulder
Ökning/minskning av finansiella anl.till

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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AB Alingsåshem
Investeringsplan 2019-2023 (uppdaterad 20180608)

Tkr
Nybyggnation (byggnader)
Nybyggda lägenheter per år
Totalt antal lägenheter (rivna lägenheter avgår)
Bruttoinvestering
Beräknat stöd

Nettoinvestering nybyggnation
Varav nybyggda lägenheter med stöd per år
Ombyggnation (byggnader)
Ombyggda lägenheter per år
Totalt antal lägenheter
Bruttoinvestering
Beräknat stöd

Nettoinvestering ombyggnation
Varav ombyggda lägenheter med stöd per år

Summa
2023 2019-2023

2019

2020

2021

2022

92
3 378
151 511
34 933
116 578

95
3 425
194 423
40 127
154 296

92
3 517
232 775
13 217
219 558

143
3 660
181 325
20 136
161 190

53
3 713
107 360
13 838
93 522

867 394
122 250
745 144

92

95

88

82

0

357

35
35
35 000
0
35 000

70
105
70 000
4 478
65 522

70
175
65 100
8 956
56 144

105
280
80 500
8 841
71 659

144
424
118 100
8 377
109 723

424
368 700
30 653
338 047

35

70

70

70

74

319

2 947
2 947
8 510
1 702
6 808

1 476
4 423
5 179
1 036
4 143

927
5 350
3 250
650
2 600

667
6 017
2 338
0
2 338

666
6 683
2 338
0
2 338

6 683

18 000
500
0
0
0

18 000
500
0
-500
0

18 000
500
0
-1 500
0

18 000
500
0
0
0

18 000
500
0
0
0

90 000
2 500

213 521
36 635
176 887

287 602
45 641
241 961

318 125
22 823
295 302

282 663
28 976
253 687

246 298
22 215
224 082

1 348 209
156 290
1 191 919

15 700

40 700

90 700

0

0

147 100

0

-48

0

0

0

-48

59 301
36 635
37 500
133 436

92 227
45 641
62 500
200 368

93 163
22 823
113 500
229 486

159 508
28 976

128 722
22 215

188 484

150 937

532 921
156 290
213 500
902 711

475

Förnybar energi (byggnader)

Kvm solceller
Totalt kvm solceller
Bruttoinvestering
Beräknat stöd

Nettoinvestering förnybar energi
Balanserat underhåll enligt K3
Investeringar maskiner/inventarier
Investering (+)/försäljning-imm.tillg. (-)
Investering (+)/försäljning-mark (-)
Investering (+)/försäljning-mark.anl. (-)

Summa bruttoinvesteringar
Summa beräknat stöd
Summa nettoinvesteringar
Beräknat resultat vid försäljning av anläggningstillg.
Rivna lägenheter per år

Finansieringsalternativ
Förändring av långfristiga skulder
Beräknat stöd
Beräknad försäljningsintäkt*
Summa
* Beslut av principiell natur kräver särskilt beslut i KF.
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21 615
3 387
18 228

-2 000

Fabs AB Koncern
RESULTATRÄKNING

Bilaga 1

Budget

Budget

Budget

2019

2020

2021

Nettoomsättning

191 995

193 903

204 730

191 995

193 903

204 730

0

0

0

Fastighetskostnader

-149 338

-151 747

-159 741

Driftkostnader

-82 364

-84 017

-87 247

-19 593

-19 985

-21 444

Kostnader för uppdrag

-3 083

-3 145

-4 268

Aktiverat arbete (löner)

3 083

3 145

4 268

Reparationer/Löpande underhåll

-9 699

-9 893

-10 090

Elavgifter

-9 527

-9 718

-9 912

Vatten

-3 233

-3 298

-3 364

-16 763

-17 098

-17 940

-5 585

-5 697

-5 811

-954

-976

-986

Lokal administration

-15 320

-15 630

-15 942

Övriga driftkostnader

-1 690

-1 724

-1 758

0

0

0

Fastighetsskatt

-1 100

-1 100

-1 100

Förlust av försäljn/utrang. av anläggningst.

-7 300

-7 300

-7 300

-58 574

-59 330

-64 094

BRUTTORESULTAT

42 657

42 156

44 989

Administration och marknadsföring

-2 450

-2 499

-2 549

1 000

0

28 757

-450

-450

-450

40 757

39 207

70 747

-23 822

-29 811

-32 775

Resultat från andelar i KB

0

0

0

Ränteintäkter

0

0

0

-23 822

-29 811

-32 775

16 935

9 396

37 972

KONCERNBIDRAG

0

0

0

Avsättning till PF/Återföring av PF

0

0

0

Skatt

-3 725

-2 067

-8 354

Årets resultat

13 210

7 329

29 618

Hyror
Övriga intäkter

Fastighetsskötsel

Uppvärmning
Hyra av anläggningstillgångar
Riskkostnader

Kostnader tomtförsäljning

Avskrivningar

Vinst av försäljning av anläggningstillgångar
Övriga rörelseintäkter/kostnader
RÖRELSERESULTAT
Finansiella poster

Räntekostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
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Investeringar
Årets förändring av limit

152 000

302 500

243
5001
Bilaga

75 283

228 167

-28 931

Försäljningsmål verksamhetsfastigheter

-200 000

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Byggnader och mark

1 491 397

1 727 267

1 728 130

1 900

1 800

1 700

0

0

0

Varulager

2 624

2 624

2 624

Kundfordringar

1 009

1 010

1 010

Uppskjuten skattefordran

5 600

5 600

5 600

Övriga kortfristiga fordringar

8 547

8 551

8 551

0

0

0

1 511 077

1 746 852

1 747 615

195 682

203 010

232 629

13 490

13 490

13 490

0

0

0

1 264 602

1 492 851

1 463 997

1 800

2 000

2 000

Leverantörsskulder

20 030

20 030

20 030

Övriga kortfristiga skulder

15 473

15 471

15 469

1 511 077

1 746 852

1 747 615

Inventarier
Övriga finansiella anläggningar

Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Obeskattade reserver
Skulder till Alingsås Kommun
Räntebärande skulder till Alingsås kommun
Skatteskuld

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDEANALYS

Budget

Plan

Plan1
Bilaga

2019

2020

2021

Rörelseresultat före finansiella poster

40 757

39 207

70 747

Avskrivningar

58 574

59 330

64 094

Övriga poster

5 500

7 400

-21 355

104 831

105 937

113 486

Erhållen ränta

0

0

0

Erhållna utdelningar

0

0

0

-23 822

-29 811

-32 775

Betald inkomstskatt

-7 860

-1 868

-8 355

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

73 149

74 258

72 356

Ökning (-)/minskning (+) varulager

0

0

0

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

0

0

0

-630

0

0

1 978

-4

0

74 497

74 254

72 356

-152 000

-302 500

-243 500

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

1 900

0

200 000

Förändring av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

-150 100

-302 500

-43 500

75 603

228 246

-28 856

Amortering av skuld

0

0

0

Lämnat koncernbidrag

0

0

0

75 603

228 246

-28 856

Årets kassaflöde

0

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

0

Erlagd ränta

Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning av kortfristig skuld Alingsås kommun

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Bilaga 1: Investeringsplan 2019-2023
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Plan
2023

116 500

227 000

187 000

50 000

0

10 000

50 000

31 000

25 000

0

Mindre hyresgästanpassningar

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Energibesparande åtgärder

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

500

500

500

500

500

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

152 000

302 500

243 500

100 500

25 500

Belopp i tkr

Kommunal lokalförsörjning
Nolhagahallen, om-, tillbyggnad
Ny förskola Noltorp
Herrgården, tillbyggnad förskola
Noltorpskolan, tillbyggnad
Alingsås centrum, Nolhaga, 6-8 avd
P-däck, Stadsskogen
Ökad skolkapacitet, Alingsås centralort
Räddningsstationen
Totalt Kommunal lokalförsörjning
Kommersiella projekt

Totalt Kommersiella projekt

Tillgänglighetshöjande åtgärder
Reinvesteringar
Totalt
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Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
RESULTATRÄKNING

Budget

Budget

Budget

2019

2020

2 021

2 519

2 559

2 599

2 519

2 559

2 599

-2 470

-2 508

-2 548

-1 920

-1 958

-1 998

-550

-550

-550

BRUTTORESULTAT

49

50

51

Årets resultat

49

50

51

Investeringar

0

0

0

Nya lån

0

0

0

Byggnader och mark

0

0

0

Inventarier

0

0

0

272 464

272 464

272 464

0

0

0

100

100

100

Övriga kortfristiga fordringar

20

20

20

Likvida medel

15

66

17

272 599

272 650

272 601

271 479

271 530

271 581

Skulder till moderföretag

900

900

800

Skulder till dotterföretag

0

0

0

Räntebärande skulder

0

0

0

Aktuella skatteskulder

20

20

20

Leverantörsskulder

100

100

100

Övriga kortfristiga skulder

100

100

100

272 599

272 650

272 601

Nettoomsättning
Försäljning av konsulttjänster
Kostnader
Konsulttjänster VD
Revision och Styrelse

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Övriga finansiella anläggningar
Varulager
Kundfordringar hos dotterföretag

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KASSAFLÖDEANALYS

Budget

Plan

Plan

2019

2020

2021

49

50

51

Avskrivningar

0

0

0

Övriga poster

0

0

0

49

50

51

Erhållen ränta

0

0

0

Erhållna utdelningar

0

0

0

Erlagd ränta

0

0

0

Betald inkomstskatt

0

0

0

Rörelseresultat före finansiella poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar
49 av rörelsekapital
50

51

Ökning (-)/minskning (+) varulager

0

0

0

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

4

0

0

100

0

0

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder

-475

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-322

50

51

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Förändring av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

Ökning av kortfristig skuld Alingsås kommun

0

0

-100

Amortering av skuld

0

0

0

Lämnat koncernbidrag

0

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

-100

-322

50

-49

337

15

66

15

66

17

Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Nystart för ett växande Alingsås
Flerårsstrategi 2019–2021
Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-12, § 226
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13
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26
30

INLEDNING

Läsanvisning

Flerårsstrategi 2019–2021
Alingsås kommun
Flerårsstrategi 2019–2021 för Alingsås kommun pekar
ut färdriktningen för kommunens utveckling. Flerårsstrategin innehåller resultat-, balans- samt kassaflödesbudget för de kommande tre åren, investeringsbudget
för de kommande fem åren samt tillväxtprogram som
sträcker sig över tio år.
Flerårsstrategin redogör för viljeinriktningen för
verksamheten de kommande åren. Ambitionerna tar sig
uttryck i de prioriterade målen, särskilt fokus samt fullmäktiges uppdrag till nämnder, styrelser och förbund.

Prioriterade mål och indikatorer
Till de prioriterade målen kopplas indikatorer vars
utfall följs upp per helår. Nämnder, bolag och förbund
ska i enlighet med kommunens styrmodell f ormulera
åtaganden till de prioriterade målen. Åtagandena
sträcker sig över planperioden. Tillhörande nyckeltal
ska på ett tydligt sätt indikera vart arbetet med åtagandena är på väg och vara möjliga att följa upp löpande
under året. Det är av största vikt att nämnderna beslutar om åtaganden med en tydlig koppling till de priori
terade målen samt tillser att åtagandena är mätbara
löpande under året. Uppföljning sker i samband med
kommunens tertialbokslut.

Uppdrag
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder, bolag och
förbund ska utföras under första året i planperioden.
Arbetet med uppdragen ska följas upp löpande under
året och slutredovisas i samband med årsbokslutet. Uppföljning sker i samband med kommunens tertialbokslut.

Särskilt fokus
Utöver prioriterade mål, indikatorer och uppdrag lyfter Alliansen fram ett antal områden som särskilt ska
prägla nämnders, bolags och förbunds löpande arbete
under planperioden.
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3

Flerårsstrategin i styrmodellen

"

Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsstrategi som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för flerårsstrategin. I flerårsstrategin kopplas relevanta indikatorer för
ekonomi, kvalitet och volym till vart och ett av fullmäktiges prioriterade mål för att göra
dem mätbara. Utgångspunkten är att fullmäktiges prioriterade mål ligger fast under hela
mandatperioden, men om de ska revideras görs detta i flerårsstrategin. I flerårsstrategin
fastställs också budgeten för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de
nästkommande två åren.
Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2011 § 79, reviderad 2014-12-10 § 156.

Vision 2040
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”
De fem fokusområdena i visionen är:
• Vackra miljöer
• Livskvalitet
• Experimentlust
• Omställning
• Tillsammans

4

Inledning
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Nystart för ett växande Alingsås
Alingsås kommun har stor potential, med tusentals
människor som går till jobbet varje dag, pendlings
avstånd till Göteborg, väldigt många driftiga företagare, en fantastiskt vacker stadskärna och en idyllisk
landsbygd. Om den potentialen utnyttjas till fullo
finns stora förutsättningar för hela Alingsås att växa
och frodas, på ett sätt som gynnar alla kommuninvånare genom fler jobb, en bättre välfärd och ett rikare
kultur- och föreningsliv.
Då behövs en nystart. I denna flerårsstrategi inleds
den nystarten, med kraftfulla initiativ och satsningar
som syftar till att vända den negativa trenden med ett
sjunkande resultat i företagsrankningen, öka byggandet
av bostäder och utveckla nya områden, samt förstärka
välfärden i form av vård, skola och omsorg med hög
kvalitet och tillgänglighet.
Flerårsstrategin genomsyras också av ett klimattänk,
där grön tillväxt står i fokus för att Alingsås kommun
ska vara med och bidra till den gröna omställning som
krävs för att trycka tillbaka klimatförändringarna.
De åtgärder som presenteras spänner över hela kommunen, stad som landsbygd, för att hela Alingsås ska
kunna växa.

Allting sker utan undantag inom ramen för en
ansvarstagande ekonomisk politik, där varje skattekrona används varsamt och Alingsås rustas för en nedgång i konjunkturen.

Bärande idéer för Alliansen 2.0
Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar
genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. Vi vill lägga grunden för ett rättvist
och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan
känna trygghet, ta egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där familjen och det civila samhället står
starka. En ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det
goda i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse.
Den förnyelse vi nu ser är nödvändig och innebär
ett delat ledarskap med tydliga ansvarsområden och
talespersoner inom varje ansvarsområde. Det innebär
också ett stort och medvetet arbete för att uppnå ett
tillitsfullt ledarskap omfattande hela den kommunala
organisationen.
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Våra gemensamma värderingar

Jämställdhet

Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar, r ättvisa,
jämställdhet och medmänsklighet. Våra grund
läggande idéer och värderingar bygger på tolerans och
respekt för den enskilda individen och människors lika
värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende
kraft, förmåga och vilja att ta ansvar för sitt liv.
Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen
till människan själv. Beslut ska fattas så nära den som
berörs som möjligt. Det är först när den egna förmågan
att ta ansvar inte räcker till som politiken ska träda in.
En förutsättning för ett medmänskligt och tryggt
samhälle är att människor bryr sig om varandra.
Alingsås kommunala förvaltningar kan inte, och ska
inte, ha monopol på att hjälpa människor som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och samfund,
föreningar, organisationer och näringsliv måste finnas
med i detta arbete. Alingsås kommun ska dock självklart ta ett stort socialt ansvar när den egna förmågan
inte räcker till. Det krävs en fördjupad dialog och
utökat samarbete mellan kommunen och samhällets
olika aktörer för att vi tillsammans skall kunna fortsatt
bygga det goda samhället.
Som förtroendevalda ska vi företräda a lingsåsarnas
intressen, oavsett vem man är och var i kommunen
man bor. Det innebär inte att vi ska detaljreglera verksamheter eller utföra all service i kommunal regi.
Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ
och ansvarstagande. Individen och familjen, liksom det
civila samhället står i centrum för vår politik.
Alliansens gemensamma förhållningssätt i politiken
är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt
som vi söker ständig förnyelse av hur, och därmed med
vilka verktyg, målen ska nås.

Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och
pojkar, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det har de inte i dag,
vilket innebär att jämställdhetsarbetet är viktigt för att
värna mänskliga och demokratiska rättigheter. Diskriminering, kränkning, sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld får inte förekomma och ska beivras. Barn
och vuxna ska alltid bemötas av respekt och tolerans.
Varje individ har också ett ansvar att bemöta andra
med respekt och tolerans. Förskolor, skolor, föreningar
och arbetsplatser som präglas av mångfald, likabehandling och jämställdhet tar till vara människors kompetens, skapar kraft och bidrar till en bättre arbetsmiljö.
På samma sätt är en jämställd och öppen kommun
attraktiv, vilket främjar trivsel, tillväxt och utveckling.
Att följa upp lönekartläggningar och öka kunskapen i
jämställdhetsfrågor inom varje politikområde är viktigt
i arbetet för förbättrad jämställdhet.

Välfärdens kärna
Att ge goda förutsättningar för de stora välfärds
områdena förskola, skola, äldreomsorg, individ- och
familjeomsorg samt stöd till människor med funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska
gå till dessa områden. Med de nämnda prioriteringarna
som grund ser vi också behov av att kommunen är aktiv
och drivande på en lång rad områden. Svenska kommuner har i en internationell jämförelse ett mycket brett
ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter
många välfungerande samhällsfunktioner. Genom klok
politik och bred samverkan med det civila samhället –
individer, kyrkor, föreningar och företag – ska Alingsås
fortsätta att utvecklas. Detta är samverkansområden
som vi avser att fördjupa ytterligare.
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Demokrati
Demokrati är en av det fria samhällets hörnpelare, där
politiska partier och folkrörelser med många aktivt
engagerade spelat en avgörande roll i samhällsutvecklingen. Antalet förtroendevalda och medlemmar i
de traditionella folkrörelseorganisationerna har dock
under de senaste decennierna minskat kraftigt. Vi tar
detta på stort allvar och vill därför arbeta med att slå
vakt om och stärka demokratin genom medborgardialoger, användande av ny digital teknik samt ge ökat
ansvar för dessa frågor i såväl kommunstyrelsen som
övriga nämnder. Alingsås kommun ska vara en transparent kommun, där vi löpande informerar om vilka
förändringar som planeras och genomförs i kommunen
och där vi möjliggör en levande och ständigt pågående
dialog om utvecklingen av Alingsås kommun.
Det är också angeläget att förstärka nyanländas
utbildning i såväl demokrati som jämställdhetsfrågor.
För att främja demokratin måste det i kommunen finnas processer som ger medborgarna förutsättningar att
delta i samhällsutvecklingen. Genom en medskapande
medborgardialog kan kommunens invånare få en större
delaktighet i viktiga frågor.
En kommun fri från korruption och misskötsel är en
förutsättning för att kunna hushålla med kommunens
ekonomi och bedriva en bra verksamhet. Därför behövs
en visselblåsarfunktion. Att kunna rapportera missförhållanden utan att drabbas av negativa konsekvenser är
viktigt för att upprätthålla invånarnas förtroende för
kommunen som organisation.
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Attraktiva arbetsplatser
Alingsås kommun skall till alla delar vara en attraktiv
arbetsplats så att kommunen kan attrahera och behålla
kompetenta medarbetare i en väl fungerande och engagerad organisation, där medarbetarna trivs, känner
arbetslust och arbetar med ständiga förbättringar.
Det krävs att ledning och styrning utgår från ett
tillitsbaserat synsätt. Det gäller såväl politiker som
tjänstemän samt att allas insatser stöds av modern digitaliserad teknik i en arbetsmiljö som är modern.
Det är av avgörande betydelse att Alingsås kommun
kan attrahera kompetent personal att såväl söka sig
till vår kommun som att våra befintliga medarbetare
känner glöd, engagemang och vilja att fortsätta
utveckla kommunens verksamheter. Alingsås kommun
ska ta tillvara personalens engagemang och kunskap.
Vi anser att det är angeläget att stödja cheferna i deras
uppgifter, främja en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. Att skapa en vi-känsla, ökad delaktighet och
stolthet över att vara en del av vår kommuns utveckling
är vår utgångspunkt. Detta innebär att kommunen skall
utveckla program och metoder så att hela organisationen
har en gemensam kultur och värdegrund.

Jobb och företagande
Företagens betydelse för att skapa jobb i kommunen
kan inte överskattas. Dessutom levererar de produkter
och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera.
Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda
förutsättningar för att starta och driva företag. Kommunen ska underlätta och uppmuntra företagandet i
kommunen. Regelbördan bör hållas nere och ständigt
ses över, servicen och attityden till företagarna måste
förbättras och konkreta åtgärder ska vidtas för att företagens möjligheter att växa ska öka. Ett fritt företagande är en förutsättning för att Alingsås kommun ska
fungera på bästa sätt.
Alingsås kommun har under flera år tappat placeringar i Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas
företagsklimat. Plats 237 av 290 är helt oacceptabelt.
Därför krävs en nystart. Vi behöver vidta kraftfulla
åtgärder på bred front för att vända den negativa trenden och återskapa det mycket goda företagsklimat som
Alingsås kommun en gång hade.
Kommunen förstärker fokus på att uppnå ett gott
företagsklimat.
De delar av företagsrankningen där Alingsås kommun hamnar lägst handlar om attityden mot företagarna, både från politiker och tjänstemän. Det är
därför viktigt att kommunen jobbar målinriktat för
att öka servicen till näringslivet och förbättra dialogen
med företagarna.

Genom kontakter och studiebesök hos jämförbara
kommuner med bra företagsklimat skapas kontaktytor på ledningsnivå för vägledning och inspiration.
Kommunen har omorganiserat näringslivsarbetet och
inrättat nya funktioner för att förbättra arbetet med
näringslivsfrågor. Det bör även ske fler riktade företagsbesök från politiker.
Framgång i näringslivsarbetet och ett attraktivt
företagsklimat präglas också till stor del av hur väl
kommunen lyckas i sitt övriga arbete. För att skapa förutsättningar för ett expansivt näringsliv krävs bland
annat ett utbud av varierande boendemiljöer, fungerande infrastruktur och kollektivtrafik och en väl
utbyggd kommunal service och hög kvalitet i våra skolor. Våra skattepengar ska användas klokt och kommunen ska inte medverka till att konkurrensen på
marknaden snedvrids.
Ett annat sätt att stärka företagsklimatet är att korta
handläggningstiderna, inte minst när det gäller bygglov
och planbesked, vilket behandlas mer utförligt under
avsnittet om samhällsbyggnad.
Särskilt fokus

• Att aktivt verka för att Alingsås på ett markant sätt
förbättrar förutsättningarna för företagande med
målsättning att kommunen får ett av landets bästa
företagsklimat.
• Förbättra informationen till näringslivet och öka
dialogen mellan kommunen och företagarna.
• Jobba aktivt med att förbättra attityden till företagen
och öka servicenivån.
• Det intensifierade arbetet med digitalisering i den
egna organisationen ska fortgå.
Uppdrag

• Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer
med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.
• Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om upphandlingsförfarandet för att underlätta
för fler att delta i upphandlingar.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad
tillgång på såväl bostads- som verksamhetsmark.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn
av kommunala bestämmelser, i syfte att minska regler för företagen.

Sida 47 av 148

7

Samhällsbyggnad
Alingsås är en expansiv kommun och befolkningen
växer varje år. Det är i grunden väldigt bra, men skapar
också utmaningar när det gäller tillgång till bostäder
och en infrastruktur som kan hantera befolkningsmängden. I Alingsås råder bostadsbrist, inte minst
bland ungdomar, och infrastrukturen är i behov av
utveckling för att på ett tillfredsställande sätt kunna
svälja trafikflödet.
Därför måste byggtakten öka och viktiga infrastrukturprojekt inledas så snart som möjligt i enlighet med tillväxtprogrammet. Vi gör därför en satsning
och avsätter medel för att kunna påbörja nödvändiga
planprogram, trafikutredningar, med mera. Tillväxtprogrammets investeringar kräver ett strategiskt planeringsarbete som behöver påbörjas snarast möjligt.
Det finns ett stort behov av att handläggnings
processerna i byggärenden blir snabbare och smidigare.
Det krävs krafttag i form av ett förbättrat arbetssätt
som skapar större effektivitet och en förändring av
inställning och arbetskultur kring byggrelaterad ärendehantering.
Särskilt fokus

• Öka byggtakten, framför allt när det gäller bostäder.
Extra fokus på mindre hyreslägenheter.
• Inled det strategiska planeringsarbetet med viktiga
infrastruktur- och bostadsprojekt enligt tillväxt
programmet.
• Korta ned handläggningstiderna för byggärenden
och se över interna rutiner för att effektivisera
bygglovshanteringen.
• Jobba aktivt med att förbättra attityden och informationen till den som söker bygglov eller har andra
byggrelaterade ärenden hos kommunen.
Uppdrag

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka hur man kan möjliggöra fler privata initiativ till
byggnation av mindre och billiga lägenheter.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inom
ramen för det kommunala uppdraget effektivisera
bygglovshanteringen.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka
debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten för att öka självfinansieringsgraden.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs
och blir effektiv.
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• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
utforma mer flexibla detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka
dialogen med Västtrafik för att undersöka möjlig
heterna till utökade turer med kollektivtrafiken.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i
dialog med exploatörer undersöka vilka mindre
bostadsprojekt på planlagd mark som finns i dag, i
syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få
fler bostäder på plats.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se
över interna riktlinjer, i syfte att bedriva en snabbare
bygglovshantering.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för att på sikt bygga en hållplats
vid Lövekulle för pendeltåg och bussar.
• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med
marknadens intressenter, genomföra en snabbare och
effektivare plan- och exploateringsprocess.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en
utredning som ska syfta till att finna kommunens
vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en
fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och
till ytan mindre hyreslägenheter.
• Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att
skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och
eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med
syfte att få ytterligare en isyta.

Landsbygd
Ungefär en tredjedel av alla invånare i Alingsås kommun bor utanför tätorten. För att hela Alingsås ska
utvecklas och växa krävs det att de som bor på landsbygden får goda förutsättningar för att kunna arbeta,
bo och driva företag. Annars riskerar kommunen att
splittras, där de som på landsbygden inte åtnjuter
samma samhällsservice som de som bor i tätorten. För
att skapa en sammanhållen kommun, där alla kommunens delar till fullo inkluderas i utvecklingen, bör
landsbygdsperspektivet ständigt finnas med i kommunens arbete.
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Särskilt fokus

• Arbeta aktivt för att göra det mer attraktivt att leva
på landsbygden i Alingsås kommun.
• Öka byggtakten i de delar av kommunen utanför
tätorten där det råder brist på bostäder.
• Förbättra infrastrukturen på landsbygden, samt mellan stad och landsbygd.
• Öka dialogen med företagare på landsbygden.
Uppdrag

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka
ut ett antal LIS-områden för att möjliggöra fler
strandnära bostäder på landsbygden.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta
åtgärder för att uppdatera detaljplaner i de norra
delarna av kommunen, för att öka byggtakten.
• Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att i dialog med matleverantören öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter.

Barn och ungdomar
Kommunens förskolor och skolor ska bedriva en undervisning av hög kvalité. Alla elever som går ut grundskolan,
även de med särskilda behov, ska ha de kunskaper med sig
som krävs för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är
baskunskaperna – att kunna läsa, skriva och räkna. Arbetet med att uppnå goda studieresultat grundläggs redan på
förskolan där barngrupperna behöver bli mindre.
Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och
tydliga krav. Tidiga elevinsatser ska sättas in vid behov
av stöd och hjälp och fler speciallärare behöver anställas.
Elevernas och föräldrarnas ansvarstagande – kombinerat
med stor frihet för rektorer, lärare och övrig personal – är
en vinnande modell. Utvärderingar gör att lärarna kan
upptäcka vilka elever som inte hänger med i undervisningen – och sätta in stöd och hjälp i tid.
Personalen inom förskola och skola är en nyckelgrupp för framgång och att vi lyckas höja dess status är
avgörande för den svenska skolans möjlighet att lyckas.
Våra elevers skolresultat är beroende av att skickliga och
engagerade lärare vill arbeta i vår kommun och att de
kontinuerligt erhåller adekvat fortbildning. Studieron i
klassrummen måste ökas. Detta är ett arbete för såväl
lärare som elever. Även föräldrar behöver engageras.
Det är dessutom angeläget att lärarna ges möjlighet att ägna sin arbetstid åt undervisning. Därför bör
arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget
i möjligaste mån placeras på andra personalkategorier. Med framgång prövas nu i många kommuner en
modell med så kallade studiepedagoger, lärarassistenter
etc. vars fokus är det elevarbete som ligger utanför det
direkta undervisningsuppdraget.

Det är värdefullt för såväl elever som föräldrar att
själva kunna välja skola. För att göra valet så enkelt som
möjligt och samtidigt ge alla elever och föräldrar likvärdiga möjligheter bör det utredas om köerna till alla
kommunala skolor och friskolor i kommunen kan samordnas via en gemensam webbportal, som administreras av kommunen.
Särskilt fokus

•
•
•
•
•

Lönerna för skickliga lärare ska fortsätta höjas.
Studieron ska förbättras.
Ogiltig frånvaro och sena ankomster ska minska.
Tydliga och tidiga kunskapsutvärderingar.
Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Uppdrag

• Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga åldrar
samt barn med särskilda behov.
• Barn-och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta
åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare
för att frigöra mer tid för undervisning.
• Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att
undersöka förutsättningarna för att inrätta en
gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i kommunen.
• Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att
minska barngrupperna i förskolan.
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Kultur och utbildning

Särskilt fokus:

Gymnasieskolan skall erbjuda eleverna en god och
stimulerande studiemiljö med hög kunskapsutveckling.
Genom god samverkan med grundskolan f örväntas
eleverna inneha nödvändig kunskap för att klara fortsatta studier. Det är angeläget att en fördjupad dialog
med region, universitet och högskolor samt näringsliv för utveckling av utbildningserbjudande och
kompetensförsörjning till yrkeslivet. Det är viktigt att
fortsatt utveckling sker genom utvidgning av karriärtjänster för gymnasiet.
Kompetensutveckling för lärare är mycket viktigt,
både inom respektive ämnesområde och inom pedagogik och didaktik. Utöver lektorstjänster är det viktigt
att höja kompetensnivån på bredden över hela lärarkåren. Det ger styrka och kvalitet för gymnasium och
campus. Folkhögskolor spelar en viktig roll inte minst
för de elever som lämnar gymnasiet utan fullständiga
betyg. En god samverkan mellan kommunen och folkhögskolan är därför angelägen.
Kulturen bidrar till att ge människor en hög livskvalitet. Kommunen skall därför ha ett fritt och vitalt kultur
liv som är livskraftigt i hela kommunen. Kulturens frihet
och möjlighet att skapa upplevelser och engagemang ska
värnas, så att den kan vara nyskapande och obunden,
kritisk och kreativ. Vår övergripande ambition är ett ökat
aktivt deltagande i kulturlivet.
Möjligheten till kulturella upplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter har stor betydelse för var
människor väljer att bosätta sig och påverkar i förlängningen utvecklingen av kommunen. Olika typer av
föreningar ska behandlas på ett likvärdigt sätt av kommunen. Ungdomsgårdar som erbjuder skapande aktiviteter och en mötesplats som bidrar till integration skall
uppmuntras.
Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrottsoch fritidsområdet. Kommunen ska också medverka
till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra
stöd till idrott och föreningsliv. Även studieförbundens
fria och viktiga roll för folkbildningen ska stärkas.

• Utveckling av strategier för att arbeta mot vision
2040 och "kulturstaden".
• Stöd och utveckling av ideella sektorn, folkbildning,
föreningsliv och integration.
• Stöd och utveckling av idrotts- och friluftsutövande
i samverkan med föreningslivet.
• Besöksnäringen ska utvecklas genom samverkan
med näringslivet.
• Utbudet av kultur behöver komma fler till del i hela
kommunen.
• Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.
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Uppdrag

• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta
ytterligare lektorstjänster.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
påbörja samverkan med regionen, universitet och
högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha
arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars
omfattning och utformning.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
öka kulturutbudet i samtliga kommundelar.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
stärka och stimulera den civila sektorn.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som
kan implementeras inom flera områden samt att
stärka Arena 11:s integrationsinsatser.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i
syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan).
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
analysera framtida behov av om- och tillbyggnation
av Alströmergymnasiet.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan
Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat att
se över möjligheterna för en gemensam vaktmästartjänst.
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Äldre

Social omsorg och frivilliginsatser

Äldre kommuninvånare prioriteras av Alliansen och vi
har en välskött äldreomsorg i Alingsås. Samtidigt vet
vi att demografin gradvis leder till ökad efterfrågan på
främst hemtjänst men även särskilda boenden. Det är
en stor utmaning som Alingsås delar med övriga kommuner i hela landet.
En av våra större utmaningar är att kunna rekrytera
personal till vårdyrket i framtiden och här behöver riktade insatser genomföras för att höja attraktiviteten i
yrket. Det är angeläget att undersköterskeuppdraget
renodlas och att servicepersonal kan avlasta i uppgifter
som inte kräver undersköterskeutbildning.
Kombinationen av ökad efterfrågan på omsorg och
den framtida utmaningen att klara rekryteringsbehoven av personal, ställer krav på omställning. Alliansen vill därav särskilt lyfta fram krav på en modern och
effektiv äldreomsorg där välfärdsteknik nyttjas i allt
högre grad men med bibehållen kvalitet för de äldre.
Fler trygga boenden, samt även särskilt boende, i
hela kommunen är avgörande för att kunna möta den
demografiska utmaningen med en allt större andel
äldre samtidigt som vi ytterligare måste förbättra vårt
förebyggande arbete.

I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten
finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i
välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett
samhälle där alla individer kan känna sig trygga och
ges goda möjligheter att utvecklas.
Men framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också
tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås, exempelvis
via Home Start. Utöver det måste arbetet mot våld i
nära relationer fortsätta genom stöd till Kvinnojouren
Olivia samt att insatser vidtas för att förebygga hedersrelaterat våld.

Särskilt fokus

•
•
•
•

Fler äldreboenden i kommunen.
Utveckla anhörigstöd och förebyggande insatser.
Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.
Minska ensamhetsproblematiken och utreda träffpunkter i frivillighetsregi.
• Utveckla samverkan med närsjukvården.
Uppdrag

• Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden
ges i uppdrag att vidta åtgärder för ett nytt äldre
boende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik
och i privat regi.
• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
påbörja ett strategiskt omställningsarbete i syfte att
klara framtidens krav på verksamheten.
• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget genom att finna
möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att äldre som fortfarande bor
hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen.

Särskilt fokus

• Förebyggande insatser för barn och unga ska prioriteras.
• Förebyggande insatser mot våld i nära relationer
samt hedersrelaterat våld ska prioriteras.
• Åtgärder för minskad droganvändning ska vidtas.
• Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.
Uppdrag

• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för
Lagen om valfrihetssystem.
• Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med
det civila samhället göra insatser för att hindra våld i
nära relationer.
• Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med
kultur- och utbildningsnämnden göra insatser för att
förhindra hedersrelaterat våld.
• Socialnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för
att i högre utsträckning tillgodose kompetensförsörjningen inom den sociala verksamheten i Alingsås
kommun.
• Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla och utöka
så kallade hemmaplanslösningar, för att undvika
dyra externplaceringar i andra kommuner.
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Klimat och miljö
Klimathotet är vår tids stora ödesfråga. Det är en
global fråga, men klimatarbetet måste ske även lokalt.
Alingsås kommun ska inte bara vara med och bidra till
den gröna omställning som krävs, utan också gå före.
Vi måste gå över till transporter som drivs av förnybara
bränslen och ersätta fossil energi med ny, grön teknik.
I Alingsås kommun finns det mycket att göra för
att bidra till den gröna omställningen. Dels måste vi
underlätta för de företag och privatpersoner som vill
vara klimatvänliga. Det ska vara enkelt och billigt att
vara klimatsmart. Dels måste kommunen gå före i det
arbetet, genom att ställa om den egna verksamheten.
Vi måste ha privatpersoner och företag med oss i den
gröna omställningen. Alingsås kommun ska driva en
teknikoptimistisk, framåtsträvande och resultatinriktad
klimat- och miljöpolitik med fokus på grön tillväxt, där
äganderätten inte urholkas och utmanas.
För att öka andelen förnybar energi i Alingsås kommun kommer det göras ett tillägg i ägardirektiven till
Alingsås Energi, i syfte att öka antalet laddstolpar i hela
kommunen. Även ägardirektiven till Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB kommer förändras, för att kommu
nala fastigheter ska utrustas med solpaneler. Alingsås
kommun ska arbeta mot att på sikt enbart ha fossilfria
bilar för att minska kommunens klimatpåverkan.
Agenda 2030 skall framgent vara styrande i den
kommunala organisationen för att långsiktigt arbeta
mot ett mer hållbart samhälle. Slutsatserna från
kommunfullmäktiges särskilda beredning med Agenda
2030 ska implementeras i den kommunala verksamheten. Framtidsveckan är en värdefull satsning där det
civila samhället bidrar till hållbarhetsarbetet.
Särskilt fokus

• Förstärk klimatarbetet genom ett tydligt fokus på
förnybara energikällor i kommunens verksamheter,
både för fordon och fastigheter.
• Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de
nationella miljömålen.
• Förstärka arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s
vattendirektiv.
Uppdrag

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
• Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg
skolväg.
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Inledning

Integration
Alingsås kommun har under senare år tagit emot såväl
asylsökande som kvotflyktingar och kommunplacerade
personer som redan erhållit uppehållstillstånd. Det har
varit en utmaning då många ankom till vår kommun,
men har till stora delar klarats av tack vare frivillig
insatser från det civila samhället.
Många av de asylsökande går på gymnasiet, och kan
efter beviljad asyl komma att kunna bidra till vårt samhälles utveckling. I väntan på asylbesked och efter fyllda 18
år bor många av dessa ungdomar i frivilliga familjehem.
SKL har påtalat vikten av att kommunerna klarar
integrationen då behov av arbetskraft kommer att öka
framöver. Det beslut som antagits genom Effekt har
lett till en bättre kontroll på kostnaderna för flykting
mottagandet. I arbetet med integrationen krävs fortsatta och samordnade insatser från såväl kommunen,
det civila samhället och näringslivet.
Integration har också en vidare betydelse. Det handlar om att integrera alla i samhället oavsett bakgrund,
ålder, kön eller sexuell läggning, med mera. Att alla ska
få möjlighet att uppleva delaktighet och ett unikt värde
är alltid grunden. En fortsatt samverkan mellan kommunen, näringslivet och det civila samhället är avgörande för en lyckad integration.
Uppdrag

• Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag
att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens
samlade integrationsarbete.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom
kommunen för personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet.
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EKONOMI

Övergripande styrning och
ekonomisk planering
Alliansen har sedan vi övertog styret i Alingsås vänt
det strukturella underskottet till ett överskott. Vi har
säkerställt ordning och reda med ekonomin och skapat
bättre förutsättningar för framtiden.
Alliansen har tillsammans med övriga partier tagit
ett blocköverskridande ansvar som sträcker sig över
mandatperioder i och med handlingsplanen Effekt.
Nödvändiga åtgärder som inte innebär generella neddragningar i välfärden har varit i fokus tillsammans
med långsiktighet för att vända kostnadsutvecklingen.
Handlingsplanen togs fram för att ge kommunen tid
att påbörja det nödvändiga omställningsarbetet för att
anpassas till en svårare ekonomisk framtid.
Alingsås har haft en bra och välskött kommunal ekonomi under de år som Alliansens grundläggande ekonomiska mål var gällande. Genom att kombinera service
av hög kvalitet med bibehållet skatteuttag och rimliga
avgifter skapar vi ett bra Alingsås att bo och verka i.
Alingsås ska vara en kommun med en långsiktigt
hållbar ekonomi. Kommunen ska ta ansvar för fram
tidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens
verksamheter och behovet av att göra avsättningar
för kommande investeringar. Alla verksamheter som
Alingsås kommun finansierar ska vara av god kvalitet
och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och
uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer
och resultat i verksamheterna. Det ställer också krav på
ständiga prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse
av verksamheterna.
Vi vet att kommunsverige möter stora demografiska
utmaningar kommande år. Alliansen påbörjar redan
nu omställningen för att fortsatt kunna leverera en välfärd av god kvalitet med bibehållet skatteuttag. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin på
kort och lång sikt.
Vi ser ett behov av att stärka styrningen i kommunen
och ha en tydlig koppling mellan kommunens nya vision
och uppdraget att ta fram en gemensam värdegrund för
hela organisationen. Det ska finnas en tydlig linje mellan
vision, gemensam värdegrund, styrmodell och målstyrning. Alliansen väljer därav att förstärka kommun
styrelsens möjligheter att under planperioden fullfölja de
politiska målen som är kopplade till flerårsstrategin inom
övergripande styrning och ledning.

Alliansen anser att det behöver göras en översyn av
kommunens fastighetskoncern då den demografiska
utvecklingen ställer krav på både en effektiv lokalplanering och en säkerställd nybyggnation av bostäder.
Kraven på AB Alingsåshem är tydliga och framgår i gällande ägardirektiv. Nybyggnationstakten måste öka. Det
måste vara bolagets fokus kommande år. Kommunstyrelsen ges därför i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB verka för ökad
nybyggnation. Men det behövs även en förbättrad lokalplanering där nödvändiga om- och tillbyggnationer samt
underhåll säkerställs samtidigt som lokalkostnaderna
behöver ses över. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag
att tillsammans med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB genomföra en översyn av de kommunala verksamhetslokalernas förvaltningsform i syfte att säkerställa
både hyresnivåer som bra lokalplanering. I samband med
detta anser vi att det också ska ske en översyn huruvida
kommunens fastighetskoncern kan avyttra sina näringslivsfastigheter då vi inte vill snedvrida konkurrensen och
vara en konkurrent till näringslivet. Uppdraget till kommunstyrelsen om förbättrad ledning och styrning omfattar även hela bolagsstrukturen där korta beslutsvägar och
effektiv administration ska eftersträvas.
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Uppdrag

• Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för
och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.
• Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin
centrala administration och föreslå möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar.
• Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och
utveckla demokratin och i lämpliga former använda
sig av medborgardialog.
• Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis
artificiell intelligens kan införas i syfte att minska
administrationen.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med
förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp lönekartläggning och vid behov vidta lämpliga åtgärder.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion som ger anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas
av negativa konsekvenser.
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• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en
gemensam värdegrund för hela organisationen.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och
förbättra styrningen i kommunkoncernen genom att
bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en
tydlig koppling till vision och värdegrund.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan
med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB verka
för ökad nyproduktion av bostäder.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan
med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB verka
för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan
med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB göra
en översyn inklusive konsekvensanalys av det kommunala fastighetsbeståndet i syfte att uppnå en optimal förvaltningsform.
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God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och
lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva
beslutar om och som de själva konsumerar, samt att
gjorda investeringar ska kunna ersättas.
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader
och intäkter. Nettokostnaderna får därför inte öka i
snabbare takt än skatteintäkter och generella stats
bidrag. Om förbrukningen under ett år uppgår till mer
än intäkterna innebär det att kommande generationer
måste betala för denna överkonsumtion, vilket inte går
ihop med kommunallagens grundtanke om att varje
generation ska bära sina kostnader.
En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva
upp till kravet på god ekonomisk hushållning.
Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat
balanskravet, vilket innebär att intäkterna ska överstiga
kostnaderna. Det är alltså inte tillräckligt att i resul
tatet uppnå balanskravet, det vill säga nollan. För att
kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt måste resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt.
Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och landsting ska upprätta budgeten för nästa
kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Om underskott ändå skulle uppstå under året ska det
negativa resultatet balanseras med motsvarande överskott under de närmast följande tre åren. Detta kan
innebära att en överkonsumtion under ett år kan medföra stora konsekvenser för kommunens verksamheter
de följande åren då underskottet ska hämtas hem för att
få ekonomin i balans igen.
God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensio
ner; att hushålla i tiden samt att hushålla över tiden.
Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort
sikt och att väga verksamhetens behov på längre sikt.

Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både
ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
Det finansiella perspektivet innebär bland annat att
varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation
ska behöva betala för det som en tidigare generation
har förbrukat.
Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen
måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För
att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband
mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.
Det är viktigt att varje nämnd kontinuerligt följer
upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utvecklingen av
mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad
flerårsstrategi. Nämnderna måste också vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig inom tilldelad ram då
ramen är begränsningen för verksamhetens omfattning
på nettokostnadsnivå.

Sida 55 av 148

15

Enligt kommunallagen ska kommunerna i samband
med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De
finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den kommunala verksamheten
utifrån respektive kommuns ekonomiska situation.
Vidare ska de finansiella målen ange en ambitionsnivå
för kommunens finansiella utveckling och ställning.
Flerårsstrategi 2019-2021 innehåller finansiella mål
som ska säkerställa att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls.
Resultatnivån för att uppnå god ekonomisk hushållning varierar beroende på bland annat kommunens befolkningsutveckling och behov av investeringar.
Normalt sett ska kommunen uppvisa ett positivt resultat på en nivå som gör att dess ekonomi inte urholkas
av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av
investeringar. Ett resultat på minst två procent ger
utrymme för att över en längre tid självfinansiera större
delen av en normal investeringsvolym i kommunen.
Det innebär att Alingsås kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och
soliditet behålls. I en växande kommun som Alingsås
med allt större investeringsvolymer bör därför resultat
målet vara i paritet med de investeringsambitioner
som kommunen har och därmed höjas till en högre
nivå än riktvärdet om två procents överskott. 2-3 procents överskott överensstämmer i högre utsträckning
med kommunens tillväxtprogram och därtill kommande investeringsplaner. Resultatmålet är även en
förutsättning för att klara snabba förändringar i samhällsekonomin och fungerar därmed som en buffert för
konjunktursvängningar.
Det är viktigt att begränsa nettokostnadsutvecklingen till utvecklingen av skatteintäkter och generella
statsbidrag för att Alingsås på längre sikt ska kunna
behålla en god ekonomi och ett finansiellt utrymme för
att möjliggöra tillväxt. Med en oförändrad skattesats är
det även viktigt att verksamheterna bedrivs ändamåls
enligt och kostnadseffektivt för att kunna möta de
demografiska utmaningarna.
Kommunen ska självfinansiera samtliga investeringar i skattefinansierad verksamhet. Detta innebär att
kommunen inte ska låna. På så sätt stärks kommunens
långsiktiga finansiella handlingsberedskap.
Soliditeten är ett mått som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och är därför ett mått på kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. Om soliditeten är hög har tillgångarna till stor del finansierats med egna medel och
lånefinansieringen är låg. De faktorer som påverkar
soliditeten är dels årets resultat, dels hur tillgångar och
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Ekonomi

skulder förändras under året. Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad
eller öka för Alingsås. På så sätt stärks kommunens ekonomi på längre sikt.
VA- och avfallsverksamheten ska planeras och
genomföras inom ramen för taxan, med målet att eventuella överuttag eller underuttag ska regleras mot brukarna inom en treårsperiod. Långsiktigt ska VA- och
avfallsverksamheten finansiera sina investeringar med
egna medel.

Mål för god ekonomisk hushållning
Kortsiktiga mål

• Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
• Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.
• Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Långsiktiga mål

• Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska.
• Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen bör vara oförändrad eller öka.
Ekonomistyrprinciper

Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska
förvaltning regleras i stor omfattning av kommunal
lagen samt lagen om kommunal redovisning. Alingsås
kommuns ekonomistyrprinciper utgår från att redovisningen sker enligt kommunal redovisningslag och
övrig tillämplig lagstiftning.
Ekonomistyrprinciperna behandlar vidare hur våra
skattemedel ska brukas. Kommunfullmäktige fast
ställer årligen den budget inom vilken verksamheten
ska bedrivas och alla kostnader täckas. En nämnd får
inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad.
Om detta ändå sker ska nämnden täcka underskottet
inom två år. En åtgärdsplan ska i samband med boksluten föreläggas kommunstyrelsen för godkännande.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.
Investeringar

I flerårsstrategin framgår kommunens investeringsplan
för de kommande fem åren. Ett av de finansiella målen
är att skattefinansierade verksamheters investeringar
ska självfinansieras till 100 procent. Detta uppnås i
flerårsstrategi 2019-2021.
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Ekonomiska slutsatser
Alliansens flerårsstrategi innebär att Alingsås kommun
under planperioden 2019 till 2021 beräknas klara det
resultatkrav på minst 2 procent som kommunen har som
finansiellt mål. Även övriga finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt balanskravet är utifrån den
beslutade flerårsstrategi uppnådda. Kommunens investeringar i skattefinansierad verksamhet är självfinansierade.
Alingsås ligger totalt sett högre i redovisade netto
kostnader jämfört med referenskostnaderna för de områden som omfattas av denna beräkning. Detta innebär att
Alingsås har en högre kostnadsbild än vad som är att förvänta utifrån kommunens struktur. Ett av de finansiella
målen är att avvikelsen gentemot referenskostnaderna
ska minska. Alingsås kommun avviker utifrån 2017 års
siffror med ungefär 46 mnkr från vad som kan förväntas
utifrån kommunens struktur.
Alliansen har i flerårsstrategi 2019-2021 sett över
uppräkningsfaktorerna till kommunens nämnder.
Samtliga nämnder erhåller en uppräkning av permanent kommunbidrag motsvarande 50 procent av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Därtill sker
politiska prioriteringar riktade till de områden som
bedöms särskilt viktiga. Den nya modellen för uppräkning innebär ett inbyggt effektiviseringskrav gentemot
nämnderna. Detta bedöms nödvändigt för att möta
kommande års ekonomiska utmaningar med vikande
skatteintäkter i kombination med ett ökat demo
grafiskt tryck. Samtidigt frigör den nya uppräkningen
ett utrymme för riktade politiska prioriteringar vilket
bidrar till en tydligare styrning av tillgängliga medel.
I flerårsstrategi 2019-2021 märks detta bland annat
genom en satsning på funktionshinderverksamheten

om 10 mnkr och en satsning på mindre barngrupper i
förskolan om 5 mnkr samt riktade medel för att möjliggöra ambitionerna i tillväxtprogrammet.
I flerårsstrategi 2019-2021 visar Alliansen sitt
ansvarstagande för kommunens budget och den framtida ekonomiska planeringen för tillväxten. Med bibehållet skatteuttag och krav på effektiviseringar läggs
en stabil grund på en budgeterad resultatnivå över
2 procent under planperioden. Genom nödvändiga
satsningar på äldreomsorg, skola samt social omsorg
säkerställs kvaliteten på kommunal omsorg i kärnverksamheten där behovet är som störst.
Fokus i den ekonomiska planeringen är att säkerställa kombinationen av nödvändig kommunal verksamhet och behovet av investeringar i kommunal
infrastruktur.
Det budgeterade resultatet möjliggör för kommunen
att förverkliga tillväxtambitioner, investeringar i välfärden samt en ökad digitalisering och därmed bättre tillgänglighet för kommuninvånarna.
Alliansens flerårsstrategi grundar sig på ambitioner
om ett gott näringslivsklimat, bra förutsättningar för
barn och unga att klara skolan och tron på varje människas förmåga och vilja att ta ansvar för sitt eget liv.
För att förverkliga ambitionerna finns särskilda fokus
områden som kommunen särskilt ska fokusera på, mål
med tillhörande indikatorer som styr verksamheten
i utstakad riktning samt särskilda uppdrag som ska
genomföras 2019.
Alliansens flerårsstrategi 2019-2021 skapar lång
siktiga förutsättningar för en högkvalitativ välfärd och
en fortsatt tillväxt för Alingsås kommun.
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Finansiell analys av
flerårsstrategi 2019–2021
2018

2019

2020

2021

Skatteintäktsutveckling (%)

3,3

4,4

3,4

3,3

Nettokostnadsutveckling (%)

3,0

4,1

1,6

2,3

Kommunens skatter och bidrag beräknas öka under den
kommande treårsperioden med 4,4 procent 2019 för att
sedan öka till 3,4 procent 2020 respektive 3,3 procent 2019.
Kommunen budgeterar med en oförändrad skattesats.
Kommunens nettokostnader beräknas öka under
perioden med 4,1 procent 2019 och sedan minska till
1,6 procent 2020 för att sedan öka till 2,3 procent 2021.
Effekten av att redovisa pensionsförpliktelser enligt
fullfonderingsmodellen bidrar till en sänkning av nettokostnadsutvecklingen under perioden. Detta innebär att
nettokostnaderna planeras att inte öka snabbare än skatter och bidrag under planperioden. Kommunens finansiella mål om att nettokostnaderna inte ska öka snabbare
än skatter och bidrag planeras därmed att uppnås.

Årets resultat (mnkr)

Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2019 på
71,5 mnkr. Relateras kommunens budgeterade resultat till skatter och bidrag beräknas kommunens resultat hamna på 3,0 procent. Resultaten under 2020 och
2021 har budgeterats till 4,7 respektive 5,7 procent.
Alingsås totala investeringsvolym beräknas uppgå
till 162,9 mnkr under 2019, vilket är 8,3 mnkr lägre än
budgeterat 2018. Totalt under perioden mellan 2019
till 2021 beräknas kommunen investera 536,3 mnkr.
Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna
beräknas under 2019 uppgå till 82,5 procent. Detta
innebär att investeringarna under 2019 inte förväntas
kunna finansieras med skatter och bidrag, utan kommunen beräknas använda sig av sin likviditet för att
finansiera investeringarna. Under planperioden beräknas självfinansieringsgraden i genomsnitt uppgå till
98,8 procent.
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Ekonomi

2018

2019

2020

2021

61,8

71,5

116,3

144,8

2,7

3,0

4,7

5,7

Årets resultat i förhållande till
skatter och bidrag (%)

Relateras kommunens resultat till skatter och bidrag
beräknas kommunen under 2019 redovisa ett resultat
på 3,0 procent för att sedan öka till 4,7 och 5,7 procent
för 2020 respektive 2021.
Alingsås finansiella mål är att ekonomiskt resultat
årligen ska uppgå till minst 2,0 procent av skatter och
bidrag, vilket de planerade resultaten uppnår. 2,0 procent ger utrymme för att över en längre tid skatte
finansiera större delen av en normal investeringsvolym
i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och
långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av
likviditet och soliditet behålls.
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Investeringsvolym (mnkr)

2018

2019

2020

2021

171,2

162,9

168,4

205,0

Soliditet (%)

2018

2019

2020

2021

11,5

14,3

15,0

16,5

29,0

35,6

38,2

41,0

Soliditet exkl. utlåning till de

Alingsås samlade investeringsvolym beräknas under
2019 uppgå till 162,9 mnkr, vilket är 31,7 mnkr högre
än prognostiserad volym i prognos 2 2018. Totalt
under planperioden beräknas kommunen investera för
536,3 mnkr.
2018

2019

2020

2021

108,8

114,7

168,1

166,1

108,8

114,7

168,1

236,3

finansierad verksamhet (%)

23,4

31,4

29,9

25,4

Total självfinansieringsgrad (%)

70,8

82,5

108,8

105,3

Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet (%)
Självfinansieringsgrad,
skattefinansierad verksamhet
exkl. tillväxtprogrammet (%)
Självfinansieringsgrad, avgifts-

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur
stor andel av investeringarna som kan finansieras med
årets resultat före avskrivningar. 100 procent innebär
att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur
innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna eller använda sin likviditet och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks.
Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas under 2019 uppgå till 82,5 procent. Detta innebär att investeringarna under 2019 inte kan finansieras
med skatter och bidrag utan kommunen planerar att
använda sin likviditet för att finansiera investeringarna.
Kommunen har som mål att de skattefinansierade
verksamheternas investeringar exklusive tillväxtprogrammet ska finansieras med resultat och avskrivningar
under planperioden. Detta beräknas kommunen klara
under planperiodens samtliga år. Självfinansierings
graden för de skattefinansierade verksamheterna exklusive tillväxtprogrammet ligger på 114,7 procent 2019,
168,1 procent 2020 och 236,3 procent år 2021.

kommunala bolagen (%)

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital.
Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är
att soliditeten över en längre period inte försvagas utan
utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden.
Soliditeten beräknas ligga mellan 14,3 och 16,5 procent under planperioden. Rensas utlåningen till de kommunala bolagen från nyckeltalet planeras soliditeten öka
under planperioden från 35,6 procent till 41,0 procent.
Kommunen har som mål att soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad
eller öka, vilket uppnås för hela planperioden.
Kommunalskatt

År 2018 uppgår Alingsås skattesats till 21,36 skatte
kronor. Skattesatsen har varit oförändrad de senaste
åren. Under perioden sker ingen förändring. Skatte
satsen planeras alltså bli oförändrad under planperioden.
Vid en analys av kommunens skattesats är det relevant att skilja mellan ett vägt och ett ovägt medel. Det
ovägda medlet besvarar frågan hur Alingsås skatte
sats förhåller sig till övriga kommuner. Det vägda
medlet besvarar frågan hur mycket alingsåsaren betalar i förhållande till genomsnittspersonen i riket. Den
oförändrade skattesatsen kommer att innebära att en
alingsåsare betalar 0,62 krona mer i skatt än en genomsnittlig svensk förutsatt att ingen annan kommun förändrar skatten 2019.
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MÅLUPPFYLLELSE

Prioriterade mål och indikatorer
De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela
kommunen. De syftar till att åstadkomma förändring
under mandatperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska
ambitionerna. De prioriterade målen utgör tillika kommunens mål för god ekonomisk hushållning.
MÅL 1 I Alingsås är det tryggt, säkert
och välkomnande
1.1 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i
kommunen ska förbättras
1.2 Andelen elever som är trygga i skolan ska öka
1.3 Befolkningsmängden ska öka
Källor
1.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00405)
1.2 Skolinspektionen/GR:s skolenkät
1.3 SCB:s befolkningsstatistik, Kolada (N01951)

MÅL 2 I Alingsås finns goda möjligheter till
arbete och företagande
2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i
kommunen ska förbättras
2.2 Andelen nystartade företag per 1000 invånare ska bli fler
2.3 Kommunens näringslivsranking ska förbättras
Källor
2.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U40400)
2.2 Bolagsverket, Kolada (N00941)
2.3 Svenskt Näringsliv, Kolada (U40402)

MÅL 3 I Alingsås finns det attraktiva
boendemöjligheter
3.1 Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i
kommunen ska förbättras
3.2 Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i
kommunen ska bibehållas eller förbättras
3.3 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus och småhus
under året antal/1000 invånare ska bli fler
Källor
3.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U07406)
3.2 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00402)
3.3 SCB, Kolada (N07906) samt (N07905)

20

Måluppfyllelse

MÅL 4 I Alingsås råder god ekonomisk
hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
4.1 Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
4.2 Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom
resultat och avskrivningar.
4.3 Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska.
4.5 Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen bör vara oförändrad eller öka
Källor
4.1 – 4.5 Kommunens räkenskaper

MÅL 5 I Alingsås bygger välfärden på god
service, hög kvalitet och tillgänglighet
5.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande
och tillgänglighet ska förbättras.
5.2 Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras
5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas
5.4 Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
5.5 Andel av medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel
fråga ska öka
5.6 Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga
via e-post och får svar inom två arbetsdagar ska öka.
Källor:
5.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00400)
5.2 SKL Insikt, Kolada (U07451)
5.3 Kommunens medarbetarundersökning
5.4 Egen uppgift
5.5 Kolada (U00413)
5.6 Kolada (U00412)
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MÅL 6 I Alingsås finns det valfrihet och
självbestämmande

MÅL 9 I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande
kultur-, idrotts- och föreningsliv

6.1 Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler
6.2 Antalet verksamheter som omfattas av lagen om
valfrihetssystem ska bli fler
6.3 Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande
i kommunen ska öka

9.1 Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och
föreningsutbud ska förbättras
9.2 Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och
motionsanläggningar ska förbättras
9.3 Medborgarnas nöjdhet med kommunens
kulturverksamhet ska förbättras

Källor:
6.1 Egen uppgift
6.2 Egen uppgift
6.3 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00408)

MÅL 7 I Alingsås utvecklas vården och
omsorgen för individens behov
7.1 Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst bör
bibehållas men till en lägre kostnad per hemtjänsttagare
7.2 Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende
bör bibehållas men till en lägre kostnad per brukare

Källor:
9.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09408)
9.2 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09406)
9.3 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09401)

MÅL 10 I Alingsås skapar infrastrukturen
möjligheter för tillväxt
10.1 Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i
kommunen ska förbättras
10.2 Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka

Källor:
7.1 Socialstyrelsen, Kolada (U21468), Kolada (N21024)
7.2 Socialstyrelsen, Kolada (U23471), Kolada (N23006)

Källor:
10.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U45400)
10.2 Egen uppgift

Mål 8 I Alingsås ger utbildning kunskaper
för en dynamisk framtid

MÅL 11 I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer
genom långsiktigt hållbar utveckling

8.1 Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska
förbättras
8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och
undervisning ska öka
8.3 Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan
ska öka
8.4 Andelen gymnasieelever med examen inom tre
respektive fyra år ska öka

11.1 Andelen hushållsavfall som återvinns genom
materialåtervinning ska öka
11.2 Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka

Källor:
8.1 GR:s skolenkät
8.2 Skolinspektionen/GR:s skolenkät
8.3 Skolverket, Kolada (N15436)
8.4 SCB, Kolada (N17451) och (N17467)

MÅL 12 I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan
genom energieffektiv omställning

Källor:
11.1 Avfall Sverige, Kolada (U07414)
11.2 Egen uppgift

12.1 Antal kommunala laddstolpar för elfordon ska öka
12.2 Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi
ska öka
12.3 Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
12.4 Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka
Källor:
12.1 Egen uppgift
12.2 Egen uppgift
12.3 Ekomatcentrum, Kolada (U07514)
12.4 Miljöfordon Sverige, Kolada (U00437)
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Resultatbudget
tkr

Verksamhetens intäkter - kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

– 2 141 927

– 2 229 675

– 2 266 045

– 2 307 459

– 59 318

– 62 883

– 66 846

– 71 082

– 2 201 246

– 2 292 558

– 2 332 891

– 2 378 541

1 898 236

1 961 841

2 026 582

2 105 619
432 651

362 687

402 850

423 448

Riktat statsbidrag flykting

14 009

10 887

6 530

0

Finansiella intäkter

42 521

44 711

50 930

58 854

Finansiella kostnader

– 54 400

– 56 274

– 58 286

– 73 802

Finansnetto

– 11 879

– 11 563

– 7 356

– 14 948

61 807

71 457

116 313

144 781

0

0

0

0

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

0

0

0

0

61 807

71 457

116 313

144 781

0

0

0

0

61 807

71 457

116 313

144 781

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

1 070 520

1 092 577

1 193 285

1 326 367

varav tomtförsäljningar
Årets resultat exkl. tomtförsäljningar

Balansbudget
tkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

4 920 552

4 847 355

5 216 449

5 373 533

Summa tillgångar

5 991 072

5 939 932

6 409 733

6 699 900

1 108 351

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

689 353

847 257

963 570

Avsättningar

988 719

995 210

1 000 372

1 017 621

3 721 271

2 470 249

2 817 730

2 940 396

591 729

1 627 216

1 628 061

1 633 532

5 991 072

5 939 932

6 409 733

6 699 900

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Kassaflödesbudget
tkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

Den löpande verksamheten
Årets resultat

61 808

71 457

116 313

144 781

Justering för av- och nedskrivningar

59 318

62 883

66 846

71 082

Justering för gjorda avsättningar

0

0

0

0

Justering för resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

0

0

0

0

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

38 253

49 766

50 415

64 792

159 379

184 106

233 574

280 655

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

– 282 057

– 144 000

– 330 000

– 110 000

Ökning/minskning förråd och varulager

– 20 580

– 10 000

– 10 000

– 10 000

9 604

– 1 284

845

5 471

– 133 654

28 822

– 105 581

166 126

– 171 154

– 162 895

– 168 389

– 205 000

0

0

0

0

– 171 154

– 162 895

– 168 389

– 205 000

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Nyupptagna lån

31 298

20 293

22 983

18 913

282 057

144 000

330 000

110 000

Amortering av skuld
Utbetalning av nya och garantipensioner
Förändring av långfristiga fordringar
Förändring kortfristiga placeringar

0

0

0

0

– 47 564

– 48 500

– 50 755

– 53 790

835

835

835

835

3 500

0

0

0

Justering eget kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

0

0

270 126

116 628

303 063

75 958

0

0

0

0

– 34 682

– 17 445

29 093

37 084

Utbetalning av gjorda avsättningar (exkl pensioner)
Årets kassaflöde

Sida 63 av 148

23

Finansieringen
tkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

1 898 236

1 961 841

2 026 582

2 105 619

376 696

413 737

429 978

432 651

42 521

44 711

50 930

58 854

0

0

0

0

2 317 453

2 420 289

2 507 490

2 597 124

85 428

88 774

90 913

93 168

5 963

5 572

6 089

6 892

91 391

94 345

97 003

100 060

2 408 844

2 514 635

2 604 493

2 697 184

Pensionskostnader

– 92 901

– 100 312

– 108 170

– 118 162

Finansiella kostnader

– 54 400

– 56 274

– 58 286

– 73 802

Verksamhetskostnader

– 29 632

– 48 550

– 49 935

– 51 536

Intäkter
Kommunalskatt
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Verksamhetsintäkter
Summa externa intäkter
Kalkylerade pensioner
Ränta kommunlån
Summa interna intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Avskrivningar skattefinansierad verksamhet

– 42 215

– 43 114

– 45 213

– 48 578

Summa externa kostnader

– 219 148

– 248 250

– 261 605

– 292 078

Utbetalade kommunbidrag

– 2 128 589

– 2 194 928

– 2 226 575

– 2 260 324

Ränta på eget kapital och fonder

0

0

0

0

Summa interna kostnader

– 2 128 589

– 2 194 928

– 2 226 575

– 2 260 324

Summa kostnader

– 2 347 736

– 2 443 178

– 2 488 180

– 2 552 403

Avfalls återhämtning av underskott
Resultat för finansieringen
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700

0

0

0

61 807

71 457

116 313

144 781
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Sammanställning av
investeringsplan 2019-2023
Investeringar tkr

2018

Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

2023
229 700

Kommunstyrelsen

42 070

38 070

40 550

67 500

56 800

Övriga nämnder

21 500

15 500

15 450

14 650

14 650

14 650

Samhällsbyggnadsnämnden

31 430

46 275

40 105

34 295

36 875

36 925

Avgiftsfinansierad verksamhet
Summa investeringar

76 154

63 050

72 284

88 555

57 545

23 045

171 154

162 895

168 389

205 000

165 870

304 320

Sammanställning av driftbudget
Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

Vård- och omsorgsnämnden

690 091

722 332

734 034

745 998

Socialnämnden

222 209

211 703

207 003

210 377

270 300

273 154

277 607

Kultur- och utbildningsnämnden
varav tidigare kultur- och fritidsnämnden

70 372

82 506

82 318

83 660

varav tidigare utbildningsnämnden

182 131

187 794

190 836

193 947

Barn- och ungdomsnämnden

804 807

822 646

849 940

863 795

12 342

12 531

11 963

11 650

54 019

53 456

53 311

Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden

11 391

10 719

9 861

9 005

varav tidigare tekniska nämnden

42 712

43 300

43 595

44 306

1 000

300

403

407

86 132

95 632

92 084

92 569

Överförmyndarnämnden

5 402

5 466

4 538

4 612

Avfall

– 700

0

0

0

0

0

0

0

2 127 889

2 194 928

2 226 575

2 260 324

Exploatering
Kommunstyrelsen

VA
Summa kommunbidrag
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TILLVÄXTPROGRAM 2019 –2028

Tillväxtprogram 2019–2028
– med Alingsås in i framtiden
Sammanfattning
Tillväxtprogrammet med tillhörande övergripande
finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i
Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle
kunna utvecklas de kommande tio åren.
Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar som ligger
till grund för kommunal planering och investeringar.
Programmet ska ge underlag till de expansionsinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för enskilda projekt.
Varje enskilt projekt kommer att erfordra noggranna
kalkyler och utredningar. Tillväxtprogrammet är ett
10-årigt underlag för långsiktig planering och utgör en
signal till omvärlden om den politiska viljeyttringen.
Ekonomiska övergripande beräkningar finns framtaget för att se vilken möjlighet som finns till en hållbar ekonomi för att finansiera både kommunal välfärd
och nödvändig infrastruktur. Planen utgör dessutom
grunden för kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar.
Den allt starkare befolkningstillväxten och de ambitioner som finns för Alingsås medför att vi nu står inför
flera viktiga framtidsinvesteringar, men alla investeringar låter sig inte förverkligas samtidigt utan ska ske
på ett sätt som inte äventyrar den ekonomiska stabiliteten. Kommunen, näringslivet och kommunens egna
bolag kommer alla att vara viktiga i förverkligandet av
de stora framtidsinvesteringarna som väntar.
I den kommunala 5-åriga investeringsplanen
konkretiseras tillväxtplanerna efter det att marknads
intresset har stämts av och nödvändiga årliga analyser
av gällande tillväxtprogram har gjorts. Först då blir
planerna till beslut och mer exakta beräkningar sker
utifrån att kostnadstäckning ska finnas för både
drift och avskrivningar, men också investerings
utrymme. Utifrån det 3-åriga perspektivet, som utgör
den lagstadgade budgeten, har planering övergått till
verkställighet och avtal tecknas med berörda externa
parter. Först då påverkar utbyggnadsplanerna kommunens budget på olika sätt och ska i huvudsak medföra
positiva överskott.
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Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett samlat
grepp med ett kommunalt koncernperspektiv på vilka
investeringar som kommunen avser göra. Tillväxt
programmets utgångspunkt är att Alingsås skall fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår från att:
• Minst 1000 bostäder skall skapas inom tillväxt
programmets 10-årsperiod.
• Valfrihet i boendeform och kostnadsnivå ska finnas.
• Infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vägar och kollektivtrafik behöver byggas för
att möta framtida behov.
• Mark för verksamheter ska göras tillgänglig. Med en
ökande befolkning växer även attraktionskraften för
kommunen att locka till sig verksamheter.
• Finansiering ska bland annat ske genom exploateringsvinster som är en central del i finansieringen av
kommande investeringar.
Alingsås är en attraktiv kommun att bo, verka och
arbeta i. Det är i grunden mycket positivt. Det är också
viktigt att vi värnar om stadens unika identitet och
bevarar den kulturhistoriska stadskärna som vi har.
Alingsås växer när vi blir fler, vilket ställer olika krav
på investeringar i bostäder och infrastruktur. Det ställer också krav på vårt sätt att arbeta, både internt och
externt, för att klara av efterfrågan på tillväxt i form av
fler bostäder, skolor, sporthallar, samt en fungerande
infrastruktur. Därtill kommer den höga efterfrågan på
industrimark för företag som vill etablera sig eller växa.
Kommunen har planmonopol enligt lag, vilket både
ställer krav men också inger möjligheter.
Alingsås kommun har arbetat och arbetar löpande
med bostadsbyggnation genom förtätning, vilket innebär att bebygga luckor i staden istället för att skapa helt
nya bostadsområden. Denna strategi har många fördelar,
bland annat att nya bostäder byggs i kollektivtrafiknära
lägen och att nyproduktionen skapar förutsättningar
för att utveckla och förbättra allmänna anläggningar.
Dessa mindre projekt räcker dock inte för att nå det mål
för nyproduktion av bostäder som kommunen har satt i
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Tillväxtprogram 2019-2028. För att uppnå målet om att
bygga minst 1 000 nya bostäder den kommande tioårsperioden behöver Alingsås kommun driva större stads
utvecklingsprojekt.
Alingsås kommun behöver identifiera större stadsutvecklingsprojekt där det ryms ett stort antal nya
bostäder. Syftet med dessa projekt är dels att bygga
nya bostäder och dels att binda samman olika delar
av kommunen. Alingsås har skapat ett nytt bostads
område de senaste åren, Stadsskogen. Stadsskogen fortsätter att utvecklas och det planeras för en utbyggnad
av ytterligare ungefär 800 bostäder den kommande
tioårsperioden. På längre sikt planeras att påbörja
utveckling av Rothoffskärr, där det finns möjlighet att
på sikt bygga uppemot 4 000 nya bostäder.
Kommunen är en av de största markägarna i
Alingsås, vilket ger en större möjlighet att påverka
markanvändningen än vad planmonopolet ger. Som
markägare finns det stora möjligheter att genom mark
anvisningar påverka hur kommunalägd mark exploa
teras. Kommunen agerar i dessa fall som markägare
snarare än myndighet och har därför möjlighet att
styra exploateringen utöver det som anges av plan- och
bygglagen. Därför anses markanvisning vara ett viktigt
verktyg för kommunen i sitt arbete för en ökad bostadsproduktion under de kommande åren.

Utvecklingsområde verksamheter

Direktanvisning anses vara den lämpligaste markanvisningsmetoden för större stadsutvecklingsprojekt
eftersom exploatören förväntas ta ett mer omfattande
ansvar för både planprocessen och utbyggnation av
samhällsservice. Med anledning av detta är det viktigt
att ta in exploatörer tidigt i planprocessen för att kunna
ta tillvara på deras kompetens samt fördela investeringskostnaderna.
Alingsås är en del i en snabbt växande region. Det
innebär konkurrens om både arbetskraft och entreprenörer, främst inom byggsektorn, vilket i sin tur leder
till dels stigande priser och dels svårigheter att uppnå
kommunens planerade tillväxt. Ska vi lyckas med att
genomföra våra tillväxtplaner måste ett effektivare
arbetssätt tillämpas inom hela samhällsbyggnadsstrukturen. Det kan bara ske genom samarbete med marknadens olika aktörer.
Planprocessen tar lång tid och därför behöver den
också tåla omvärldens förändringar. Flexibilitet i
detaljplanerna är ett måste och större flexibla detaljplaner
kan vara en möjlighet. Tonvikt skall snarare fokuseras på
gatustruktur, tomtindelning och total byggnadsvolym
än dagens för detaljerade begränsningar.
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Utveckling inom tillväxtprogrammets
tioårsperiod (2019-2028)
Nedan beskrivs vilka områden Alingsås kommun
tänker utveckla inom tillväxtprogrammets tioårsperiod.
Beskrivningen kompletteras med kartan på tilltänkta
utvecklingsområden. Huvudstrategin är att genom
investeringar i infrastruktur möjliggöra tillväxt i form av
fler bostäder och nya etableringsområden för företagande
och näringsliv, i takt med att ekonomin och marknaden
tillåter det. Ett antal förtätningsprojekt pågår och
kommer startas i Alingsås stad. Då dessa i regel inte
innebär vare sig kommunal investering eller intäkt och
många gånger är relativt små är dessa inte upptagna i
tillväxtprogrammet.

Stadsskogen
Stadsskogen är ett volymområde för bostadsbyggande.
Området öppnades upp för ungefär tio år sedan, där
kommunen investerade i en tillfartsled, Stadsskogsgatan, samt skola och förskolor. Karaktären på området är ”stad i skog” där en medvetet mycket blandad
bebyggelse anpassas till naturens villkor. Fortsatt
utbyggnad i norra delen, senare kompletterad med
utbyggnad i den sydligare delen ger möjlighet för cirka
800 bostäder. För att området i sin helhet ska få goda
kommunikationer är anläggandet av Södra stadsskogsvägen mot lokalväg och E20 nödvändig. Planläggning
för bostäder etapp 4 och 5 pågår, med cirka 200‐300
bostäder. Vidare planläggning i Stadsskogen medför
behov av att bygga ut Södra Stadsskogsvägen. Planprogram för Södra Stadsskogen och en lokaliseringsplan
för Södra Stadsskogvägen kan tas fram parallellt och
det planeras att påbörjas under år 2019.
Norra Bolltorp
Bolltorpsområdet byggdes ut för ungefär tio år sedan.
En fortsatt utbyggnad i norr och nordöst föreslås
genomföras under kommande tioårsperiod. Bolltorpsområdet kommer att utvecklas tillsammans med
marknadens aktörer, vilket kommer att innebära ett
utvecklat handelsområde och fler bostäder. Bolltorpsområdet kommer att bestå av blandad bebyggelse.
Kommunens del i utvecklingen kommer främst att
bestå av infrastruktur och kommunal service. Endast
begränsad utbyggnad bedöms möjlig innan en ny väg
mellan Vänersborgsvägen och Bolltorp. Ett planprogram för ett utvecklat handelsområde och fler bostäder
i enlighet med tillväxtprogrammet behöver tas fram
och det planeras att påbörjas under år 2019.
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A+/Lyckan
I centrala Alingsås stad finns A+/Lyckan som är ett
omvandlingsområde i anslutning till Alingsås station.
Tack vare sitt centrala läge med närhet till Alingsås
station kan området utvecklas till ett kluster av personal
intensiva verksamheter. Det är även fördelaktigt att
bebygga delar av A+/Lyckan med studentbostäder för att
ge ungdomar som studerar på annan ort möjlighet att bo
kvar i Alingsås kommun.
Mjörnstranden
Mjörnstranden kommer att utvecklas tillsammans med
Stadsskogen för att förbättra områdets tillgänglighet.
Med Mjörnstranden finns möjlighet att inom den kommande tioårsperioden skapa ett attraktivt område med
strandpromenad, idrott, bostäder, skola, utökad marina,
modern campingplats, restaurang, med mera. Den kommunala investeringen hänförs främst till infrastruktur.
Mjörnstranden kan med fördel utvecklas tillsammans
med marknadens aktörer. Utveckling av Mjörnstranden
förutsätter att Södra Stadsskogsvägen först byggts ut.
Översyn av befintligt planprogram, framtaget 2010,
behöver göras. Arbete med planprogrammet föreslås ske
parallellt med planprogram för Södra Stadsskogen och
lokaliseringsplan för Södra Stadsskogsvägen.
Verksamhetsområde Norr och Norra länken
Högt prioriterat i tillväxtprogrammet är utbyggnad av
Norra länken och verksamhetsområden i den nordöstra
delen av Alingsås tätort. Byggnation av Norra länken
medför att trafikflödet från Norra Bolltorp och verksamhetsområden, kan slussas utanför staden fram till
det nybyggda Bälingemotet ut på E20. Alingsås stadskärna får därigenom minskat trafikflöde av både tunga
och miljöfarliga transporter. Kommunen har behov
av att planlägga mark för verksamheter. Planläggning
bör föregås av ett planprogram för Verksamhetsområde
Norr. En uppdaterad lokaliseringsplan för Norra
länken bör tas fram parallellt med planprogrammet.
Utbyggnad av Norra Länken krävs inte för att möjlig
göra Verksamhetsområde Norr men en lokalisering
behövs för att kunna påbörja planläggning.
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Målbild, ansvar och finansiering för tillväxtprogrammet - planprioritering
Område

2019

Trafikstrategi

Antagande i KF

2020

2021

2022

2023

Planeringsarbete

Planeringsarbete

Byggstart

(strategisk trafikplan)
Södra Stadsskogs-

Trafikutredning/

Trafikutredning/

vägen

lokaliseringsplan

lokaliseringsplan

Södra Stadsskogen

Planprogram

Planprogram

Detaljplaneläggning Detaljplaneläggning Detaljplaneläggning

Mjörnstranden

Översyn nuvarande

Översyn nuvarande

Översyn nuvarande

planprogram

planprogram

planprogram/

Planprogram

Planprogram/

Detaljplaneläggning Byggstart

detaljplaneläggning
Norra Bolltorp

Byggstart

detaljplaneläggning
Krangatans

Strategiskt

Strategiskt

förlängning

planeringsarbete

planeringsarbete

Norra länken

Trafikutredning/

Trafikutredning/

lokaliseringsplan

lokaliseringsplan

Verksamhetsområde Planprogram

Planprogram/

Norr

detaljplaneläggning

Tidsplan – målbild
Det kan krävas både planprogram och detaljplane
läggning för att kunna genomföra de olika projekt som
pekas ut som den politiska prioriteringen i tillväxt
programmet och planprioriteringen. Det finns vissa
osäkerheter kring hur lång tid arbetet med planprogram
och detaljplaneläggning tar, därför används namnet
målbild för att tydliggöra politikens prioritering för
respektive projekt.
Ansvar för planprogram och detaljplaner
kopplade till tillväxtprogrammet
Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2017
att kommunstyrelsen får i ansvar att ansvara för den
övergripande detaljplanebeställningen, som utgör
prioriteringsordning för framtagande av detaljplaner.
Kommunstyrelsen gavs även rätt att i samband med
detaljplanebeställningen avgöra om en detaljplan är av
strategisk betydelse för tillväxtprogrammets genomförande som slutligt ska fastställas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har bland annat det övergripande
ansvaret för översiktlig planering av användning av mark
och vatten samt utvecklingen av strategiskt viktiga områden, infrastruktur, bostadsförsörjning samt strategisk
lokalplanering av kommunens verksamhetslokaler.
Därav är det kommunstyrelsens uppgift att beställa
och säkerställa genomförandet av planprogram och
detaljplaneläggning av strategiskt viktiga områden som
är utpekade i tillväxtprogrammet.

Byggstart

Byggnation

Detaljplaneläggning Detaljplaneläggning Byggstart
Detaljplaneläggning Detaljplaneläggning Färdig planlagd
verksamhetsmark

Finansiering av planprogram och detalj
planer kopplade till tillväxtprogrammet
För att möjliggöra finansieringen av framtagande av
planprogram och detaljplaneläggning kommer Alliansen använda sig av tomtförsäljningarnas överskott.
Dessa medel ska användas för att ta fram trafikstrategi,
planprogram etc.
Kommunen bör ha en resultatnivå som uppgår till
minst tre procent av skatter och bidrag för att kunna
genomföra tillväxtprogrammet utan att försätta kommunen i en sämre finansiell situation. Om kommunens
kassaflöde blir lägre än planerat kommer det behövas
finansiering i form av lån för att kunna genomföra tillväxtprogrammet.
Den övergripande finansieringen av tillväxtprogrammet ska möjliggöras genom en effektiv exploateringsverksamhet där markförsäljning delvis ska kunna
finansiera investeringar i bland annat infrastruktur. I
takt med att respektive område utvecklas och färdigställs kommer det ställa krav på ett effektivt exploateringsarbete för att finansieringsplanen ska vara hållbar.
Alingsås kommun antog under våren 2018 nya riktlinjer för markanvisning och dessa tydliggör vilka metoder som finns för markförsäljning.
I dagsläget finns det grova uppskattningar om storleken på kommande investeringar. När ovan nämnda
utredningar, lokaliseringsplaner och planprogram är
framtagna kommer det finnas en mer detaljerad kalkyl
för respektive investeringsobjekt.
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Finansieringsplan för
tillväxtprogrammet
Investeringar

Likvida medel
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Alingsås kommun har en planerad investeringsvolym
om ungefär 1 800 mnkr för den kommande tioårsperioden. Utöver investeringar i tillväxtprogrammet
tillkommer re- och anpassningsinvesteringar, expansionsinvesteringar samt avgiftsfinansierade investeringar. De avgiftsfinansierade investeringarna påverkar
inte kommunens resultat, men kassaflödet påverkas.
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Den övergripande finansieringsplanen visar hur kommunen planerar hantera de framtida kassaflödena.
Den övergripande finansieringsplanen utgår från ett
resultat om tre procent i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag. Finansieringsplanen innehåller
inte några upptagna lån för att finansiera kommunens
investeringar utan det kan hanteras genom årens kassaflöden. Som tydliggörs i grafen ovan så prognostiseras de
likvida medlen minska fram till år 2024 då investeringsvolymerna är höga för att sedan återhämta sig.
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Lokalförsörjningsplan (planerade större projekt)

2019

2020

2021

2022

2023

Kultur- och fritidsnämnden
Nolhaga sport- och parkbad

X

Barn- och ungdomsnämnden
Förskola Noltorp

X

Förskola Nolhaga

X

Noltorpsskolan

X

Vård- och äldreomsorgsnämnden
Nytt äldreboende

X

Kommunstyrelsen
Kabomhuset

X

Lokalförsörjningsplanen visar planerade större projekt
inom den kommande femårsperioden. Vissa av projekten är påbörjade medan andra är på ett planerings
stadium.

Ny ishall
Det finns ett stort behov av en ny ishall, alternativt en
ordentlig ombyggnation, av nuvarande ishall. Därför
finns det med ett uppdrag att skyndsamt ta fram en
plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av
nuvarande ishall. Det hade varit gynnsamt om nuvarande ishall kunde kompletteras med ytterligare en
isyta för att möjliggöra tillräcklig istid för framförallt
kommunens barn och ungdomar.
Nolhaga sport- och parkbad
Nolhaga sport- och parkbad har planerad öppning i
början av år 2019.
Förskola Noltorp
Det finns ett behov av en ny större förskola i Noltorp. I
Noltorp finns det ett förslag att ersätta Lövhyddans förskola, Noltorps förskola och Nolängens förskola. Det
är en tomt i anslutning till där Lövhyddans förskola
ligger idag och förslaget innefattar en förskola för cirka
150 barn. Ett arbete för att utreda parkeringsmöjligheter samt gång- och cykelstråk har påbörjats av Fabs.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om att ge
Fabs i uppdrag att genomföra en förstudie.
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Förskola Nolhaga
I januari 2018 lämnade Samhällsbyggnadsnämnden
positivt planbesked för att inleda ett planarbete för att
få fram en ny detaljplan för en förskola i Nolhaga (Sörhaga 2:4) som kan omfatta 6-8 avdelningar (cirka 120
barn). Förskolan syftar till att täcka behovet av de barn
som idag går i paviljonger med tillfälligt bygglov och
delvis för de förskoleavdelningar som finns i skolor som
behöver utrymmas för att ge plats åt skolbarnen.
Noltorpsskolan
Trångboddheten på Noltorpsskolan kommer att få en
lösning när den byggs ut. Arbete med lokalprogram
pågår. Från dagens elevantal på 469 elever kommer
Noltorpsskolan att ha en kapacitet på 600 elever. Fabs
har påbörjat arbetet med om- och tillbyggnation av
Noltorpsskolan och tillhörande idrottshall. Om- och
tillbyggnationen av Noltorpsskolan väntas vara färdig
år 2021.
Nytt äldreboende
Behovet av bostäder i gruppboendemiljö har ökat
under senare år och en fortsatt ökning är att vänta.
Befolkningsökningen i de högsta åldersgrupperna förväntas stiga markant från mitten av 2020-talet för att
nå en kulmen och fortsatt vara på en hög nivå under
hela 2030-talet.
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Av landets 290 kommuner har 30-40 procent börjat
införa välfärdsteknik på sina äldreboenden. Det handlar om digitala larm, sensorer, nattkameror och olika
typer av mobila enheter. 60 procent av boendena har
föråldrade analoga trygghetslarm. Många kommuner
är duktiga på viss välfärdsteknik, men ser inte hela
strukturen. I stället gör man stödinsatser för tillfälliga
behov inom ett område och på enskilda boenden. Digitala lösningar måste integreras i ett och samma system.
Systemet ska kunna användas för att sätta individen i
fokus, säkra natten, förbättra arbetsmiljön, bemanna
bättre och följa upp insatser.
Dyra digitala lösningar går inte att räkna hem om de
ska installeras i varje hem utan stordriftsfördelarna med
övervakningskameror, sensorer och översättarmöjlig
heter etc. måste installeras och nyttjas optimalt för att
få den mest effektiva vårdformen.
Vårt förslag är att till år 2023 ska Alingsås bygga
ett nytt modernt äldreboende som nyttjar alla tekniska
möjligheter för att nå optimal effektivitet. För att klara
det här ska flera delar samverka - byggare, verksamhet
men också kommunens kompetens inom digitalisering.

Kabomhuset
Kommunstyrelsen beslutade innan sommaren att anta
en ny målbild för kvarteret Solen 14 (Kabom). Den
innebär att befintliga byggnader ska inrymma kontors
lokaler och befintliga parkeringar omvandlas till bygg
rätter för bostäder. Minst 50 procent av byggrätterna bör
avse hyresrätter, för att minska bristen på dessa.
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§ 219 2018.186 KS

Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Ärendet Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller:
• Politisk avsiktsförklaring
• Prioriterade mål med indikatorer
• Nämndernas huvuduppdrag
• Finansiella mål för avgifts- och skattefinansierad verksamhet
• Resultatbudget
• Balansbudget
• Kassaflödesbudget
• Investeringsbudget 2019-2023
• Investeringsfördelning till kommunens nämnder 2019-2023
• Driftbudget 2019 med plan för 2020-2021.
• Tillväxtprogram 2019-2028
• Ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun
Utgångspunkten för Flerårsstrategi 2019-2021 är Flerårsstrategi 2018-2020 som
kommunfullmäktige tog beslut om den 13 december 2017, § 251.
Kommunfullmäktige har den 21 november 2018, § 196 fastställt skattesatsen till oförändrat
21:36.
Flerårsstrategiberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Delårsrapport
per den 31 augusti för Alingsås kommun är tillsammans med delårsrapporterna från
nämnderna underlag för flerårsstrategiberedningen. De framställningar som nämnderna
lämnat i sina delårsrapporter har prövats av arbetsutskottet.
Arbetsutskottet har också beaktat följande beslut:
2018.309 KS beslut i kommunfullmäktige § 115 om budget 2019 samt ramar 2020-2021 för
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Ärendet är beaktat. Alingsås kommuns del
av bidraget uppgår till 42 396 tkr år 2019, 43 836 tkr år 2020 samt 45 193 tkr år 2021.
2018.303 KS beslut i kommunstyrelsen § 93 avseende att samla kommunens stödfunktioner.
Ärendet är beaktat. Ramjustering sker när uppdraget är utfört.
2018.026 KS beslut i kommunstyrelsen § 7 avseende bidrag till Framtidsveckan. Ärendet är
beaktat. Medel om maximalt 250 tkr per år avsätts hos kommunstyrelsen och täcks inom
ram.
2016.615 KS beslut i kommunfullmäktige § 166 avseende svar på motion om friluftskommun.
Ärendet är beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.
2018.013 KS beslut i kommunfullmäktige § 151 avseende handlingsplan för förorenad mark.
Ärendet är beaktat. Medel för utredningar avsätts hos kommunstyrelsen.
2018.378 KS beslut i kommunfullmäktige § 163 avseende god vattenstatus. Ärendet är
beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.
2018.407 KS beslut i kommunstyrelsen § 148 avseende Goda livsvillkor i hela Alingsås.
Ärendet är beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.
2018.085 KS § 56 beslut i kommunfullmäktige avseende utvecklingsbidrag till Universeum.
Ärendet är beaktat. Medel om 250 tkr avsätts tillfälligt år 2019 under finansieringen.
Justerandes sign
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Flerårsstrategiberedning, forts
2017.785 KS beslut i kommunstyrelsen § 101 avseende äskande av medel för Järtas park.
Ärendet är beaktat. Investeringsmedel samt driftmedel omfattas av
samhällsbyggnadsnämndens erhållna drift- samt investeringsbugdet.
2017.741 KS beslut i kommunfullmäktige § 146 avseende kommunala naturreservat. Ärendet
är beaktat. Medel avsätts tillfälligt år 2019 hos miljöskyddsnämnden.
2017.475 KS beslut i kommunstyrelsen § 105 avseende ny- och ombyggnation av
Noltorpskolan. Ärendet är beaktat. Medel för ökad hyreskostnad tilldelas barn- och
ungdomsnämnden med helårseffekt från och med 2020.
Politisk avsiktsförklaring
Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats.
Prioriterade mål och indikatorer
En översyn av de prioriterade målen samt de finansiella målen för skattefinansierad- samt
avgiftsfinansierad verksamhet har skett.
Indikatorer
En översyn av indikatorerna har gjorts. Indikatorerna är kopplade till de prioriterade målen
och syftar till att nå de politiska ambitionerna.
Finansiella mål för skattefinansierad verksamhet
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller finansiella mål för de
skattefinansierade verksamheterna.
Finansiella mål för avgiftsfinansierad verksamhet – Avfall och VA
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller finansiella mål för de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
Ekonomistyrprinciper
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller ekonomistyrprinciper för Alingsås
kommun.
Nämndernas huvuduppdrag
Arbetsmarknadsenheten flyttas från socialnämnden till kultur- och utbildningsnämnden från
och med år 2019.
Övriga nämnders huvuduppdrag är oförändrade.
Budget 2019 och plan 2020-2021
Grunden är Flerårsstrategi 2018-2020 beslutad i kommunfullmäktige den 13 december, §
251.
Uppräkningsfaktorer:
Uppräkning för respektive nämnd framgår nedan:
Samtliga nämnder har erhållit en uppräkning av det permanenta kommunbidraget
motsvarande 50% av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) daterat 2018-10-19.
Uppräkningen uppgår till 1,45% år 2019, 1,62% år 2020 samt 1,63% år 2021.
Tidigare beslutade referenskostnadsjusteringar i flerårsstrategi 2018-2020 utgår.
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Därutöver görs följande ramjusteringar för åren 2019-2021:
Vård- och omsorgsnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 3 200 tkr avseende demensplatser på
Ginstgården.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 5 100 tkr avseende volymökningar i
verksamheten.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 8 000 tkr avseende nytt LSS-boende.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 10 000 tkr avseende volymökningar inom
funktionshinderverksamheten.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 400 tkr avseende höjd habiliteringsersättning.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 408 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Socialnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende våld i nära relationer.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende familjehemsarvoden.
Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur
innovationsfonden om 1 350 tkr år 2019 kvarstår.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 364 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 10 340 tkr avseende flytt av
arbetsmarknadsenheten (AME).
Kultur- och utbildningsnämnden:
- Varav tidigare kultur- och fritidsnämnden:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 500 tkr avseende uppstartskostnader Nolhaga
parkbad.
Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur
innovationsfonden om 700 tkr år 2019 kvarstår.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 1 551 tkr avseende verkställd
hyressänkning.
- Varav tidigare utbildningsnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 3 500 tkr avseende volymökningar i
verksamheten.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 6 000 tkr avseende anpassning av
arbetsmarknadsenheten
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 4 818 tkr avseende verkställd
hyressänkning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 10 340 tkr avseende flytt av
arbetsmanknadsenheten (AME)
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Barn- och ungdomsnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 13 000 tkr avseende volymökningar i
verksamheten.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 300 tkr avseende simundervisning.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende sänkt ersättning till
fristående skolor som en följd av genomförd hyressänkning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende förstärkt elevhälsa.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 5 000 tkr avseende minskade barngrupper i
förskolan.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020 med 16 000 tkr avseende hyra Noltorpskolan.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 10 587 tkr avseende verkställd
hyressänkning.
Miljöskyddsnämnden:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 000 tkr, samt 500 tkr år 2020 avseende
inventering enskilda avlopp.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 250 tkr avseende utredning kring inrättande av
nytt naturreservat.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 226 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Samhällsbyggnadsnämnden:
- Varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 000 tkr samt tillfälligt år 2020 med 1 000 tkr
avseende arbetet med fördjupade översiktsplaner (FÖP).
Beslutat tillfälligt kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende
förstärkning bygglov kvarstår år 2019.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 402 tkr tkr avseende verkställd
hyressänkning.
- Varav tidigare tekniska förvaltningen
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 500 tkr avseende tillkommande driftytor för
gator, parker etc.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 400 tkr avseende underhåll Gräfsnäsparken.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 931 tkr avseende verkställd hyressänkning.
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Kommunstyrelsen:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende stärkt ekonomistyrning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende höjt friskvårdsbidrag.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende förvaltningschef.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 6 000 tkr avseende styrning och ledning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende medel för
tillväxtprogrammets genomförande.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende KS-reserv.
Beslutat permanent kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende Årets
stadskärna kvarstår år 2019.
Beslutat tillfälligt kommunbidrag kommunbidrag om 5 000 tkr år 2019 samt 1 000 tkr år 2020
i flerårsstrategi 2018-2020 avseende 400-års jubileet kvarstår.
Beslutat tillfälligt kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende EU-val
kvarstår år 2019.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 713 tkr tkr avseende verkställd
hyressänkning.
Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur
innovationsfonden om 3 000 tkr år 2019 kvarstår.
Exploatering:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 100 tkr, 200 tkr år 2020 samt 200 tkr år 2021
avseende utredning av förorenade områden.
Beslutat permanent kommunbidrag om 200 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende
kontrollprogram Lycke deponin kvarstår år 2019.
Överförmyndarnämnden:
Inga förändringar.
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Sammantaget uppgår de totala kommunbidragen för respektive nämnd till:
Vård- och omsorgsnämnden: 722 332 tkr år 2019, 734 034 tkr år 2020 samt 745 998 tkr år
2021.
Socialnämnden: 211 703 tkr år 2019, 207 003 tkr år 2020 samt 210 377 tkr år 2021.
Kultur- och utbildningsnämnden: 270 300 tkr år 2019, 273 154 tkr år 2020 samt 277 607 tkr
år 2021
- Varav tidigare kultur- och fritidsnämnden: 82 506 tkr år 2019, 82 318 tkr år 2020 samt 83
660 tkr år 2021.
- Varav tidigare utbildningsnämnden: 187 794 tkr år 2019, 190 836 tkr år 2020 samt 193 947
tkr år 2021.
Barn- och ungdomsnämnden: 822 646 tkr år 2019, 849 940 tkr år 2020, samt 863 795 tkr år
2021.
Miljöskyddsnämnden: 12 531 tkr år 2019, 11 963 tkr år 2020 samt 11 650 tkr år 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden: 54 019 tkr år 2019, 53 456 tkr år 2020 samt 53 311 tkr år 2021.
- Varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden: 10 719 tkr år 2019, 9 861 tkr år 2020 samt 9
005 tkr år 2021.
- Varav tidigare teknisk förvaltning: 43 300 tkr år 2019, 43 595 tkr år 2020 samt 44 306 tkr år
2021.
Exploatering: 300 tkr år 2019, 403 tkr år 2020 samt 407 tkr år 2021.
Kommunstyrelsen: 95 632 tkr år 2019, 92 084 tkr år 2020 samt 92 569 tkr år 2021.
Överförmyndarnämnden: 5 466 tkr år 2019, 4 538 tkr år 2020 samt 4 612 tkr år 2021.
Totalt uppgår kommunbidragen för de skattefinansierade verksamheterna till: 2 194 928 tkr
år 2019, 2 226 575 tkr år 2020 samt 2 260 324 tkr år 2021.
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Internränta
Internräntan följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär
18:05 och uppgår år 2019 till 1,50 %.
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag utgår från Sveriges
kommuner och landstings cirkulär 18:37.
I likhet med år 2018 erhåller Alingsås kommun utökat statsbidrag med anledning av
flyktingmottagandet. Delar av bidraget är ett generellt bidrag som givits utifrån
befolkningsparametrar. Denna del omfattas av cirkulär 18:37 från Sveriges kommuner och
landsting. Resterande del av bidraget är ett riktat statsbidrag utifrån flyktingmottagandet.
Dessa medel omfattas ej av cirkulär 18:37 från Sveriges kommuner och landsting. För
Alingsås kommuns del uppgår det riktade statsbidraget till 10,9 mnkr år 2019, samt 6,5 mnkr
år 2020.
Pensioner
Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2018.
PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär
18:18 för år 2019 om 39,17 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55
procentenheter. Totalt PO-pålägg är 39,72%. Rekommendationen är preliminär och fastställs
definitivt i december månad.
Marknadsmässiga räntepåslag till helägda kommunala bolag
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,47% för år 2019.
Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17% för år 2019.
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,49% för år 2019.
Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,45% för år 2019.
Investeringar
Investeringsvolymen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 99 845 tkr år 2019,
96 105 tkr år 2020, 116 445 tkr år 2021, 108 325 tkr år 2022 samt 281 275 år 2023.
Totalt uppgår budgeterade investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet till 0 tkr år
2019, 0 tkr år 2020, 35 000 tkr år 2021, 25 000 tkr år 2022 samt 200 000 tkr år 2023.
Investeringsvolymen för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall & VA) uppgår till 63
050 tkr år 2019, 72 284 tkr år 2020, 88 555 tkr år 2021, 57 545 tkr år 2022 samt 23 045 tkr år
2023.
Total investeringsvolym uppgår till 162 895 tkr år 2019, 168 389 tkr år 2020, 205 000 år
2021, 165 870 tkr år 2022, samt 304 320 tkr år 2023.
Investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet
I samband med framtagande av Flerårsstrategi 2019-2021 har Alingsås kommuns
tillväxtprogram reviderats. Detta får inverkan på investeringar i planperioden.
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Finansiering
Finansieringen av verksamheten framgår av sammanställningen för finansieringsenheten
samt den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten.
Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.
Särskilda budgetberedningen
Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget.
Presidiet har den 17 september 2018, § 2 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr
till revisorerna för år 2019.
Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens
kommunbidrag.
Fördelning av schablonersättning från Migrationsverket
Från och med 2019 sker en fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser
och introduktion för nyanlända personer.
Fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för
nyanlända personer fördelas enligt följande: 57,5 % (integrationsavdelningen, kultur- och
utbildningsnämnden), 20 % (skolan, barn- och ungdomsnämnden), 5 % (gymnasiet, kulturoch utbildningsnämnden), 17,5 % (SFI, kultur- och utbildningsnämnden. Fördelning ska ses
över årligen.
Redovisning av exploatering och tomtförsäljning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober 2015 § 165 att
tomtförsäljningen skulle redovisas centralt under finansieringen.
Därefter beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 24 februari 2016 § 48 att
beräknat resultat från tomtförsäljningen får ianspråktas av kommunstyrelsen.
Från och med dessa beslut har tomtförsäljningen redovisats centralt under finansieringen.
Medel har vid ett par tillfällen nyttjats för åtgärder med bäring på tillväxtprogrammet.
Från och med 2019 redovisas tomtförsäljningen tillsammans med övrig
exploateringsverksamhet som är en del av kommunstyrelsen. Exploateringsverksamheten
nollbudgeteras under kommunstyrelsen med krav på tydlig särredovisning. Eventuella
överskott från tomtförsäljningen får ej täcka kommunstyrelsens ordinarie verksamhet utan får
när utrymme finns finansiera nödvändiga åtgärder för tillväxtprogrammets genomförande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 november 2018, § 226 och lämnat förslag till
beslut om flerårsstrategi 2019-2021 i 74 punkter.
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Yrkande
Anna Hansson (MP) och Novak Vasic (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till
flerårsstrategi 2019-2021.
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Karin Johansson (S) och Birgitta Karlsson (S)
yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till flerårsstrategi 2019-2021.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de olika förslagen till flerårsstrategi och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till flerårsstrategi 2019-2021.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 med tillhörande investeringsbudget
för 2019-2023 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21:36.
3. Reviderade ekonomistyrprinciper antas.
4. Finansiella mål antas.
5. Tillväxtprogram 2019-2028 antas.
6. Investeringsfördelning i bilaga till Flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.
7. Fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för
nyanlända personer fördelas enligt följande: 57,5 % (integrationsavdelningen, kulturoch utbildningsnämnden), 20 % (skolan, barn- och ungdomsnämnden), 5 %
(gymnasiet, kultur- och utbildningsnämnden), 17,5 % (SFI, kultur- och
utbildningsnämnden. Fördelning ska ses över årligen.
8. Tomtförsäljningen redovisas från och med 2019 tillsammans med övrig
exploateringsverksamhet under kommunstyrelsen.
9. Den del i handlingsplan Effekt # 6 som rör centralisering av controllers genomförs ej.
Den redan inrättade controllerenheten under kommunstyrelsen ska fortsatt verka i
enlighet med beslutad handlingsplan Effekt.
10. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,47% för år
2019.
11. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17% för år
2019.
12. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,49% för år 2019.
13. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,45% för år 2019.
14. Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.
15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU,
om det inte medför bestående kostnader.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om upphandlingsförfarandet för
att underlätta för fler att delta i upphandlingar.
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som
verksamhetsmark.
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunala bestämmelser, i
syfte att minska regler för företagen.
19. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka hur man kan möjliggöra fler
privata initiativ till byggnation av mindre och billiga lägenheter.
20. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för det kommunala
uppdraget effektivisera bygglovshanteringen.
21. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och
bygglovsverksamheten för att öka självfinansieringsgraden.
22. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att byggherredriven
planprocess genomförs och blir effektiv.
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23. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utforma mer flexibla detaljplaner i
enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.
24. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka dialogen med Västtrafik för att
undersöka möjligheterna till utökade turer med kollektivtrafiken.
25. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i dialog med exploatörer undersöka
vilka mindre bostadsprojekt på planlagd mark som finns i dag, i syfte att prioritera och
snabbehandla dem för att få fler bostäder på plats.
26. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över interna riktlinjer, i syfte att
bedriva en snabbare bygglovshantering.
27. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för att på sikt
bygga en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar.
28. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt
samarbete men marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare
plan- och exploateringsprocess.
29. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning som ska syfta till att
finna kommunens vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
30. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelvägar.
31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre
hyreslägenheter.
32. Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i
uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation
av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.
33. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka ut ett antal LIS-områden för att
möjliggöra fler strandnära bostäder på landsbygden.
34. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att uppdatera
detaljplaner i de norra delarna av kommunen, för att öka byggtakten.
35. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att i dialog med matleverantören öka
andelen närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter.
36. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för
barn i tidiga åldrar samt barn med särskilda behov.
37. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska
arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisning.
38. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
inrätta en gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i
kommunen.
39. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan.
40. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare
genom att inrätta ytterligare lektorstjänster.
41. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen,
universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet
till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars
omfattning och utformning.
42. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga
kommundelar.
43. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila
sektorn.
44. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i
samverkan med näringslivet.
Justerandes sign
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45. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande
arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena
11:s integrationsinsatser.
46. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av
idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPSlösningar (offentlig - privat samverkan).
47. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av omoch tillbyggnation av Alströmergymnasiet.
48. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat
samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över
möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst.
49. Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder
för ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
50. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett strategiskt
omställningsarbete i syfte att klara framtidens krav på verksamheten.
51. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget
genom att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
52. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att äldre
som fortfarande bor hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen.
53. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller
inom ramen för Lagen om valfrihetssystem.
54. Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med det civila samhället göra insatser
för att hindra våld i nära relationer.
55. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden
göra insatser för att förhindra hedersrelaterat våld.
56. Socialnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose
kompetensförsörjningen inom den sociala verksamheten i Alingsås kommun.
57. Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla och utöka så kallade
hemmaplanslösningar, för att undvika dyra externplaceringar i andra kommuner.
58. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en klassning av
jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
59. Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
60. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete.
61. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller
anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden.
62. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag om att integrera nyanlända
tillsammans med det civila samhället och näringslivet.
63. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.
64. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
65. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog.
66. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar
genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.
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67. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte
att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför
kommande års flerårsstrategiberedning.
68. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp lönekartläggning och vid behov vidta
lämpliga åtgärder.
69. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion som ger anställda
och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av negativa
konsekvenser.
70. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en gemensam värdegrund för hela
organisationen.
71. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förbättra styrningen i
kommunkoncernen genom att bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en
tydlig koppling till vision och värdegrund.
72. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för ökad nyproduktion av bostäder.
73. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB.
74. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB göra en översyn inklusive konsekvensanalys av det kommunala
fastighetsbeståndet i syfte att uppnå en optimal förvaltningsform.
Reservation
Anna Hansson (MP) och Novak Vasic (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Karin Johansson (S) och Birgitta Karlsson (S)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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§ 18 2018.734 KS

Biblioteksplan 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 14 december 2016, § 283 biblioteksplan för perioden 2017 till
2018. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en biblioteksplan i varje kommun.
Biblioteksnämnderna kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och
utbildningsnämnden), barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden (nuvarande
kultur- och utbildningsnämnden) har haft i uppdrag att revidera den nuvarande
biblioteksplanen.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 januari 2019 lämnat följande yttrande:
Arbetet med den nya biblioteksplanen har under hösten 2018 letts av dåvarande kultur- och
fritidsförvaltningen i samarbete med de andra biblioteksnämnderna. De största
förändringarna från föregående plan är ett förslag till fem fokusområden som nämnderna ska
arbeta med under kommande fyraårsperiod. Fokusområdena är följande:
tillgänglighet
brett utbud samt fokus på barn och unga
stöd i ett livslångt lärande
rätten till ett språk
skolbiblioteken – en pedagogisk resurs.
I nuvarande biblioteksplan är folkbibliotekets roll och fokusområden en central utgångspunkt.
I förslaget till ny biblioteksplan 2019-2022 breddas fokusområdena ytterligare och skolans
nationella styrdokument avseende skolbiblioteken har särskilt beaktats. Planen tar även
hänsyn till förskolans roll i att skapa en god språklig start i ett barns liv. I förslaget föreslås att
biblioteksplanen följs upp i respektive biblioteksnämnd varje år.
Utbildningsnämnden har den 20 november, § 83 behandlat ärendet och tillstyrker förslag till
biblioteksplan, med tillägget att skolbiblioteket är till för alla elever och ungdomar som vistas
på skolan oavsett program, skolform eller annan verksamhet så som exempelvis det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
Barn- och ungdomsnämnden har behandlat ärendet den 27 november, § 99 och tillstyrker
förslag till biblioteksplan.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 17 december 2018, § 80 och tillstyrker
biblioteksplanen efter justering med utbildningsnämndens förslag till tillägg.
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Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2019, § 3.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Biblioteksplan 2019 – 2022 fastställs.
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Inledning, syfte och uppföljning
I biblioteksplanen presenteras biblioteksverksamheten i Alingsås kommun. Planen är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken
kommer att arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av
biblioteksplanen sker kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga
nämnderna i oktober varje år.
Alingsås folkbibliotek och skolbibliotek sorterar politiskt under två olika nämnder.
Folk- och gymnasiebiblioteket styrs av kultur- och utbildningsnämnden. Grundskolans
bibliotek samt förskoleverksamheten styrs av barn- och ungdomsnämnden.
Biblioteksplanen samlar dock samtliga bibliotek under en plan som fastställs av
kommunfullmäktigte.
Biblioteken är en arena för integration och det demokratiska samtalet och möjliggör
människors delaktighet i samhällsutvecklingen.
Biblioteken erbjuder kulturupplevelser för både barn, ungdomar och vuxna vilket
bidrar till Alingsås utveckling. Genom läsfrämjande insatser ökar barns och elevers
förutsättningar för fortsatta studier, arbete och möjligheter att kunna delta aktivt i
samhällsutvecklingen. Biblioteken bidrar till ökad mångfald genom att tillhandahålla
olika typer av medier på många olika språk och för många olika målgrupper.
Styrande dokument
Bibliotekslagen utformas i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801) och
skollagen (SFS 2010:800). Även Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen
och fritidshemmet (Lgr 11) och Läroplan för gymnasieskolan (Gy 2011) ligger till
grund för arbetet med biblioteksplanen.
Enligt biblioteklagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting anta en biblioteksplan
för sin verksamhet. Bibliotekslagen anger biblioteksverksamhetens ändamål,
ansvarsfördelning och prioriterade grupper. Utifrån dessa förutsättningar skapar varje
huvudman en biblioteksplan. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning och
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet generellt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgängliga för alla. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt
de nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska och personer
med funktionsnedsättning. Folkbiblioteket ska vara anpassat till användarens behov, dess
utbud skall präglas av allsidighet och kvalitet. Barns och ungdomars läslust och
språkutveckling ska särskilt främjas. Folkbibliotek ska verka för att öka kunskapen om hur
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i
kulturlivet.
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Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Enligt
skolverket ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek antingen i de egna skollokalerna eller
inom ett rimligt avstånd till skolan.
Skolbibliotek ska vara en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja
elevernas lärande kring språklig förmåga och digital kompetens. Det ska vara en aktiv part i
att utveckla läslust och intresse för litteratur och ska stimulera och fördjupa elevernas medieoch informationssökarkompetens för ökad delaktighet i ett demokratiskt samhälle.
Verksamheten ska vara till för alla elever oavsett vilka behov de har eller vilka ämnen de
läser för tillfället.
Regeringen har gett Kungliga Biblioteket (KB) i uppdrag att ta fram en nationell
biblioteksstrategi. Den ska ge svar på hur de svenska biblioteken långsiktigt ska utvecklas.
Arbetet med den nationella biblioteksstrategin ska vara klar och presenteras under 2019.
Denna strategi kan komma att påverka biblioteksverksamheterna varför biblioteksplanen kan
komma att revideras i enlighet med denna.

Fokusområden för biblioteken i Alingsås kommun
Tillgänglighet

Alingsås huvudbibliotek som tillsammans med filialerna i Ingared och Sollebrunn
ingår i Alingsås kulturhus är meröppna bibliotek. Tillsammans med samverkande
verksamheter utgör de ett kraftfullt verktyg för att ge tillfälle till upplevelser och
problematisera aktuella samtidsfrågor. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga
mötesplatser och litterära upplevelsecentra för en bred allmänhet. Bibliotekens
grundläggande syfte är att förmedla kunskap, information, främja demokrati och ge
förströelse till kommunens invånare i en trivsam och inbjudande miljö.
Detta ska ske genom att tillhandahålla en varierad uppsättning av informationskällor, samt ett
på kvalitetsmässiga grunder utvalt mediabestånd baserat på invånarnas behov och
önskemål. Alingsås bibliotek bevakar utvecklingen av och tillgänglighet till e-media, både
strömmande och i textform för största möjliga kvalitativa utbud till lägsta kostnad. Särskilda
satsningar genomförs i syfte att minska det digitala utanförskapet.

Brett utbud samt fokus på barn och unga
Folkbibliotekets verksamhet och innehåll skall kännas meningsfullt, överraskande och
aktuellt för flertalet alingsåsare, samtidigt som prioriterade målgrupper ska stimuleras särskilt
till deltagande.
Biblioteken ska utveckla konkreta strategier för att nå en större bredd av föräldrar med ett
särskilt fokus på föräldrar med barn som har ett annat modersmål än svenska.
Folkbiblioteket ska rikta särskilda resurser till gruppen barn och unga.
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Stöd i ett livslångt lärande
Tillskapandet av en ny nämnd, kultur- och utbildningsnämnden, ökar möjligheterna till
synergieffekter då verksamheterna griper in i varandra genom gemensamma målgrupper och
likartade uppdrag.
Kulturhuset ska tillsammans med Utbildningens hus arbeta för att nå vuxenstuderanden på
alla nivåer med anpassad biblioteksverksamhet. Gymnasiebiblioteket ska erbjuda litteraturoch databasservice även till vuxenstuderande elever. Fjärrlån och kopiebeställningar
administreras genom folkbiblioteken.

Rätten till ett språk
Förskolan har en viktig roll att spela för att skapa en god språklig start i ett barns liv. Tidiga
insatser i förskolan kan stärka ett barns språkutveckling och i förlängningen främja ett barns
läsförmåga.
Förskolan och folkbiblioteket utvecklar samverkansformer i syfte att främja språkutveckling
och läsmotivation för de yngsta barnen.

Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs
Skolbibliotekens övergripande mål är att vara ett stöd för eleverna i deras måluppfyllelse.
Skolbiblioteken ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska vision framförallt vad gäller
medie- och informationskunnighet såsom källkritik och informationssökning.
Skolbiblioteket är till för alla elever och ungdomar som vistas på skolan oavsett program,
skolform eller annan verksamhet så som exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA).
I skolans digitaliseringsarbete är skolbiblioteket en viktig del där ”Arena för lärande” ska
samla och tillgängliggöra digitala resurser.
Likt folkbiblioteket har skolbiblioteken ett läsfrämjande uppdrag där
biblioteket ska erbjuda litteratur anpassad till de olika målgrupperna.
Biblioteksråd och samverkan över biblioteksnämnderna
Kultur- och utbildningsnämnden och barn-och ungdomsnämnden ska samverka i
övergripande biblioteksfrågor med utgångspunkt i den gemensamt framtagna
biblioteksplanen.
Biblioteksrådet är det organ som ska styra och utveckla samordningen av
biblioteksverksamheten i kommunen. Representanter till rådet utses av förvaltningschefen i
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respektive biblioteksansvarig förvaltning. Kultur- och utbildningsförvaltningen är
sammankallande till dessa biblioteksråd.
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§ 80 2018.135 KFN

Biblioteksplan 2019-2022
Ärendebeskrivning
Den nuvarande biblioteksplanen för Alingsås kommun gäller under perioden 2017-2018 och
antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2016 § 283.
En ny biblioteksplan ska därmed antas att börja gälla från och med 2019. De tre
biblioteksnämnderna kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden har därför haft i uppdrag att revidera den nuvarande biblioteksplanen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en biblioteksplan i varje kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden haft i uppdrag att revidera den nuvarande biblioteksplanen. I arbetet
med att revidera biblioteksplanen har de tre förvaltningarna samarbetat. Arbetet har letts av
kultur- och fritidsförvaltningen och resulterat i ett förslag till fem fokusområden som
nämnderna ska arbeta med under kommande fyraårsperiod, vilka utgörs av:
 Tillgänglighet
 Brett utbud samt fokus på barn och unga
 Stöd i ett livslångt lärande
 Rätten till ett språk
 Skolbiblioteken – en pedagogisk resurs
I nuvarande biblioteksplan (KF 2016-12-14 § 283) är folkbibliotekets roll och fokusområden
en central utgångspunkt. I förslaget till ny biblioteksplan 2019-2022 breddas fokusområdena
ytterligare och skolans nationella styrdokument avseende skolbiblioteken har särskilt
beaktats. Planen tar även hänsyn till förskolans roll i att skapa en god språklig start i ett
barns liv. I förslaget föreslås också att biblioteksplanen följs upp i respektive biblioteksnämnd
varje år (oktober).
Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober § 56 att ställa sig
bakom förslaget till ny biblioteksplan samt översända den till utbildningsnämnden och barnoch ungdomsnämnden för yttrande innan biblioteksplanen översänds till kommunfullmäktige
för fastställande.
Utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden har nu inkommit med yttrande över
biblioteksplanen och framfört följande synpunkter.
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 20 november § 83 beslutat att tillstyrka
föreslagna biblioteksplan med tillägget att skolbiblioteket är till för alla elever och ungdomar
som vistas på skolan oavsett program, skolform eller annan verksamhet så som exempelvis
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
I förslag till biblioteksplan anges det att den ska följas upp årligen. Utbildningsnämnden
konstaterar att denna uppföljning därmed bör ingå som en del i nämndens systematiska
kvalitetsarbete för att följa upp hur huvudmannen organiserar och utvecklar skolbibliotekets
roll och funktion vid Alströmergymnasiet.
Även Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker den föreslagna biblioteksplanen (27 november
§ 99). Likt utbildningsnämnden anser barn- och ungdomsnämnden att uppföljning av
biblioteksplanen kommer att ingå som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete för att
kunna följa upp hur huvudmannen organiserar och utvecklar skolbibliotekens roll och
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Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-12-17

funktion i Alingsås skolor. Vidare konstaterar nämnden att den måste arbetat vidare med att
utveckla skolbiblioteken den kommande perioden och att en plan för att utveckla
skolbiblioteken behöver arbetas fram i syfte att öka likvärdigheten samt göra skolbiblioteken
till en tidsenlig resurs i skolan.
Kultur- och fritidsförvaltningen kan konstatera att båda nämnderna tillstyrker förslag till
biblioteksplan 2019-2022. Utbildningsnämndens förslag till tillägg har tagits i beaktning och
biblioteksplanen har reviderats i enlighet med detta förslag. Ett nytt förslag till biblioteksplan
upprättas därmed.
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10 december § 46.
Beslut
Kultur- fritidsnämnden godkänner förslag till ny biblioteksplan och översänder den till
kommunfullmäktige för fastställande.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

§ 19 2018.737 KS

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
För att skapa ytterligare tydlighet för beslutande av tidpunkter för kommunfullmäktiges
sammanträden behöver arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras. Arbetsordningen
behöver även revideras för att hänvisa till rätt reglering i nu gällande kommunallag.
Förändringarna innebär att numreringen av paragraferna i arbetsordningen uppdateras.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 januari 2019 lämnat följande yttrande:
6 § 3 st. arbetsordning för kommunfullmäktige lyder: ”Ålderspresidenten bestämmer dagen
och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.”
Kommunledningskontoret föreslår att 6 § 3 st. i arbetsordning för kommunfullmäktige tas
bort. Den nuvarande hanteringen innebär att alla sammanträdestider för kommunfullmäktige
nästkommande år fastställs genom beslut i kommunfullmäktige. Detta gäller även det första
sammanträdet efter det att allmänt val ägt rum. Nuvarande hantering motsvaras därmed inte
av den gällande regleringen i 6 § 3 st. varför arbetsordningen behöver uppdateras.
Kommunallagen ger kommunfullmäktige utrymme att själv besluta om hur tidpunkt för
fullmäktiges sammanträden fastställs varför den föreslagna ändringen är förenlig med
kommunallagen.
Kommunledningskontoret föreslår att reglering gällande valberedning och
fullmäktigeberedning flyttas från § 36 och § 37 i nuvarande arbetsordning till § 3 och § 4 i
föreslagen arbetsordning. Förändringen föreslås för att arbetsordningen ska få en mer logisk
uppbyggnad.
En uppdatering till nu gällande reglering i kommunallagen har gjorts under rubriken
Interpellationer.
Arbetsordning för kommunfullmäktige med föreslagna ändringar finns bifogad med ändringar
markerade i rött.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2019, § 4.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
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1(8)

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx.
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 51 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
Tillkommande uppgifter
2§
Kommunfullmäktiges presidium är beredningsorgan för revisorernas budget och tillika
beredningsorgan för ansvarsprövningen i samband med ärende om ansvarsfrihet
gällande årsredovisningen.
Uppdraget som beredningsorgan för revisorernas budget
innebär att också att presidiet skall granska revisorernas räkenskaper och förvaltning.
Därutöver beslutar presidiet om alkoholrepresentation inom de kommunala verksamheterna.
Flyttas hit:
Valberedning
3§
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning
för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande.
Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla
med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Fullmäktigeberedningen
4§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum väljer fullmäktige för den löpande
mandattiden en fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas anslag m m.
Denna beredning utgörs av fullmäktiges presidium enligt 2 §.
Valet förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december.
Ordförande och vice ordförande
5§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland
ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).
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Ordförande och vice ordförande, forts
Presidievalet skall förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av oktober
månad.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
6§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem
vara ålderspresident.
7§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden
av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena
8§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. I september hålls
två sammanträden. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober månad
Tas bort:
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd
med kommunstyrelsens presidium.
9§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
10 §
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot
och ersättare om beslutet.
Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen
anslås på kommunens anslagstavla.
11 §
Fullmäktige sammanträder i lokaler på hotellet, Bankgatan 1 i Alingsås.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett
visst sammanträde.
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Tid och plats för sammanträdena, forts
12 §
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall
behandlas skall införas i ortstidningarna.
Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa
annonseringen i ortstidningarna.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
13 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen,
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet skall fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse
om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas.
I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
14 §
Ordföranden bestämmer när fullmäktige skall behandla ett ärende, om inte annat följer
av lag.
15 §
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttrande i de ärenden
som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen
under sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
16 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till partiets gruppledare eller den partiet
utsett.
Denne låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
Om tiden medger, skall ersättaren kallas skriftligen.

Sida 113 av 148

4(8)
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare, forts
17 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i pågående sammanträde, kallar ordföranden
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
18 §
Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
19 §
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra
under ett pågående sammanträde.
Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning
av ett ärende.
Placering
20 §
Ledamöterna sitter partivis enligt den placeringslista som kommunledningskontoret
upprättar.
Upprop
21 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde
och när ordföranden anser att det behövs.
Protokolljusterare
22 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 21 §, väljer fullmäktige två ledamöter och en ersättare
att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att
i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Turordning för handläggning av ärendena
23 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde
för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
24 §
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende
berör får delta i överläggningen i ärendet.
Ordföranden och vice ordförandena i fullmäktigeberedning får delta i överläggningen,
när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
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Yttranderätt vid sammanträdena, forts
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som
besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med
anledning av svaret.
25 §
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen
och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som
berör revisorernas egen förvaltning.
26 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna,
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid
sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar
på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
27 §
Kommundirektören får delta i överläggningarna i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
Talarordning och ordning vid sammanträdena
28 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller
hon har anmält sig och blivit uppropad. Talartiden per inlägg får vara högst fem
minuter. Mer än ett inlägg per ledamot och ärende är tillåtet.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två korta
inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad varje talare anfört. Inlägget
görs omedelbart efter den talare som har ordet.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från denne ordet. I övrigt får ingen avbryta en
talare under talarens anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden upplösa
sammanträdet.
Yrkanden
29 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de
har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.
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Deltagande i beslut
30 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstningar
31 §
När omröstningar genomförts, biträdes ordföranden av de två ledamöter som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning
genomföras omedelbart.
32 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
33 §
En motion skall vara skriftlig och lämnas av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.
En motion får också väckas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Interpellationer
34 §
En interpellation skall vara skriftlig.
Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
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Interpellationer, forts.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter
det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt och lämnas in till kansliet senast två dagar före sammanträdet. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag då svaret lämnas.
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen.
Interpellationssvaret läggs in i den digitala kallelsen till det sammanträde, då svaret skall lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Om en interpellation avser förhållanden i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i,
får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till ordföranden
i styrelsen eller annan nämnd i kommunalförbundet att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen
behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.
Frågor
35 §
En fråga skall vara skriftlig.
Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast 2 dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara
skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredning av ärendena
36 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige skall behandla, skall remitteras.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.
Förklaring vid revisionsanmärkning
37 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer presidiet i vilken ordning förklaringar
över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen skall inhämtas från
den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats.
37 a §
Behandlingen i kommunfullmäktige i samband med beviljandet av ansvarsfrihet innebär
att varje nämnd behandlas för sig.
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Allmänhetens frågestund
38 §
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med fullmäktige:
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen,
2. när fullmäktige behandlar budgeten,
3. när facknämnderna redogör för sina respektive verksamheter.
I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma.
Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige
behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma. Under frågestunden får någon
överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall genomföras
och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna
upplysningar under den.
Fullmäktiges presidium beslutar efter samråd med kommunstyrelsens presidium att
allmänhetens frågestund skall få förekomma även i andra fall.
Justering av protokollet
39 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna
som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen
skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation
40 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet.
Expediering
41 §
Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs
av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och
de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar
annat.
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§ 20 2018.716 KS

Ersättningar till röstmottagare vid val
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 29 september 2018 § 164 Ersättning till förtroendevalda för
perioden 2019-2022. I detta dokument regleras även ersättning till röstmottagare vid val.
Inför EU-valet 2019 och framtida val finns det anledning att se över ersättning till
röstmottagare vid val.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 januari 2019 lämnat följande yttrande:
Det nuvarande ersättningssystemet för röstmottagare vid val bygger på timbaserad
ersättning för samtliga röstmottagare vilket medför omfattande administration. Ett system
med fast ersättning bedöms förenkla den administration som följer med utbetalning av
ersättning till röstmottagare. Ett flertal övriga kommuner i Västra Götalandsregionen tillämpar
en fast ersättningsmodell för röstmottagare vid val. Förslag till ändring av ersättningar för
röstmottagare innebär att fast ersättning tillämpas där så är lämpligt. För röstmottagning
under valdag kan tjänstgöringstiden variera mellan röstmottagare, detta bedöms vara i en
sådan liten utsträckning att det kan bortses från. I förhållande till tjänstgöring under
förtidsröstningen bedöms det dock vara lämpligt att behålla ett timbaserat ersättningssystem,
då tjänstgöringstiden kan variera mycket mellan röstmottagare.
Förslaget innebär att prognostisering av kostnader för val förenklas. Kostnaderna för
ersättning till röstmottagare vid det allmänna valet 2018 uppgick till cirka 1 319 tkr. Totalt är
cirka 394 tkr av den utbetalda ersättningen hänförlig till tjänstgöring under förtidsröstning.
Merparten av kostnaderna utgörs därmed av ersättning för arbete under valdagen. En
övergång från timbaserad till fast ersättning för arbete under valdagen innebär att
kostnaderna kan beräknas med större noggrannhet och säkerhet.
Vid jämförelse med ett antal övriga kommuner i Västra Götalandsregionen framgår även att
kostnaderna för ersättning per röstmottagare i Alingsås kommun är relativt höga. Förslaget
innebär en viss anpassning till de ersättningsnivåer som tillämpas av övriga kommuner.
Med anledning av att ersättning till röstmottagare vid val betalas av valnämnden föreslås
även att framtida ändringar av ersättningsnivåer för röstmottagare vid val hanteras av
valnämnden.
Förslag är att ersättning till röstmottagare vid val regleras i ett separat dokument. Därmed
justeras Ersättningar till förtroendevalda för perioden 2019-2022 i enlighet med detta.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Ersättning till röstmottagare vid val antas.
2. Framtida ändringar av ersättningsnivåer för röstmottagare vid val hanteras av
valnämnden.
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Ersättning till röstmottagare vid val
Antagen av kommunfullmäktige den xx, § xx.

Valdag
Ersättning för röstmottagare i vallokal på valdag utgår som engångsarvode enligt nedan:
Ordförande: 4 700 kr
Vice ordförande:3 700 kr
Röstmottagare: 3 000 kr
För uppdrag som röstmottagare i vallokal på valdag utgår inte ersättning för resor och
traktamente, så som exempelvis resor till och från bostad samt transport av valmaterial och
röster. Ersättning för deltagande i utbildning utöver engångsarvodet utgår inte.
Ordföranden i varje distrikt har i uppdrag att inom beloppsramen 400 kr ordna kaffe och
smörgås eller liknande till röstmottagarna under valdagen. Kostnaden ersätts mot kvitto som
rapporteras som personligt utlägg.
Ersättning utgår som engångsarvode på 700 kr för reserver som deltar i utbildning samt står
till förfogande under två timmar under valdagen, om de inte kallas in som röstmottagare. Vid
inkallelse utgår enbart engångsarvode för röstmottagare i vallokal på valdag enligt ovan.
Förtidsröstning
Ersättning för röstmottagare som tjänstgör i röstningslokal under förtidsröstningsperiod utgår
enligt timtaxa. Timersättning för tjänstgöring som sker under valdag eller annan helgdag
uppgår till 360 kr. Timersättning för övrig tid uppgår till 190 kr.
För uppdrag som röstmottagare i röstningslokal utgår inte ersättning för resor och
traktamente, så som exempelvis resor till och från bostad. Ersättning för deltagande i
utbildning utgår inte.
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§ 21 2019.086 KS

Ändring av bolagsordning för Alingsås Energi AB
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 195 att styrelserna för Alingsås
Energi Nät AB samt Alingsås Energi AB ska utgöras av samma ledamöter och suppleanter i
personunion för tiden efter årsstämma 2019 till och med årsstämma 2023 och att antalet
ledamöter ska uppgå till sju stycken styrelseledamöter samt sju stycken personliga
suppleanter.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 januari 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Det är kommunfullmäktige som beslutar om ändringar i bolagsordning för helägda bolag och
enligt Företagspolicy för Alingsås kommunkoncern (kommunfullmäktige den 14 december
2016, § 274) ska ärendet beredas av koncernstyrelsen, det vill säga AB Alingsås Rådhus,
innan ärendet beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
AB Alingsås Rådhus beslutade den 28 januari 2019, § 2 att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna reviderad bolagsordning för Alingsås Energi AB.
Nuvarande bolagsordning (§ 7) för Alingsås Energi AB anger att styrelsen ska bestå av fem
ledamöter med personliga suppleanter. Bolagsordningen måste därför ändras i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär sju styrelseledamöter och sju personliga
suppleanter.
Bolagsordning för Alingsås Energi Nät AB behöver inte ändras då den anger att styrelsen
ska bestå av sju ledamöter med sju personliga suppleanter.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Bolagsordning för Alingsås Energi AB godkänns.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Bolagsordning för Alingsås Energi AB godkänns.
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§ 2 2019.002 ABAR

Ändring av bolagsordning för Alingsås Energi AB
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2018, § 195 att styrelserna för Alingsås
Energi Nät AB samt Alingsås Energi AB ska utgöras av samma ledamöter och suppleanter i
personunion för tiden efter årsstämma 2019 till och med årsstämma 2023 och att antalet
ledamöter ska uppgå till sju stycken styrelseledamöter samt sju stycken personliga
suppleanter.

Beredning
VD har i skrivelse den 24 januari 2019 lämnat följande redogörelse:
Det är kommunfullmäktige som beslutar om ändringar i bolagsordning för helägda bolag och
enligt Företagspolicy för Alingsås kommunkoncern (kommunfullmäktige den 14 december
2016, § 274, 2016) ska ärendet beredas av koncernstyrelsen, det vill säga AB Alingsås
Rådhus, innan ärendet beslutas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Nuvarande bolagsordning (§ 7) för Alingsås Energi AB anger att styrelsen ska bestå av fem
ledamöter med personliga suppleanter. Bolagsordningen måste därför ändras i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär sju styrelseledamöter och sju personliga
suppleanter.
Bolagsordning för Alingsås Energi Nät AB behöver inte ändras då den anger att styrelsen
ska bestå av sju ledamöter med sju personliga suppleanter.
Beslut
Styrelsens beslut per capsulam:
Styrelsen i AB Alingsås Rådhus föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad
bolagsordning för Alingsås Energi AB.
Expedieras till
KF, Alingsås Energi AB, Alingsås Energi Nät AB fk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida125
1 avav1148

Utdragsbestyrkande

1 (4)
ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Bolagsordning för Alingsås Energi AB
Godkänd av kommunfullmäktige den XX februari 2019, § XX.
Antagen av stämman den XX mars 2019, § XX.
Bolagets firma

§1
Bolagets firma är Alingsås Energi AB.

Bolagets verksamhet

§2
Bolaget ska dels inköpa och försälja
energi och närliggande produkter och
tjänster och dels producera förnyelsebar
el.
Bolaget har även till uppgift att genom
service och konsultverksamhet hjälpa
kunderna att använda energin på bästa
sätt samt att bedriva annan därmed
förenlig verksamhet.

Bolagets ändamål

§3
Verksamheten skall bedrivas efter
affärsmässiga principer i ett långsiktigt och
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
perspektiv. Bolaget ska ta en aktiv del i,
och bidra till att skapa förutsättningar för,
utvecklingen av Alingsås i syfte att uppnå
kommunens vision.

Styrelsens säte

§4
Styrelsen skall ha sitt säte i Alingsås
kommun.

Aktiekapital

§5
Aktiekapitalet skall vara lägst en miljon
(1 000 000) kronor och högst fyra miljoner
(4 000 000) kronor.

Antalet aktier

§6
I bolaget skall finnas lägst
10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

Bolagsordning för Alingsås Energi AB
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Styrelse

§7
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter
med sju personliga suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i
Alingsås kommun för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att
val till kommunfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer
närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också för
samma tid ordförande och vice ordförande
i bolagets styrelse.

Revisorer

§8
För granskning av bolagets årsredovisning
jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses
av den årsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats en revisor med en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag
gäller till slutet av den årsstämma som
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

§9
För samma mandatperiod som gäller för
bolagets revisor vald av bolagsstämman
skall kommunfullmäktige i Alingsås
kommun utse en lekmannarevisor med en
suppleant.

Kallelse till bolagsstämma

§ 10
Kallelse till årsstämma/bolagsstämma och
andra meddelanden till aktieägaren skall
ske genom brev.
Kallelse till årstämma/bolagsstämma skall
ske tidigast fyra och senast två veckor före
stämman.

Bolagsordning för Alingsås Energi AB
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Årsstämma

§ 11
På årsstämma skall följande ärenden
behandlas:
1.Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande
av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två personer att justera
protokollet
5. Prövning av frågan om stämman
blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen,
revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
7. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och
balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt
styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn.
9. Val av en revisor och en
revisorssuppleant
(det år då val skall ske).
10. Anmälan av kommunfullmäktiges
val av styrelseledamöter med
suppleanter samt ordförande och
vice ordförande för bolagets
styrelse när dessa valts.
11. Anmälan av kommunfullmäktiges
val av lekmannarevisorer med
suppleanter när dessa valts.
12. Annat ärende som ankommer
på stämman enligt
aktiebolagslagen.

Firmateckning

§ 12
Bolagets firma tecknas, förutom av
styrelsen, av den eller dem bland
styrelsens ledamöter, som styrelsen
därtill utser. Styrelsen får inte
bemyndiga annan än styrelseledamot
eller verkställande direktör att teckna
bolagets firma.

Bolagsordning för Alingsås Energi AB
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Räkenskapsår

§ 13
Kalenderåret skall vara bolagets
räkenskapsår.

Kommunfullmäktiges
ställningstaganden

§ 14
Bolaget skall bereda
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun
möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av
principiell betydelse eller annars av
större vikt fattas.

Insynsrätt

§ 15
Kommunstyrelsen i Alingsås kommun
äger rätt att ta del av bolagets
räkenskaper och övriga handlingar
liksom att i övrigt inspektera bolaget
och dess verksamhet. Detta gäller dock
endast i den mån hinder ej möter på
grund av författningsreglerad
sekretess.

Offentlighet

§ 16
Allmänheten har rätt att ta del av
handlingar hos bolaget enligt de
grunder som gäller för allmänna
handlingars offentlighet i Offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).

Upplösning av bolaget

§ 17
Likvideras bolaget skall dess
behållna tillgångar tillfalla
Alingsås Energi Nät AB.

Ändring av bolagsordning

§ 18
Denna bolagsordning får inte ändras
utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Alingsås
kommun.

_____________________________________

Bolagsordning för Alingsås Energi AB
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§ 22 2018.387 KS

Svar på motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda
lunch på äldreboenden - Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) samt
Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) och Anita Brodén (L) har till kommunfullmäktige den
13 juni 2018, § 126 lämnat en motion om att motverka ofrivillig ensamhet. I motionen yrkar
liberalerna på att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till äldre utanför boendet.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 141, att ärendet
remitterades till barn- och ungdomsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för
beredning.
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 19 november 2018, § 98, och
godkände förvaltningens svar på motionen samt antog det som nämndes egna. I
förvaltningens yttrande står bland annat att förvaltningen anser att det är angeläget att arbeta
för att motverka ofrivillig ensamhet och ställer sig positiv till motionen förutsatt att erforderliga
resurser tillförs. Förvaltningen identifierade Brunnsgården som det mest lämpade
äldreboendet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 30 november 2018, via delegationsbeslut från
nämndens ordförande, att kostenheten tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen har
tagit fram ett förslag till remissvar i ärendet i vård- och omsorgsnämnden. Barn- och
ungdomsnämnden hade inget ytterligare att tillägga i ärendet.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 januari 2019 lämnat följande yttrande:
I antagen flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun framgår att vård- och
omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att äldre som fortfarande bor
hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen. Vidare finns ett särskilt fokus att
minska ensamhetsproblematiken och utreda träffpunkter i frivillighetsregi.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ovan nämnda uppdrag och särskilt fokus i
flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun ligger i linje med motionens intentioner och
att motionen därmed bör anses vara besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2019, § 6.
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Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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Vård- och äldreomsorgsnämnden
Protokoll
2018-11-19

§ 98 2018.295 VÄN

Motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på
äldreboenden
Ärendebeskrivning
Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) och Anita Brodén (L) har till Fullmäktige den 11 juni
2018 lämnat en Motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på
äldreboenden. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning och arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle remitteras till barn- och
ungdomsnämnden samt vård- och äldreomsorgsnämnden för beredning.
Sverige är ett av de länder i världen där flest personer lever ensamma. Detta kan vara för
många ett frivilligt val men det kan på ålderns höst ändras. 2 av 3 personer över 60 lever
ensamma. Måltiden och samvaron kring måltiden kan bli en social höjdpunkt för den som
lever ensam och kan vara en del i att motverka ensamheten.
Beredning
Idag finns serveringsmöjligheter på tre av våra äldreboenden, Brunnsgården, Tuvegården
och Bjärkegården. På samtliga boenden delas den del av köket som är servering mellan
avdelningarna på äldreboendet och ISS Facility services, som serverar lunch dagligen till de
boende i husen.
På Tuvegården och Bjärkegården finns idag möjlighet att äta lunch i restaurangen. Det
nyttjas av ett fåtal personer från trygghetslägenheterna och någon enstaka extern kund. Det
äldreboende som idag inte har denna möjlighet är Brunnsgården.
I närheten av respektive äldreboende finns det idag flera restauranger/caféer, där det erbjuds
lunch i en prisklass mellan 30 kronor för en sopplunch till ca 95 kronor för lunchbuffé.
Förebyggandeenheten inom VÄN har också olika aktiviteter där det finns möjlighet att köpa
lunch 2-3 ggr per vecka.
I nuvarande kostavtal med ISS Facility services finns en option om att starta restaurangen, i
första hand på Brunnsgården, men även övriga restauranger om Alingsås kommun vill detta.
Restaurangen på Brunnsgården som ligger centralt, är den restaurang som förvaltningen
anser vara den mest lämpade för eventuellt öppnande. Idag finns det inte möjlighet att äta
lunch där, den används inte av de boende för lunch och middag och den ligger centralt.
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen anser att det är angeläget att arbeta för att motverka
ofrivillig ensamhet och ställer sig positiv till motionen förutsatt att erforderliga resurser tillförs.
För att skapa bästa förutsättningarna vid ett eventuellt öppnande ska det i så fall ske i ett
samarbete med förebyggandeenheten, för att på så sätt bygga upp en naturlig plats för
gemenskap och aktiviteter med en välkomnande miljö.
Det bli då en naturlig träffpunkt dit årsrika kan träffas, läsa tidningen gå på föreläsningar och
få information som riktas mot äldre. Brunnsgårdens aktiviteter knyts samman med lunchen
och den blir ett redskap för att bryta social isoleringen och främjar sociala gemenskap.
Verksamheten bör utvecklas och genomföras b.la genom att arbete med volontärer.
Justerandes sign
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Vård- och äldreomsorgsnämnden
Protokoll
2018-11-19

Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 68.
Beslut
Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut
Vård- och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen och antar det
som sitt eget.

Expedieras till
KF
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-08-15

§ 141 2018.387 KS

Motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på
äldreboenden - Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) samt Anita Brodén
(L)
Ärendebeskrivning

Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) och Anita Brodén (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 126 lämnat en motion om att motverka
ofrivillig ensamhet, med följande innehåll:
Sverige tillhör de länder i världen där flest lever ensamma. Även om det för många är
ett frivilligt val, kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer över 60 år lever
ensamma. Många överlever sin partner och blir ensamma i en tid av livet då sällskap
och umgänge blir viktigare.
Måltiden och samvaron kring den kan bli en social höjdpunkt för den som lever
ensam och kan vara en del i att motverka ensamhet. Tidigare fanns möjligheten i
Alingsås att äta lunch på några av våra äldreboenden och detta var mycket
uppskattat. Liberalerna vill att denna möjlighet återinförs.
Liberalerna yrkar på:
* att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till årsrika utanför boendet.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till barn- och ungdomsnämnden samt vård- och
äldreomsorgsnämnden för beredning.
Expedieras till

BUN, VÄN, Klk
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

§ 126 2018.387 KS

Motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på
äldreboenden - Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) samt Anita Brodén
(L)
Ärendebeskrivning

Kristina Grapenholm (L), Per Palm (L) och Anita Brodén (L) lämnar en motion om att
motverka ofrivillig ensamhet, med följande innehåll:
Sverige tillhör de länder i världen där flest lever ensamma. Även om det för många är
ett frivilligt val, kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer över 60 år lever
ensamma. Många överlever sin partner och blir ensamma i en tid av livet då sällskap
och umgänge blir viktigare.
Måltiden och samvaron kring den kan bli en social höjdpunkt för den som lever
ensam och kan vara en del i att motverka ensamhet. Tidigare fanns möjligheten i
Alingsås att äta lunch på några av våra äldreboenden och detta var mycket
uppskattat. Liberalerna vill att denna möjlighet återinförs.
Liberalerna yrkar på:
* att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch till årsrika utanför boendet.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Från: kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>
Till: ks.platinamail@alingsas.se <ks.platinamail@alingsas.se>
Ärende: Vbf: Motion
Datum: 2018-06-11 16:39:58
-----Vidarebefordrat av Julia 1 Johansson/KLK/Alingsas 2018-06-11 16:39 ----Till: kommunstyrelsen@alingsas.se
Från: Kristina Grapenholm <kristina.grapenholm@liberalerna.se>
Datum: 2018-06-11 16:36
Ärende: Motion

Till Kommunfullmäktige i Alingsås
Motion ”Motverka ofrivillig ensamhet”
Sverige tillhör de länder i världen där flest lever
ensamma. Även om det för många är ett frivilligt val,
kan detta förändras på ålderns höst. 2 av 3 personer
över 60 år lever ensamma. Många överlever sin partner
och blir ensamma i en tid av livet då sällskap och
umgänge blir viktigare.
Måltiden och samvaron kring den kan bli en social
höjdpunkt för den som lever ensam och kan vara en del
i att motverka ensamhet. Tidigare fanns möjligheten i
Alingsås att äta lunch på några av våra äldreboenden
och detta var mycket uppskattat. Liberalerna vill att
att denna möjlighet återinförs.
Liberalerna yrkar på:
* att utreda vilka äldreboenden som kan erbjuda lunch
till årsrika utanför boendet.
Alingsås 2018-06-11
För Liberalerna:
Kristina Grapenholm (L)
Per Palm (L)
Anita Brodén (L)
Skickat från min iPad
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

§ 23 2018.189 KS

Svar på motion - säkrare kommun, kameraövervakning - Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har till kommunfullmäktige den 15
mars, § 66 lämnat en motion avseende behovet av kameraövervakning i Alingsås.
Motionärerna yrkar:
Att kommunen identifierar var kameraövervakning bör ske
Att tillstånd sökes till identifierade platser
Att med säkerhetsbranchen och polis säkerställa en professionell hantering av insamlat
material och en lämplig övervakningscentral
Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 januari 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 oktober 2018, ställt frågan om behov av
kameraövervakning till lokalpolisområde Alingsås. Chef för Lokalområde Alingsås har i
skrivelse den 13 november 2018 svarat att aktuella platser för kameraövervakning skulle
kunna vara centrala delar av Alingsås, exempelvis Stora och Lilla Torget med en förlängning
mot järnvägsstationen. Enligt polisen krävs det dock att en bred och detaljerad kartläggning
görs. Polisen anser vidare att de lokalpolisområden som står i först tur för eventuell
kameraövervakning är de som utpekas i ”Särskilt utsatta områden”. Något sådant område
finns inte i Alingsås, men polisen följer utvecklingen på nära håll.
Hur en övervakningscentral eller ett så kallat operatörsrum skulle bemannas får enligt
polisen planeras om kameraövervakning blir aktuell.
Kommunledningskontoret har begärt ett registerutdrag från Datainspektionen, avseende
tillstånd för kameraövervakning i Alingsås. Av utdraget framgår att Alingsås kommun har ett
gällande tillstånd för kameraövervakning i konsthallen.
I dagsläget finns inga utpekade geografiska platser eller punkter som kan ses som aktuella
för kameraövervakning. Alingsås kommun bör följa läget noga för att undvika att så kallade
”Hot-spots” får fäste i kommunen.
Alingsås kommun och lokalpolisen har som en trygghetsskapande åtgärd undertecknat ett
gemensamt medborgarlöfte. Medborgarlöftet skapas i dialog med allmänheten. Kommunen
och polisen arbetar även gemensamt med grannsamverkan.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

Säkerhetschefen och kommunikationsenheten kommer att arbeta aktivt med nyheter och
information kring säkerhets- och beredskapsfrågor.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 januari 2019, § 7 och lämnat förslag att
motionen ska anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Boris Jernskieggs förslag.
Ja
Simon Waern (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Karin Schagerlind (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Stefan Bedö (L)
Jens Christian Berlin (L)
Lady France Mulumba (KD)
Anna Hansson (MP)
Jan Gustafsson (V)
Daniel Filipsson (M)

Nej
Zandra Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)

Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets
förslag.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Zandra Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-04-25

§ 81 2018.189 KS

Motion - säkrare kommun, kameraövervakning - Boris Jernskiegg (SD)
och Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige
den 28 mars 2018, § 66 lämnat en motion om kameraövervakning för en säkrare
kommun.
Motionärerna yrkar att kommunen utreder och arbetar med:
· Att identifiera var kameraövervakning bör ske, i stadskärnorna, i parker, på torg
och/eller i bostadsområden
· Att tillstånd sökes till denna övervakning
· Att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell hantering av
insamlat material och en lämplig övervakningscentral
· Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till

Klk
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-03-28

§ 66 2018.189 KS

Motion - säkrare kommun, kameraövervakning - Boris Jernskiegg (SD)
och Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) lämnar en motion om
kameraövervakning för en säkrare kommun.
Motionärerna yrkar att kommunen utreder och arbetar med:





Att identifiera var kameraövervakning bör ske, i stadskärnorna, i parker, på torg
och/eller i bostadsområden
Att tillstånd sökes till denna övervakning
Att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell hantering av
insamlat material och en lämplig övervakningscentral
Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Paragrafen är justerad
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-03-28

§ 66 2018.189 KS

Motion - säkrare kommun, kameraövervakning - Boris Jernskiegg (SD)
och Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) lämnar en motion om
kameraövervakning för en säkrare kommun.
Motionärerna yrkar att kommunen utreder och arbetar med:





Att identifiera var kameraövervakning bör ske, i stadskärnorna, i parker, på torg
och/eller i bostadsområden
Att tillstånd sökes till denna övervakning
Att med säkerhetsbranschen och polis säkerställa en professionell hantering av
insamlat material och en lämplig övervakningscentral
Att tydligt nå ut till allmänheten med trygghetsarbetet och dess konsekvenser

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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