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Revisorerna
Göteborg 2019-03-13
Alingsås kommun
Kommunstyrelsen

Granskning årsbokslut 2018
Kommunens revisorer har genomfört ovanstående granskning. Rapport har upprättats efter
genomförd granskning. Våra granskningsrapporter ska löpande redovisas till
kommunfullmäktige under året.
Rapporten översänds för kännedom till kommunstyrelsen och kommer att presenteras på
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars.
Med vänliga hälsningar,
Mikaela Bengtsson
På uppdrag av kommunens revisorer
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1. Redogörelse för revisionen år 2018
1.1 Inledning
Alingsås kommuns revisorer lämnar härmed sin sammanfattande rapport avseende
årets granskningsinsatser.
I vår rapport lämnas sammanfattande beskrivningar av de granskningar som genomförts under året samt våra mest väsentliga iakttagelser och rekommendationer. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för granskningen. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer kontinuerligt upp vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att åtgärda
givna rekommendationer.
Rapporterna finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.alingsas.se/kommunpolitik/kommunens-organisation/revisorer.

1.2 Granskningsinriktning
Vi har utfört granskningen enligt kommunallagen, aktiebolagslagen (lekmannarevisionen) och fastställt revisionsreglemente.
Enligt kommunallagen 12 kap. skall revisorerna pröva om verksamheten bedrivs på
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, pröva om räkenskaperna är rättvisande och
pröva om kontrollen inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig.
Revisionen arbetar på fullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg.
Kommuninvånarnas perspektiv sätts i förgrunden i revisionens arbete.

2. Genomförda granskningar och revisionsinsatser under
2018
2.1 Grundläggande granskning
Vi har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun.
Syftet med granskningen har varit att ge underlag för ansvarsprövningen genom att
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har fokuserat på styrelse och nämnders styrning utifrån fullmäktiges mål och uppdrag, styrelse och nämnders uppföljning av ekonomi och verksamhet samt styrelse och nämnders arbete med intern kontroll.
I granskningen framkommer att samtliga nämnder har utarbetat åtaganden utifrån
fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer. Nämnderna har också med få undantag
2
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arbetat med de uppdrag som riktats specifikt till dem från fullmäktige. Nämnderna
har i varierande utsträckning hanterat och brutit ned de uppdrag som riktats till samtliga nämnder, samt de fokusområden som fullmäktige beslutat om. Vi noterar att
styrmodellen fortsatt saknar en tydlig beskrivning av hur nämnderna ska arbeta med
de särskilda fokusområden som fastställts i fullmäktiges flerårsstrategi. Fokusområdena är inte riktade till någon specifik nämnd.
I granskningen framkommer att styrelse och nämnder har följt upp sina åtaganden i
vår- och delårsbokslut. Merparten av nämnderna har rapporterat ekonomisk månadsuppföljning i enlighet med fullmäktiges beslut i handlingsplanen Effekt.
Slutligen visar granskningen att samtliga nämnder har fastställt en internkontrollplan
med tillhörande kontrollpunkter i respektive flerårsstrategi. Samtliga nämnder, kommunstyrelsen och vård- och äldreomsorgsnämnden undantaget, har upprättat en dokumenterad väsentlighets- och riskanalys i enlighet med styrmodellen. Samtliga
nämnder har följt upp internkontrollarbetet i vår- och delårsboksluten.
Granskningen har redovisats i granskningsrapport. Av rapporten framgår de rekommendationer som riktats till respektive nämnd utifrån de förbättringsområden som
identifierats. EY har biträtt oss vid revisionen.

2.2 Granskning av bygglovsprocessen
Vi har genomfört en granskning av bygglovsprocessen. Syftet med granskningen var
att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess, det vill säga i enlighet med lagar, regler och fastställda mål. Därtill var syftet
att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en likvärdig och rättssäker
bedömning av bygglovsärenden.
Vår bedömning efter genomförd granskning är att samhällsbyggnadsnämnden inte
fullt ut säkerställt en ändamålsenlig bygglovsprocess. Nämnden bedöms därtill ha
flera utvecklingsområden för att kunna säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning av bygglovsärenden samt systematisk uppföljning av verksamhetens kvalitet.
Granskningen har redovisats i granskningsrapport. Av rapporten framgår de rekommendationer som riktats till samhällsbyggnadsnämnden utifrån de förbättringsområden som identifierats i granskningen. EY har biträtt oss vid revisionen.

2.3 Granskning av intern kontroll inom ekonomiområdet
Vi har genomfört en granskning av intern kontroll inom ekonomiområdet. Syftet med
granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska trans-
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aktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed. Syftet var även att bedöma om det fanns riktlinjer och rutiner avseende
hur avtal utformas och undertecknas.
Vår bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt
säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med
attestreglementet och god redovisningssed. Därtill var vår bedömning att det inte
fanns riktlinjer och rutiner avseende hur avtal ska utformas.
Granskningen har redovisats i granskningsrapport. Av rapporten framgår de rekommendationer som riktats till samhällsbyggnadsnämnden utifrån de förbättringsområden som identifierats i granskningen. EY har biträtt oss vid revisionen.

2.4 Löpande granskning av intern kontroll 2018
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer:






Bokslutsprocessen
Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden
Inköpsprocessen
Investeringsprocessen (anläggningsrutinen)
Exploateringsprocessen

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom
hela flödet, exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.
Övrig granskning som genomförts är:


Uppföljning av föregående års noteringar
Registeranalys av löner
 Granskning av momsredovisning
 Hantering av körjournaler
 Kontoanalyser på väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga poster


Avrapportering av registeranalys av löner är inte färdigställda utan avrapporteras i
samband med årsbokslutet.
För samtliga av dessa processer har förbättringsområden identifierats och rekommendationer lämnas. Revisionen kan konstatera att de rekommendationer som lämnas i 2018 års granskning kvarstår sedan flera år tillbaka. I motsvarande gransk-
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ningar som genomförts 2017, 2016 och 2015 har dessa förbättringsområden identifierats och revisionen har påtalat vikten av att kommunstyrelsen tillser att åtgärder
vidtas.
Granskningen har redovisats i granskningsrapport. EY har biträtt oss vid revisionen.

2.5 Granskning av delårsbokslut
Vi har översiktligt granskat kommunens delårsbokslut per 2018-08-31. Syftet har varit att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella och
verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat samt om delårsrapporten ger en
rättvisande bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning.
Vi bedömer att resultatet för de finansiella målen i huvudsak är förenligt med vad
fullmäktige bestämt och att god ekonomisk hushållning därför uppnåtts. Detta då fyra
av fem finansiella mål förväntas kunna uppnås under året. Vad gäller målen för god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv kan vi inte bedöma måluppfyllelsen, då delårsrapporten inte innehåller någon uppföljning av fullmäktiges prioriterade mål.
Vi bedömer, med undantag av att pensioner intjänade före år 1998 i sin helhet redovisas som skuld i balansräkningen, att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av kommunens ekonomiska resultat och ställning.
Granskningen har redovisats i granskningsrapport. EY har biträtt oss vid revisionen.

2.6 Granskning av bokslut
Vi har granskat kommunens årsredovisning, ingående resultat- och balansräkningar med nothänvisningar, finansieringsanalyser, driftredovisning, investeringsredovisning samt nämndernas verksamhetsredovisningar.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Vår bedömning är att granskat material överensstämmer med lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed och att bokslutet och årsredovisningen, med
undantag för redovisning av pensioner, i alla väsentliga delar är korrekt upprättat och
ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Vi bedömer att resultatet för de finansiella målen är förenligt med vad fullmäktige
bestämt och att god ekonomisk hushållning därför uppnåtts. Detta då fyra av fem
finansiell mål samt det lagstadgade balanskravet uppnås. Vi delar kommunstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har
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uppnåtts. Detta då en övervägande del av indikatorerna och uppdragen som använts
för att bedöma uppfyllelse av fullmäktiges verksamhetsnål upppnås.
Granskningen har redovisats i granskningsrapport. EY har biträtt oss vid revisionen.

2.7 Övriga revisionsinsatser
Kommunrevisionen har under året, utöver ovanstående, genomfört flera löpande revisionsinsatser. Revisionen har löpande under året följt utvecklingen av ej verkställda
gynnande beslut inom vård- och äldreomsorgsnämnden samt socialnämnden. Samtliga granskningsinsatser står att läsa om i kommunrevisionens protokoll.

3. Lekmannarevisorernas rapportering
Vår bedömning efter genomförd granskning är att AB Alingsås Rådhus, Alingsås
Energi AB, Alingsås Energi Nät AB, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB
Alingsåshem samt Fabs AB bedriver sin verksamhet ändamålsenligt, att verksamheten sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna
kontrollen är tillräcklig.
Granskningen av respektive bolag har redovisats i granskningsredogörelser. Av respektive redogörelse framgår de rekommendationer som riktats till bolagen utifrån
de förbättringsområden som identifierats. EY har biträtt oss vid revisionen.

4. Granskning av Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Granskningen av Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund har under 2018 omfattat granskning av delårsbokslut, grundläggande granskning samt en fördjupad
granskning avseende förbundets systematiska arbetsmiljöarbete. Granskning av
årsbokslut pågår vid tiden för upprättandet av denna revisionsredogörelse, dess resultat redovias därför inte här.
Vår bedömning efter genomförd grundläggande granskning är att förbundsdirektionen delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundets mål
och riktlinjer. Vi bedömer vidare att direktionen i huvudsak säkerställt en tillräcklig
uppföljning, rapportering och intern kontroll av verksamheten. Vi bedömer att målkedjan kan förtydligas, så att det tydligt framgår hur mål i handlingsprogrammet bryts
ned i verksamhetsplanen. Vidare saknas det indikatorer för måluppfyllelse för ett antal åtaganden, vilket begränsar möjligheterna att bedöma huruvida målen uppnås.

6

Sida 23 av 683

REVISORERNA
Vår bedömning efter genomförd granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
är att förbundsdirektionen inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen visar att det finns brister avseende direktionens dokumentation av styrning och uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Däremot är det positivt att det sker ett löpande arbetsmiljöarbete
i förbundet som utgör en integrerad och naturlig del i det dagliga arbetet.
Granskningen har redovisats i granskningsrapporter. Av rapporterna framgår de rekommendationer som riktats till direktionen utifrån de förbättringsområden som identifierats. EY har biträtt oss vid revisionen.
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1. Inledning
Vi får härmed avge rapport efter granskning av delårsbokslut, intern kontroll och utförd bokslutsgranskning för räkenskapsåret 2018.
Vår granskning har skett i enlighet med god revisionssed och täcker således endast områden och
aspekter väsentliga för revisionen. Notera att vår granskning av den interna kontrollen inte omfattat
en fullständig genomgång i syfte att kartlägga alla tänkbara brister.
Nedan sammanfattas de noteringar som gjorts i samband med granskningen samt förslag till
förbättringar. Föreliggande rapport är upprättad i avvikelseform, vilket innebär att det som granskats
utan notering inte kommenteras. Rekommendationer lämnas där vi iakttagit brister inom ramen för
granskningen. Rekommendationer syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Uppföljning
sker kontinuerligt av rekommendationerna för att säkerställa att åtgärder vidtas.
Rapporten innehåller i första hand iakttagelser avseende väsentliga poster och för övriga poster
endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda noteringar i samband med
granskningsarbetet.

2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning
2.1

God ekonomisk hushållning

Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att:
 Kommunfullmäktige/direktionen ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning
 Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning
 Kommunens/förbundets revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen
Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra mot
ändamålsenlighet och effektivitet.
Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är endast
av direktionen fastställda mål inom ramen för god ekonomisk hushållning som är obligatoriska att
utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Initialt är det direktionen som i
förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Därefter ska
revisorerna på basis av direktionens utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som direktionen fastställt.
Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för god
ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommunerna, kommunalförbunden
och landstingen ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning.
Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.
Förbundet har angett att god ekonomisk hushållning föreligger när balanskravet uppnås. Direktionen
gör i årsredovisningen bedömningen att förbundet har klarat att uppfylla de krav som ställs för att ha
en god ekonomisk hushållning, utifrån att förbundet gör ett resultat för 2018 om 36 tkr.
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Förbundets definition av god ekonomisk hushållning omfattar inte verksamhetsmässiga mål.
Direktionen har dock fastställt verksamhetsmässiga mål i verksamhetsplanen för 2018. I
verksamhetsplanen finns 3 prioriterade verksamhetsmässiga mål. Det finns också 23 åtaganden som
är kopplade till mål i förbundets handlingsprogram. Förbundet har i budget antagit ett finansiellt mål.
Vi kan konstatera att det i årsredovisningen görs uppföljning av samtliga verksamhetsmässiga
mål/åtaganden samt av det finansiella målet. I årsredovisningen görs ingen samlad analys och
bedömning av måluppfyllelsen utifrån god ekonomisk hushållning.

2.2

Finansiella mål

I årsredovisningen finns uppföljning av förbundets finansiella mål om ett resultat om 567 tkr. Av
årsredovisningen framgår att det finansiella målet inte uppnås i och med ett resultat om 36 tkr.

2.3

Verksamhetsmässiga mål

I årsredovisningen finns en uppföljning av de 3 prioriterade målen och de 23 åtagandena. Av
uppföljningen framgår i vilken utsträckning de för målen/åtagandena fastställda målvärdena har
uppnåtts under året.
Av årsredovisningen för 2018 framgår att:





2 prioriterade mål bedöms delvis uppfyllda
1 prioriterat mål bedöms i hög grad som uppfyllt
11 åtaganden bedöms inte vara färdiga
12 åtaganden bedöms som färdiga

Förbundet bedömer att de prioriterade målen är delvis eller i hög grad uppfyllda. För de prioriterade
målen framgår utförlig analys av måluppfyllelse och beskrivning av genomförda aktiviteter kopplade
till målen. För åtagandena lämnas en kortfattad kommentar avseende arbetet med åtagandet.
Däremot saknas det för flera av åtagandena en mer utförlig analys avseende måluppfyllelsen. I vissa
fall är det även otydligt vad fastställt målvärde innebär och hur utfallet har mätts i förhållande till
målvärdet.
I årsredovisningen anges att måluppfyllelsen i flera fall har påverkats av samverkande parter eller
andra utomstående faktorer. Det anges att det har gjorts analys av de åtaganden som inte fullgjorts.
Personalbrist beskrivs som den störst bidragande faktorn till att åtaganden inte fullgjorts.

2.4

Avstämning av balanskravet

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna.
Vid avstämning av balanskravet ska realisationsresultat från försäljningar av anläggningstillgångar
exkluderas. Vid vår granskning har vi konstaterat att det lagstadgade balanskravet är uppfyllt.
Vi noterar att 2017 års negativa balanskravsresultat om -513 tkr ännu inte har reglerats.
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2.5

Bedömning av måluppfyllelsen

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med
direktionens beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Direktionen gör i årsredovisningen bedömningen att förbundet uppnår kraven på god ekonomisk
hushållning. Denna bedömning baseras på att förbundet uppfyller balanskravet. De
verksamhetsmässiga målen/åtagandena och det finansiella målet inkluderas inte i analysen.
Förbundet bör enligt vår mening utveckla en samlad analys av om måluppfyllelsen är tillräcklig i
förhållande till god ekonomisk hushållning. Utan en sådan analys saknar revisorerna tillräckligt
underlag för att uttala sig om huruvida resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
direktionen beslutat och om förbundet i allt väsentligt bedriver sin verksamhet i enlighet med god
ekonomisk hushållning.

3. Delårsrapport
Vi har genomfört en översiktlig granskning utifrån ISRE Översiktlig granskning av finansiell
delårsinformation per 2018-08-31.
Vår granskning av delårsrapporten har inte föranlett några väsentliga noteringar.

4. Rapportering av intern kontroll
4.1 Revisionsstrategi
Vi har tillämpat substansgranskningsansatsen som revisionsstrategi. Denna innebär att vi skaffar oss
en förståelse för hur verksamhetens väsentliga processer fungerar och utvärderar dessa. Vi ställer
frågor för att förstå vad som kan gå fel i processerna och hur verksamheten hanterar detta, men
testar inte kontroller.
4.2 Granskningsansats
Vår granskning av den interna kontrollen omfattar granskning och bedömning av följande rutiner och
konton enligt upprättad granskningsplan:





Bokslutsprocessen
Granskning av inköp
Personalkostnader/löner
Redovisning av mervärdesskatt, källskatt och sociala avgifter

4.3 Bokslutsprocessen
Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk som föreligger, i redovisningen, i bokslutet gör att
processen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått igenom rutiner i bokslutet rörande ansvar,
periodiseringar, avstämningar och värderingar.
Vi noterar att manuella bokföringsorder kan upprättas och registreras utan att kräva attest från
annan än upprättaren. Vi rekommendera förbundet att införa attest av manuella bokföringsorder då
vi bedömer att dessa har en förhöjd risk. Ett alternativ är att definiera beloppsgränser eller karaktär
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på bokningar som ska attesteras i syfte att uppnå en ändamålsenlig rutin där endast de bokningar
som anses som riskfyllda attesteras.
4.4 Granskning av inköp
Under årets granskning har ett urval om 25 inköp granskats genom att följa hela flödet från
tecknande av ramavtal till att fakturor uppfyller lagstadgade krav och är korrekt attesterade i
enlighet med attestreglemente. Identifierade nyckelkontroller som granskats är:











Är inköpet i sig verksamhetsnära alternativt är nedlagd tid för arbete i orimlig nivå?
Finns ramavtal och ryms inköpet inom detta?
Är referens på leverantörsfaktura också beställningsattestant i systemet? (säkerställande
att beställare godkänner erhållna varor eller tjänster)
Är det två olika personer som godkänner och attesterar leverantörsfakturan?
Är attestant överordnad chef?
Är varan levererad till räddningstjänstförbundet?
Är fakturan tillräckligt specificerad för att kunna kontrolleras och godkännas?
Om fakturan avser tjänst, finns tidrapport bifogat alternativt framgår nedlagd tid av
fakturan?
Om underleverantör används, finns fakturor från dessa bifogade?
Om fakturan är en a-contofaktura, finns en betalningsplan?

Vi kan konstatera att det saknas avtal för en stor andel av de granskade fakturorna. Vi har i denna
granskning inte gjort en bedömning av huruvida inköpen är upphandlade i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling.
Vi rekommenderar som tidigare år att förbundet säkerställer att ramavtal som tecknas av Alingsås
kommun också gäller för förbundet, alternativt att separata avtal tecknas av förbundet.
4.5 Personalkostnader
Vi har genomfört en dataanalys av löner redovisade under perioden januari till november 2018.
Dataanalyser designas för att identifiera, analysera och sortera enskilda eller sammanhängande
transaktioner som avviker från vad som bedöms vara normalt. Vi har bland annat genomfört
följande analyser:






Utsökning av höga löner i enskild period
Skatteavdrag och sociala avgifter
Personer med högst bruttolön
Dubbla poster
Antal löneutbetalningar per person

Vår granskning av löner har inte föranlett några noteringar.
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5. Rapportering av bokslutsgranskning
5.1 Förbundets resultaträkning
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Bidrag från medlemskommunerna
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

2018
7 652
-57 353
-2 821
-52 522

2017
6 071
-54 281
-2 700
-50 910

52 970
1
-413

50 808
2
-413

36

-513

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund redovisar för år 2018 ett positivt resultat om 36 tkr.
Av förbundets totala intäkter utgörs medlemsbidragen av 87 %. Av medlemsbidraget bidrar Alingsås
kommun med 78 % och Vårgårda kommun med 22 %. Erhållna medlemsbidrag har stämts av mot
beslutad budget.
Taxor, avgifter och övriga intäkter utgör 13 % av de totala intäkterna och består av bl.a. tillsynsavgifter, ersättning vid falsklarm, ersättning för förvaring av materiel och externa uppdrag. I
årets granskning har stickprov gjorts mot fakturor samt analytisk granskning mot föregående år och
mot budget.
Av verksamhetens kostnader utgör personalkostnader 73 % och lokalkostnader 10 %. I bokslutet har
personalkostnader respektive lokalkostnader granskats analytiskt på kontonivå samt genom
stickprovsgranskning mot underliggande fakturor och avtal.
Vid uppföljning av resultatutfallet observerar vi större avvikelser mot budget på både intäkts- och
kostnadssidan. Avvikelserna förklaras till stor del av släckningsarbeten av skogsbränder där
förbundets personal deltagit och ersättning sedan erhållits av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB. Bland avvikelserna på kostnadssidan finns även en projekteringskostnad på 1 mnkr
avseende ombyggand av befintlig brandstation som uteblivit och därför kostnadsförts.
Vår bedömning är att resultaträkningen är väsentligen korrekt redovisad i årsredovisningen.

5.2 Förbundets balansräkning
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

2018
26 277
10 785
6 244
43 306

2017
26 008
4 988
4 759
35 755

Skulder och eget kapital

2018

2017

Eget kapital

2 790

2 754
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Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

15 981
4 247
20 288
43 306

15 913
5 360
11 728
35 755

Ett urval av granskningen av poster i balansräkningen kommenteras nedan.
Vår bedömning är att balansräkningen är väsentligen korrekt redovisad i årsredovisningen.
5.2.1 Maskiner och inventarier
(tkr)
Maskiner och inventarier

2018
26 277

(tkr)
Ingående bokfört värde
Årets nyanskaffningar
Årets avskrivningar

Belopp
26 008
3 090
-2 821
26 277

2017
26 008

Årets nyanskaffningar uppgår till 3,1 mnkr och består till väsentlig del av fordon och diverse
inventarier.
Av årets anskaffningar har väsentliga poster granskats mot underlag. I tidigare års granskning har vi
noterat att det funnits mindre poster som är av förbrukningskaraktär. Vi har därför poängterat vikten
av rutiner för gränsdragning mellan driftkostnader och investering. Bland årets stickprov är vår
bedömning att samtliga aktiverade poster är att karaktärisera som investeringar. Grundprincipen är
att poster som skall aktiveras skall vara för stadigvarande bruk och ha en livslängd på minst tre år.
5.2.2 Kortfristiga fordringar
(tkr)
Kortfristiga fordringar

2018

2017

10 785

4 988

Kortfristiga fordringar utgörs främst av kundfordringar, fordran på skattekonto samt förutbetalda
kostnader. Dessa har stämts av mot underlag. Den stora ökningen mot 2017 förklaras av
leverantörsfakturor för två nya brandbilar om 7,9 mnkr som motbokas mot kortfristiga fordringar för
att inte ge resultateffekt i bokslutet.
5.2.3 Avsättningar
(tkr)
Avsättning för pension
Löneskatt på avsättning för pension

2018

2017

12 860
3 121

12 806
3 107

Förbundet redovisar och ansvarar för den pension som intjänats efter bildandet av förbundet, d.v.s.
från år 2009. Tidigare intjänad pension redovisas hos respektive kommun. Aktuell skuld vid bokslutet
har stämts av genom granskning av underlag från KPA.
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5.2.4 Långfristiga skulder
(tkr)
Långfristiga skulder

2018
4 247

2017
5 360

De långfristiga skulderna avseende reverslån till medlemskommunerna uppgår för 2018 till 2 373 tkr.
Reverslånen upprättades i samband med att förbundet övertog materiella anläggningstillgångar. I
bokslutsgranskningen har kontroll gjorts att korrekt ränta beaktats och att amorteringar gjorts i
enlighet med upprättade reverser. Ränta för lånen utgörs av SKL:s rekommenderade internränta
vilken för 2018 uppgick till 1,75 %. Årets amortering uppgår likt föregående år till 1 187 tkr.
5.2.5 Kortfristiga skulder
(tkr)
Kortfristiga skulder

2018
20 288

2017
11 728

Kortfristiga skulder utgörs främst av personalrelaterade skulder för bland annat semesterlön. Dessa
har stämts av mot underlag från lönesystemet. Den stora ökningen mot 2017 förklaras av
leverantörsfakturor för två nya brandbilar om 7,9 mnkr.
I samband med granskningen av leverantörsskulder och interimsskulder noterar vi att flertalet
fakturor av våra stickprov med fakturadatum i december 2018 inte har tagits upp i
leverantörsreskontran per balansdagen. De har istället bokförts som interimsskulder. Vi
rekommenderar förbundet att se över rutiner som säkerställer att alla inkomna fakturor före
balansdagen registreras och därmed klassificeras korrekt.
Vid granskningen av semesterlöneskulden noterar vi likt tidigare år att det är flera personer som har
höga saldon. Vi rekommenderar förbundet att se över möjligheterna att införa rutiner som gör att
skulderna regleras med vissa intervall.

Göteborg den 20 mars 2019

Marcus Gustafson
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor
Ernst & Young AB

9
Sida 36 av 683

Sida 37 av 683

Sida 38 av 683

Sida 39 av 683

Sida 40 av 683

Sida 41 av 683

Sida 42 av 683

Sida 43 av 683

Sida 44 av 683

Sida 45 av 683

Sida 46 av 683

Sida 47 av 683

Sida 48 av 683

Sida 49 av 683

Sida 50 av 683

Sida 51 av 683

Sida 52 av 683

Sida 53 av 683

Sida 54 av 683

Sida 55 av 683

Sida 56 av 683

Sida 57 av 683

Sida 58 av 683

Revisionsrapport 2018
Genomförd på uppdrag av revisorerna
December 2018

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Sida 59 av 683

Innehåll
Sammanfattning .................................................................................................................. 2
1.

Inledning ..................................................................................................................... 3
1.1. Bakgrund.................................................................................................................. 3
1.2. Syfte och revisionsfrågor .......................................................................................... 3
1.3. Ansvarig nämnd ....................................................................................................... 3
1.4. Metod och avgränsningar ......................................................................................... 3
1.5. Revisionskriterier ...................................................................................................... 3

2.

Organisation och styrning av arbetsmiljöarbetet .................................................... 5
2.1. Övergripande styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ................................. 5
2.2. Uppgiftsfördelning .................................................................................................... 6
2.3. Rutiner, riskanalyser och handlingsplaner ................................................................ 8
2.4. Vår bedömning ....................................................................................................... 10

3.

Uppföljning och rapportering av arbetsmiljöarbetet...............................................11
3.1. Uppföljning och rapportering av arbetsmiljöarbetet ................................................. 11
3.2. Vår bedömning ....................................................................................................... 12

4.

Samlad bedömning ...................................................................................................13
4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna ...................................................................... 13
4.2. Slutsatser ............................................................................................................... 13
4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer ...................................... 14

Bilagor:
Bilaga 1: Bakgrund
Bilaga 2: Intervju- och dokumentförteckning
Bilaga 3: Revisionskriterier

1
Sida 60 av 683

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund har EY genomfört en granskning av förbundets systematiska
arbetsmiljöarbete. Granskningen har syftat till att bedöma om förbundsdirektionen säkerställt
ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Granskningen visar att förbundsdirektionen har antagit en fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Uppgiftsfördelningen har tagits fram tillsammans med medarbetare och förankrats i
organisationen. Däremot har ett antal styrkeledare och insatsledare inte skriftligen bekräftat
mottagande av sina arbetsmiljöuppgifter. Detta på grund av upplevda otydligheter i
uppgiftsfördelningen.
Förbundsdirektionen har antagit en arbetsmiljöpolicy för förbundet. Arbetsmiljöpolicyn
beskriver övergripande hur arbetsmiljöarbetet i förbundet ska bedrivas. Policyn är förankrad i
organisationen. Förbundet har också antagit konkreta mål för den psykosociala arbetsmiljön.
Förbundet saknar övergripande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska finnas
enligt föreskrifterna. Detta begränsar möjligheterna att få en bild av hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i förbundet. Därtill saknas dokumentation av vissa delmoment
i arbetsmiljöarbetet. Granskningen visar dock att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en
naturlig och integrerad del i förbundets dagliga arbete. Vidare sker riskbedömningar och
åtgärder för att minska arbetsmiljörisker kontinuerligt.
Granskningen visar att viss uppföljning av arbetsmiljö och nyckeltal såsom, sjukfrånvaro och
personalomsättning görs inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning och i
förbundsledningen. Vidare sker viss uppföljning inom ramen för samverkan. Granskningen
visar även att det sker ett aktivt arbete för att vidta åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Däremot
framgår att det saknas en årlig dokumenterad uppföljning och utvärdering av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande
bedömning att förbundsdirektionen inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt ett
ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen visar att det finns brister
avseende direktionens dokumentation av styrning och uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Däremot är det positivt att det sker ett löpande arbetsmiljöarbete i förbundet
som utgör en integrerad och naturlig del i det dagliga arbetet.
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar
förbundsdirektionen att:
►

►
►
►
►

Säkerställa att uppgiftsfördelningen tydliggörs och fungerar med syfte att samtliga
berörda skriftligen kan godta sina arbetsmiljöuppgifter.
Säkerställa att det tas fram övergripande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
som tydliggör när, hur och av vem arbetet ska genomföras.
Säkerställa att riskbedömningar och handlingsplaner dokumenteras.
Säkerställa att det görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Verka för ökad rapportering av tillbud och arbetsskador.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Förbundets revisorer har beslutat att genomföra en fördjupad granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom förbundet. Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om förbundsdirektionen säkerställt ett ändamålsenligt
systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga i enlighet med lagar och föreskrifter inom området.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:






Har förbundsdirektionen säkerställt att det finns ändamålsenliga rutiner för
arbetsmiljöarbetet?
Har förbundsdirektionen säkerställt att det finns mål och policy för arbetsmiljöarbetet?
Har förbundsdirektionen säkerställt en tydlig roll- och uppgiftsfördelning i det
systematiska arbetsmiljöarbetet?
Har förbundsdirektionen säkerställt att riskanalyser och handlingsplaner genomförs
systematiskt i verksamheten?
Har förbundsdirektionen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet?

1.3. Ansvarig nämnd
Granskningen avser förbundsdirektionen i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.
1.4. Metod och avgränsningar
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Intervju- och
dokumentförteckning framgår av bilaga 2.
Inom räddningstjänstens verksamhet finns ett stort antal föreskrifter som rör arbetsmiljön.
Föreliggande granskning har fokus på förbundets arbete utifrån de två förskrifter som avser
det systematiska arbetsmiljöarbetet specifikt (AFS 2001:1 samt AFS 2015:4). Granskningen
beskriver endast översiktligt hur förbundet arbetar utifrån andra föreskrifter.
1.5. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningskriterier som utgör grunden för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
 Kommunallagen (2017:725)
 Arbetsmiljölagen (1977:1160)
 Arbetsmiljöverkets föreskrifter:
▪ AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete
▪ AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö (psykosocial
arbetsmiljö)
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Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbunds styrdokument, riktlinjer och rutiner för
det systematiska arbetsmiljöarbetet

Mer information återfinns i bilaga 3 där vi utvecklar revisionskriterierna.

4
Sida 63 av 683

2. Organisation och styrning av arbetsmiljöarbetet
I detta avsnitt besvaras revisionsfrågorna om huruvida förbundsdirektionen har säkerställt att
det finns ändamålsenliga rutiner, mål och uppgiftsfördelning för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Vidare besvaras frågan avseende om förbundsdirektionen har säkerställt
att riskanalyser och handlingsplaner genomförs systematiskt i verksamheten.
2.1. Övergripande styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till förbundsdirektionen i
förbundsordningen. Förbundsdirektionen har därmed ett övergripande ansvar för att det finns
ett fungerande arbetsmiljöarbete.
Övergripande styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras i:


Förbundets arbetsmiljöpolicy med fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Samverkansavtal
 Plan för lika rättigheter och möjligheter


Förbundsdirektionen har antagit en arbetsmiljöpolicy som senast reviderades under 2017.
Policyn innehåller en övergripande fördelning av arbetsmiljöuppgifter för förbundsdirektör,
avdelningschefer, insatsledare, styrkeledare och enskilda medarbetare. Vidare sker fördelning
av ansvar för specifika områden inom arbetsmiljöarbetet, exempelvis ansvar i samband med
räddningsinsats och skyddsrond.
I förbundets arbetsmiljöpolicy beskrivs på övergripande nivå hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå till i förbundet bland annat avseende:






Olyckstillbud
Personlig skyddsutrustning
Rapportering av skador
Uppföljning – analys – åtgärder
Särskilt riskfyllda arbetsmoment

Ovan kompletteras med den uppgiftsfördelning som beskrivs i avsnitt 2.2.
Policyn anger att arbetsmiljöfrågorna i förbundet ska drivas systematiskt gällande
dokumentation, analys med förbättringsförslag samt uppföljning vid uppkommen problematik.
Det ska enligt policyn finnas tydliga rutiner och instruktioner för hur farliga och påfrestande
arbetsmoment ska utföras. Arbetet ska också vara organiserat så att arbetsmiljöfrågorna finns
med som stående punkt i samtliga mötesforum i förbundet. De ska också finnas med dagligen
som en naturlig del vid den operativa morgonsamlingen. Vidare beskrivs så kallade
grundförutsättningar för en bra arbetsmiljö. Grundförutsättningarna har fokus på allas ansvar
för fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt en öppen och tydlig dialog.
I förbundets plan för lika rättigheter och möjligheter finns målsättningar för arbetsmiljön. Dessa
har särskilt fokus på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och avser bland annat
jämställdhet, trakasserier samt ett inkluderande förhållningssätt. Målsättningarna är nedbrutna
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i konkreta åtgärder med angiven ansvarsfördelning och tidsplan. Förbundet har också vissa
mål och åtaganden fastställda i förbundets handlingsprogram och verksamhetsplan som har
fokus på att skapa en tryggare arbetsmiljö. Exempelvis har förbundet som mål att stärka
förmågan att hantera insatser med pågående dödligt våld samt skapa ett mer strukturerat och
säkert agerande vid olyckor med farligt gods.
Av genomförda intervjuer framgår att arbetsmiljön är en central fråga i verksamheten, inte
minst eftersom det finns betydande arbetsmiljörisker inom räddningstjänstens verksamhet. Det
uppges att arbetsmiljöpolicyn är väl förankrad. Arbetsmiljöfrågorna beskrivs vara en integrerad
del i det dagliga arbetet. Detta genom att den operativa utrustningen kontrolleras varje morgon,
kontinuerliga riskbedömningar och att arbetsmiljöfrågorna är en stående punkt i
verksamhetens mötesforum. Även den psykosociala arbetsmiljön beskrivs som en prioriterad
fråga. Förbundet har under året haft konferens för samtliga heltidsanställda med fokus på den
psykosociala arbetsmiljön. Det beskrivs även att förbundet kontinuerligt under de senaste åren
har arbetat med jämställdhetsfrågor samt med att skapa en tillåtande arbetsmiljö.
2.2. Uppgiftsfördelning
Förbundsdirektionen har antagit en uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter, som finns
samlad i samma dokument som förbundets arbetsmiljöpolicy. I dokumentet beskrivs att
uppgiftsfördelning sker enligt nedan figur.

Insatsledare
Förbundsdirektionens
ordförande

Förbundsdirektör

Avdelningschefer
Styrkeledare

Källa: Framtagen av EY utifrån dokumentet ”Arbetsmiljöpolicy med uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöansvar”.

I uppgiftsfördelningen framgår vad som åligger respektive funktion när arbetsmiljöuppgifter
fördelas. Vidare framgår att fördelningen ska undertecknas av den som lämnar över och den
som tar emot arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljöuppgifter som inte kan utföras ska returneras till
närmaste chef. I tabellen nedan exemplifieras vilka uppgifter de olika rollerna har inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet i förbundet.
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Förbundsdirektör
►

►

►
►

►

►

Skaffa kunskaper om
gällande regelverk och
bestämmelser för
arbetsmiljön och se till att
dessa efterlevs.
Skapa ekonomiska och
personella förutsättningar för
arbetsmiljöarbetet samt
tillämpa gällande riktlinjer.
Följa upp statistik.
Se till att mål och
handlingsplaner för
arbetsmiljöarbetet tas fram.
Se till att till risker och brister
i arbetsmiljön åtgärdas eller
förs in i skriftlig
handlingsplan.
Se till att konsekvenser för
arbetsmiljön bedöms vid
förändringar.

Insatsledare/styrkeledare

Avdelningschefer
►

►

►

►
►

►

Skaffa kunskaper om
gällande regelverk och
bestämmelser för
arbetsmiljön och se till att
dessa efterlevs.
Organisera
arbetsmiljöarbetet inom
avdelningen.
Fortlöpande genomföra
bedömningar av risker och
brister i arbetsmiljön samt
åtgärda riskerna och
bristerna eller vidarebefordra
frågan till förbundsdirektör.
Följa upp handlingsplaner.
Äska budgetmedel för
nödvändiga
arbetsmiljöförbättringar inom
avdelningen.
Se till att konsekvenser för
arbetsmiljön bedöms vid
förändringar.

►

►

►

►

►

►
►

Skaffa kunskaper om
gällande regelverk och
bestämmelser för
arbetsmiljön och se till att
dessa efterlevs.
Se till att befintliga
hjälpmedel och personlig
skyddsutrustning används.
Se till att medarbetarna får
den information och de
instruktioner som behövs för
att förebygga ohälsa och
olycksfall.
Fortlöpande genomföra
bedömningar av risker och
brister i arbetsmiljön samt
åtgärda riskerna och
bristerna eller vidarebefordra
frågan till avdelningschefen.
Inför budgetarbetet till
avdelningschef framföra
behov av
arbetsmiljöinvesteringar.
Följa upp handlingsplaner.
Ta initiativ till utredning av
arbetsskador och tillbud samt
tillse att sådana utredningar
genomförs.

Källa: Framtagen av EY utifrån dokumentet ”Arbetsmiljöpolicy med uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöansvar”.

Uppgiftsfördelningen togs fram med stöd av extern konsult och medarbetarna inkluderades i
arbetet. Samtliga chefer, insatsledare och styrkeledare har fått utbildning angående
arbetsmiljöarbetet. Däremot framgår att ett antal styrkeledare och insatsledare inte skriftligen
bekräftat mottagande av sina arbetsmiljöuppgifter. Anledningen till att skriftligt mottagande har
uteblivit uppges vara att styrke- och insatsledarna upplever otydligheter avseende:
 Ansvarsfördelningen mellan styrkeledare och insatsledare.
 Vilka förväntningar som föreligger avseende vissa uppgifter. Till exempel nämns att det

är otydligt hur ingående kunskaper styrke- och insatsledare förväntas ha om
arbetsmiljölagstiftning, författningar och föreskrifter.
Enligt de intervjuade finns behov av att återaktualisera frågan om hur uppgiftsfördelningen bör
vara formulerad för att samtliga ska underteckna fördelningen.
Granskningen visar att det inte sker någon kontinuerlig uppföljning av att fördelningen av
arbetsmiljöuppgifter fungerar.
2.2.1. Samverkansavtal
Uppgiftsfördelningen beskriver ansvarsfördelningen i förbundets linjeorganisation. Parallellt
med linjeorganisationen finns en samverkansorganisation där arbetsmarknadens parter
samverkar kring frågor som rör det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet styrs sedan 2009
av ett samverkansavtal mellan förbundet och de fackliga organisationerna. Samverkansavtalet
reglerar bland annat medarbetarsamtal och lönesamtal samt medarbetarnas möjlighet till
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delaktighet via arbetsplatsträff (APT), samverkansgrupp och särskilda utvecklingsgrupper
(exempelvis personalgruppen). Samverkansgruppens uppgifter består bland annat av:
 Frågor som rör förändringar och utveckling av verksamhet, ekonomi, organisation och

personal
 Arbetsmiljöfrågor såsom systematiskt arbetsmiljöarbete samt strategiska frågor kring
planering och beställning av företagshälsovård
Enligt intervju med fackliga representanter upplevs den fackliga samverkansstrukturen fungera
väl. Det beskrivs att det systematiska arbetsmiljöarbetet i stort bedrivs i samverkan med
parterna.
2.3. Rutiner, riskanalyser och handlingsplaner
2.3.1. Dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 och AFS 2015:4) ställer krav på dokumentation
som ska finnas hos arbetsgivaren.
Vid genomgång av förbundets styrande dokument har vi jämfört hur dokumenten förhåller sig
till kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Resultatet av granskningen redovisas i tabellen
nedan. Grönt innebär att föreskrifternas krav är uppfyllda, orange att kraven delvis är uppfyllda
och rött att kraven inte är uppfyllda.
Dokument

Förbundsövergripande

Arbetsmiljöpolicy (se avsnitt 2.1)
Rutiner för arbete utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet, t.ex. årshjul
Uppgiftsfördelning (se avsnitt 2.2)
Riskanalys/riskbedömning
Åtgärdsplan/handlingsplan
Sammanställning arbetsskador/tillbud
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
Rutiner för hantering av kränkande särbehandling

Som framgår av tabellen saknas i flera fall hela eller delar av de dokument som krävs. I en
översiktlig granskning av styrdokumenten noterar vi följande:
►

I de förbundsövergripande rutinerna i arbetsmiljöpolicyn saknas övergripande tidplan
och instruktioner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är inte tydligt när, hur och
av vem det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
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►

►

Riskbedömningar görs och dokumenteras vid skyddsronder och större förändringar i
verksamheten. Däremot dokumenteras inte avdelningarnas riskbedömningar utifrån
exempelvis medarbetarenkät. Handlingsplaner baserade på riskbedömningar
dokumenteras inte.
Det görs ingen dokumenterad årlig uppföljning av hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet fungerar.

Av genomförda intervjuer framgår att riskbedömningar och åtgärder avseende arbetsmiljön är
en integrerad del i det dagliga arbetet. Detta uppges vara nödvändigt i och med att arbetet är
riskfyllt. Vidare uppges att det finns ett löpande arbete med att åtgärda arbetsmiljörisker samt
att ledningen möjliggör åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Däremot sker sällan
dokumentation av riskbedömningar och åtgärdsplaner/handlingsplaner1. De intervjuade menar
att det är i förbundets verksamhetsplan som mer omfattande arbetsmiljöåtgärder beskrivs,
exempelvis angående insatser med pågående dödligt våld och olyckor med farligt gods. Utöver
löpande riskbedömningar sker skyddsronder årligen på alla stationer. Skyddsronderna
protokollförs och de intervjuade uppger att det sker åtgärder utifrån skyddsronderna. För det
fortsatta arbetet utifrån medarbetarenkät finns även rutin för riskbedömning och åtgärdsplan
avseende den psykosociala arbetsmiljön.
Avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön framgår vidare att förbundet har rutiner
för stöd efter traumatiska händelser. Medarbetarna ges alltid möjlighet till både internt och
externt stöd efter insatser som medfört psykisk påverkan på medarbetaren.
Förbundet har rutin för hantering av kränkande särbehandling. Vidare framgår att det sker ett
löpande arbete för att motverka kränkande särbehandling och för skapa ett positivt
arbetsklimat. Enligt de intervjuade förmedlar ledningen ett tydligt budskap om att kränkande
särbehandling inte accepteras. Det uppges att budskapet är väl förankrat i organisationen.
2.3.2. Våld och hot samt övriga krav enligt AFS
Räddningstjänstförbundet har, utöver AFS 2001:1 och 2015:4, att förhålla sig till ett stort antal
föreskrifter som rör arbetsmiljön såsom föreskrifter för våld och hot, rök- och kemdykning samt
användning av personlig skyddsutrustning. Förbundet har antagit ett stort antal standardrutiner
för olika insatser och moment som tar hänsyn till de olika föreskrifterna. Standardrutinerna
förankras löpande till samtliga berörda medarbetare. Vidare är förbundets övningsplan
anpassad för att uppfylla arbetsmiljöföreskrifternas krav. Inför övningarna görs ett utskick av
övningsbeskrivning i vilken det ges instruktion om att läsa de föreskrifter som är aktuella för
övningen. Utöver standardrutiner och övningar har förbundet fördelat särskilda processansvar
till insatsledarna. Processansvaren kan avse bland annat ansvar för standardrutinerna eller för
fordon och material. Processansvariga kontrollerar att det inte föreligger arbetsmiljörisker inom
deras respektive område.
Gällande föreskrifterna om våld och hot ska arbetsgivaren utreda de risker för våld och hot
som kan finnas i arbetet samt vidta åtgärder. Vidare ska särskilda säkerhetsrutiner finnas för
arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Förbundet har inte gjort någon
dokumenterad utredning av risker för våld och hot eller antagit särskilda säkerhetsrutiner.

1

I enstaka fall dokumenteras handlingsplaner vid större verksamhetsförändringar.
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Däremot har förbundet veckovisa träffar med polisen för att få ta del av hotbilden i olika
geografiska områden. Detta mot bakgrund av att risken för hot och våld har ökat. Förbundet
deltar i återkommande utbildningar och övningar tillsammans med polisen för att höja
kompetensen kring hantering av våld och hot. Vidare pågår arbete för att skapa en strategi för
insatser med pågående dödligt våld i enlighet med förbundets verksamhetsplan.
2.4. Vår bedömning
Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivaren ska styra verksamheten på ett sätt som leder
till en god arbetsmiljö. I det ingår bland annat krav på att fastställa arbetsmiljöpolicy och
uppgiftsfördelning. Sedan 2016 finns också särskilda krav på att arbetsgivaren ska fastställa
mål för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det bör enligt föreskrifterna finnas en
strategi för hur målen ska förankras och uppnås. Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på
dokumentation som ska finnas hos arbetsgivaren. I föreskrifterna nämns också att det
systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och
omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
Granskningen visar att förbundsdirektionen har antagit en fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Uppgiftsfördelningen har tagits fram tillsammans med medarbetare och förankrats i
organisationen. Däremot har ett antal styrkeledare och insatsledare inte skriftligen bekräftat
mottagande av sina arbetsmiljöuppgifter. Detta på grund av upplevda otydligheter i
uppgiftsfördelningen. Enligt vår bedömning har förbundsdirektionen inte i tillräcklig
utsträckning säkerställt att uppgiftsfördelningen fungerar och efterlevs. Vi ser det som en brist
att direktionen inte har säkerställt att de som tilldelats uppgifter upplever att de har de resurser
och befogenheter som krävs för att utföra uppgifterna. Enligt vår bedömning är det väsentligt
att uppgiftsfördelningen undertecknas av berörda. Om en arbetsplatsolycka inträffar och leder
till åtal och domstolsbehandling, kan det ha stor betydelse för domstolens bedömning om den
åtalade haft tillräckliga kunskaper och tillräckliga befogenheter och resurser för sina uppgifter.
Ledamöterna i direktionen kan straffas om bestämmelserna för arbetsmiljöarbetet inte följs.
Detta avser bland annat om direktionen brustit i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter.
Förbundsdirektionen har antagit en arbetsmiljöpolicy för förbundet. Arbetsmiljöpolicyn
beskriver övergripande hur arbetsmiljöarbetet i förbundet ska bedrivas. Policyn är förankrad i
organisationen. Enligt vår bedömning har förbundsdirektionen säkerställt att det finns en
arbetsmiljöpolicy som följer lagar och föreskrifter. Vi konstaterar också att förbundet har antagit
konkreta mål för den psykosociala arbetsmiljön.
Förbundet saknar övergripande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska finnas
enligt föreskrifterna. Detta begränsar möjligheterna att få en bild av hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i förbundet. Därtill saknas dokumentation av vissa delmoment
i arbetsmiljöarbetet. Exempelvis saknas dokumentation av riskbedömningar och
handlingsplaner samt dokumenterad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt
vår bedömning är detta en brist. Vi vill dock poängtera att granskningen visar att det
systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integrerad del i förbundets dagliga arbete.
Exempelvis diskuteras den fysiska och psykosociala arbetsmiljön löpande. Vidare sker
riskbedömningar och åtgärder för att minska arbetsmiljörisker kontinuerligt. Förbundets
löpande arbetsmiljöarbete bedöms alltså som välfungerande, men det saknas dokumentation
som åskådliggör detta.
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3. Uppföljning och rapportering av arbetsmiljöarbetet
I detta avsnitt besvaras revisionsfrågan om huruvida förbundsdirektionen säkerställt en
ändamålsenlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
3.1. Uppföljning och rapportering av arbetsmiljöarbetet
Viss uppföljning av förbundets arbetsmiljöarbete sker inom ramen för den ordinarie
verksamhetsuppföljningen, det vill säga i års- och delårsrapporteringar. Den ordinarie
verksamhetsuppföljningen avser förbundets mål i verksamhetsplanen. I årsredovisning sker
även uppföljning av nyckeltal för sjukfrånvaro. Uppföljningen visar att det pågår arbete både
avseende förbundets mål om insatser med pågående dödligt våld samt insatser med farligt
gods. Uppföljning av målen i planen för lika rättigheter och möjligheter sker inom ramen för
förbundets arbete med intern kontroll.
I förbundsledningen sker löpande uppföljning av nyckeltal för sjukfrånvaro, övertidstimmar och
personalomsättning. Vidare sker uppföljning av avvikelser avseende rökdykning samt olyckor
i eget fordon. Dessa områden bedöms innebära störst risk för personalen. Avvikelserna
sammanställs och följs upp av förbundsledningen. I förbundet sker även tillbuds- och
arbetsskaderapportering samt avvikelserapportering i digitala system. De intervjuade uppger
att rapporteringen i huvudsak fungerar väl och att det finns en struktur för att säkerställa att
åtgärder vidtas. Däremot uppges att rapporteringen av tillbud är begränsad. Rapporteringen
beskrivs som särskilt begränsad vid deltidsstationerna. Under 2017 rapporterades totalt sex
olycksfall/arbetsskador för förbundet. Enligt förbundsdirektör och förbundsstrateg medför en
låg nivå av tillbudsrapportering begränsade möjligheter att identifiera förbundsövergripande
utvecklingsbehov. Löpande kommunikation sker för att öka tillbudsrapporteringen. Vidare ska
det under hösten ske riktad kommunikation och information om rapporteringssystemet samt
vikten av tillbudsrapportering till deltidsstationerna.
Av genomförda intervjuer framgår att det görs årliga skyddsronder på samtliga stationer.
Utifrån skyddsronderna sker uppföljning inom ramen för samverkan. De intervjuade uppger
även att det vidtas åtgärder utifrån identifierade brister. Fokus de senaste åren har varit
brandstationen i Alingsås som kräver åtgärder utifrån ett fysiskt arbetsmiljöperspektiv. De
intervjuade fackliga representanterna uppger att det i samverkan inte sker någon uppföljning
av vidtagna åtgärder utifrån identifierade brister i samband med skyddsronder. Detta ses som
ett utvecklingsområde.
Från och med 2018 ingår förbundet i Alingsås kommuns medarbetarenkät. Enkäten har fokus
på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enkäten ska bidra med underlag för att varje
arbetsplats ska kunna ta fram en handlingsplan för den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön. Enligt de intervjuade har det varit en utmaning att kontinuerligt mäta den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
I förbundet sker ingen samlad uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det sker inte
heller någon uppföljning och kontroll av att riskbedömningar och handlingsplaner upprättas.
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3.2. Vår bedömning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ska arbetsgivaren minst en gång per år göra en
dokumenterad uppföljning och utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet är att
undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt lagar och föreskrifter. I kommentarerna till AFS
2001:1 anges att arbetsgivaren kontinuerligt ska säkerställa att uppgiftsfördelningen i det
systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra och göra ändringar i fördelningen när det behövs.
Vidare ska arbetsgivaren sammanställa tillbud och arbetsskador.
Granskningen visar att viss uppföljning av arbetsmiljö och nyckeltal såsom, sjukfrånvaro och
personalomsättning görs inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning och i
förbundsledningen. Vidare sker viss uppföljning inom ramen för samverkan. Granskningen
visar även att det sker ett aktivt arbete för att vidta åtgärder för en bättre arbetsmiljö. Däremot
framgår att det saknas en årlig dokumenterad uppföljning och utvärdering av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Enligt vår bedömning har förbundsdirektionen därmed inte i tillräcklig
utsträckning säkerställt att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och ligger till grund för
övergripande förbättringsåtgärder.
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4. Samlad bedömning
4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

Revisionsfrågor

Bedömning

Har förbundsdirektionen
säkerställt att det finns
ändamålsenliga rutiner för
arbetsmiljöarbetet?

Inte i tillräcklig utsträckning. Förbundet saknar tydliga
övergripande rutiner för det systematiska
arbetsmiljöarbetet som beskriver när, hur och av vem
de olika momenten ska genomföras. Detta krävs enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Däremot är
arbetsmiljöarbetet en integrerad och naturlig del i
förbundet vilket beskrivs som viktigt i
Arbetsmiljöverkets föreskrift om det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Har förbundsdirektionen
säkerställt att det finns mål
och policy för
arbetsmiljöarbetet?

Ja. Förbundet har fastställt tydliga och mätbara mål för
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det finns
också en fastställd policy som enligt vår bedömning i
allt väsentligt lever upp till Arbetsmiljöverkets krav.

Har förbundsdirektionen
säkerställt en tydlig roll- och
uppgiftsfördelning i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet?

Till viss del. Förbundet har tagit fram en
uppgiftsfördelning för arbetsmiljöuppgifter i
enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Däremot har flera insatsledare och styrkeledare
inte skriftligen mottagit uppgiftsfördelningen. Detta
på grund av att det upplevs finnas otydligheter i
uppgiftsfördelningen.

Har förbundsdirektionen
säkerställt att riskanalyser
och handlingsplaner
genomförs systematiskt i
verksamheten?

Inte i tillräcklig utsträckning. Det saknas tydliga
rutiner för riskanalyser och handlingsplaner. Det
sker inte heller någon dokumentation av
riskanalyser och handlingsplaner som följs upp.
Däremot framgår att riskbedömningar görs som en
del i det dagliga arbetet och att åtgärder för en
bättre arbetsmiljö sker löpande. Vidare finns nya
rutiner för arbetet med riskbedömningar och
handlingsplaner för den psykosociala arbetsmiljön.

Har förbundsdirektionen
säkerställt en
ändamålsenlig uppföljning
av det systematiska
arbetsmiljöarbetet?

Nej. Det görs ingen årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

4.2. Slutsatser
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande
bedömning att förbundsdirektionen inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt ett
ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Granskningen visar att det finns brister
avseende direktionens dokumentation av styrning och uppföljning av det systematiska
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arbetsmiljöarbetet. Däremot är det positivt att det sker ett löpande arbetsmiljöarbete i
förbundet som utgör en integrerad och naturlig del i det dagliga arbetet.
4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer
I granskningen har vi identifierat ett antal utvecklingsområden. Utifrån dessa
rekommenderar vi förbundsdirektionen att:
►

►

►
►
►

Säkerställa att uppgiftsfördelningen tydliggörs och fungerar med syfte att samtliga
berörda skriftligen kan godta sina arbetsmiljöuppgifter.
Säkerställa att det tas fram övergripande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet
som tydliggör när, hur och av vem arbetet ska genomföras.
Säkerställa att riskbedömningar och handlingsplaner dokumenteras.
Säkerställa att det görs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Verka för ökad rapportering av tillbud och arbetsskador.

Göteborg den 13 december 2018

Christoffer Henriksson
Verksamhetsrevisor
EY

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
EY
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Bilaga 1: Bakgrund
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (1977:1160) framgår att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder
som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren
ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) definieras systematiskt arbetsmiljöarbete
som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås”. I föreskrifterna framgår bland annat hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå
till. Där finns bestämmelser om krav på dokumentation i form av handlingsplaner, policys,
rutiner och uppgiftsfördelning. Föreskrifterna ställer också krav på kontinuerlig uppföljning av
arbetsmiljöarbetet.
Räddningstjänsten är en riskutsatt verksamhet som omfattas av ytterligare förskrifter från
Arbetsmiljöverket. Bland annat finns föreskrifter avseende våld och hot i arbetsmiljön, kemiska
arbetsmiljörisker och arbete i explosionsfarlig miljö. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och
hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) framkommer att det är viktigt att göra en bedömning av risken
för våld och hot både för arbetsplatsen i sin helhet och för enskilda arbetssituationer.
I den grundläggande granskningen av förbundet år 2016 iakttogs ett antal utvecklingsområden avseende förbundets arbetsmiljöarbete. Bland annat framkom att förbundet saknade
dokumenterad riskbedömning, handlingsplan och uppföljning av handlingsplan. I förbundets
årsredovisning 2017 framgår att arbetsmiljöfrågor varit centrala i förbundet under året. Där
framkommer även att en tidigare inventering och analys av brister i den fysiska arbetsmiljön är
en del av bakgrunden till att förbundet utreder förutsättningarna för bygga en ny
räddningsstation, gemensam med ambulanssjukvården.
Revisionen har mot bakgrund av ovanstående samt sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt
att det är väsentligt att granska förbundets systematiska arbetsmiljöarbete. I God revisionssed
framgår de grunder som revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelser och
nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risken för
bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
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Bilaga 2: Källförteckning
Intervjuer
•
•
•
•

Förbundsdirektör och förbundsstrateg
Samhällsskyddschef och operativ chef
Gruppintervju med insatsledare
Gruppintervju med fackliga representanter

Dokumentation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enkät och rutin för organisatorisk och social arbetsmiljö 2018
Förbundets arbetsmiljöpolicy med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvar
Förbundsdirektionens protokoll
Handlingsprogram 2015-2018
Hot och våld ivpa
Nyckeltalsuppföljning
Protokoll från skyddsrond
Sammanställning avvikelser
Sammanställning tillbud och arbetsskador
Samverkansavtal
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsuppföljning 2018
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Bilaga 3: Revisionskriterier
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Av 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen framgår att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs
för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. I arbetsmiljölagens 3 kap. 3 §
anges att arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden
under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren blir upplyst om de risker som kan vara
förbundna med arbetet. Vidare anges i lagen att arbetsgivaren skall förvissa sig om att
arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han eller hon har att iaktta för att
undgå risker i arbetet.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter
För att tillse att arbetsmiljölagen följs och för att precisera kraven har Arbetsmiljöverket tagit
fram föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla
arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna som: ”arbetsgivarens
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.
I föreskrifterna nämns bland annat att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en
naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och
skyddsombuden möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och det skall finnas rutiner som
beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.
Föreskrifterna ställer också krav på att följande dokumentation ska finnas hos arbetsgivaren:
 Arbetsmiljöpolicy
 Rutiner
 Uppgiftsfördelning
 Riskbedömning som anger vilka risker som finns och om dessa risker är allvarliga
 Instruktioner för riskhantering för risker som bedöms som allvarliga
 Konsekvensbedömning
 Handlingsplan för åtgärdande av risker som inte omedelbart kan åtgärdas
 Sammanställning av skador och tillbud
 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall följas upp årligen. Om arbetet inte fungerat bra skall
det förbättras. I kommentarerna till AFS 2001:1 anges att arbetsgivaren kontinuerligt ska
säkerställa att uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra och göra
ändringar i fördelningen när det behövs.
Vidare anges att uppgiftsfördelningen inte innebär att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret
ligger i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren, som skall tillse att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs enligt lagar och föreskrifter. Arbetsgivaren, i detta fall KS, kan inte
göra sig av med sitt arbetsmiljöansvar genom att delegera uppgifter i verksamheten. Däremot
är det nödvändigt för arbetsgivaren att fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet på personer i
verksamheten för att kunna uppfylla sitt ansvar. De personer som får uppgifter i
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arbetsmiljöarbetet får därmed en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren att utföra uppgifterna på ett sådant sätt som det är tänkt.
I AFS 2001:1 anges vidare att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om
arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare skrivs i kommentarerna till föreskriften att
arbetsgivaren så tidigt som möjligt skall introducera arbetstagaren i arbetet samt att det är
viktigt att arbetsgivaren säkerställer att introduktion och instruktionerna uppfattats på ett
korrekt sätt.
Arbetsmiljöverkets föreskrift om psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft i mars
2016 i syfte att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Föreskriften innehåller krav på
särskilda kunskaper avseende arbete med ohälsosam arbetsbelastning och kränkande
särbehandling. I föreskriften regleras särskilda organisatoriska och sociala faktorer som
omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Föreskriften anger att arbetsgivaren ska ha
dokumenterade mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska ge
medarbetarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och säkerställa att
medarbetarna känner till målen. Det bör finnas en strategi för att uppnå målen.
Direktionens uppgifter utifrån lag och föreskrifter
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnden/styrelsen2 inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Utifrån lag och
föreskrifter innebär detta enligt Arbetsmiljöverket3 att nämnden/styrelsen har följande uppgifter
gällande arbetsmiljön:
 Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för ar








betsmiljön.
Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål tas
fram.
Se till att förvaltningschefen (i detta fall förbundsdirektören) får uppgifter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för
att kunna driva arbetsmiljöarbetet.
Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med.
Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar.
Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.
Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna.

2

Avser även direktionen.
Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete – ett bra verktyg för politiskt
valda i kommun och landsting.
3
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Nämnderna4 måste alltid se till att verksamheten uppfyller de lagkrav som gäller, exempelvis
på arbetsmiljöområdet. Enligt Arbetsmiljöverket är det lämpligt att fördelning av
arbetsmiljöuppgifter mellan nämnderna framgår i nämndernas reglementen. En förutsättning
för en nämnds skyldigheter för arbetsmiljön är att det står klart och tydligt vilka frågor den ska
sköta. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det finnas en uppgiftsfördelning för det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska säkerställa att det är tydligt för alla vem
som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet och göra ändringar i uppgiftsfördelningen när så krävs.
Det åligger nämnder att se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Saknas en tydlig, skriftlig fördelning, ligger det faktiska arbetsmiljöansvaret
normalt kvar på nämndnivå. Ledamöterna i en nämnd kan straffas om bestämmelserna för
arbetsmiljöarbetet inte följs. Detta avser bland annat om nämnden brustit i fördelningen av
arbetsmiljöuppgifter.
Arbetsmiljöpolicy i AVRF
Den av förbundsdirektionen antagna arbetsmiljöpolicyn beskrivs i föreliggande rapport.
Samverkansavtal för AVRF
Samverkansavtalet beskrivs i föreliggande rapport.

4

Direktionen inkluderas i begreppet.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

§ 42 2019.002 KS

Årsredovisning 2018 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Styrmodellen är ett redskap för politiska beställningar och för att anslå resurser till
verksamhetsutförare så att dessa kan leverera tjänster anpassade till målgruppernas
önskemål och behov, vilket fastställs i flerårsstrategi för Alingsås kommun. En viktig del av
styrmodellen är uppföljning, så att nämnder, styrelser och fullmäktige får kunskap om
tjänsternas kvalitet, verksamhetens ekonomiska läge samt personalredovisning. I Alingsås
kommun sker uppföljning tre gånger om året, per den sista april (vårbokslut), per den sista
augusti (delårsbokslut) samt per den sista december (årsredovisning).
Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi
och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I årsredovisningen analyseras de
prioriterade målen och indikatorerna utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat.
Beredning
Arbetsutskottet beslutade den 27 februari 2019, § 35 att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje åtagande är
viktiga underlag för analysen, men finns inte med i själva årsredovisningen. Underlagen från
nämnderna finns istället samlade i ett separat beslutsunderlag till årsredovisningen.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv:
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska det i budgeten anges
finansiella mål samt mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Därtill ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen
för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Det är varje kommuns uppgift att inom lagens
ramverk finna formerna för sin tillämpning. Avseende god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv har kommunfullmäktige i Alingsås kommun antagit 12 stycken
prioriterade mål med tillhörande indikatorer samt ett antal riktade uppdrag. Den
sammantagna bedömningen visar att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv:
Alingsås kommun har för 2018 beslutat om fem mål för god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv. I årsbokslut 2018 uppfylls fyra av fem mål. Den sammantagna
bedömningen är att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv föreligger. Dock
vill kommunledningskontoret fortsatt betona att årets resultat till stor del beror på starka
resultat under finansieringen. Kommunens nämnder har fortsatt en ekonomi som ej är i
balans. Kommunen har därmed fortsatt en utmaning att ställa om verksamheten för att möta
kommande års ekonomiska utmaningar.
Årets resultat för Alingsås kommun uppgår till 74,5 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent av
skatte- och bidragsintäkter. Alingsås kommunkoncern redovisar ett resultat om 149,1 mnkr
för år 2018.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

Personalredovisning:
I årsredovisningen konstateras att den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,9 % under 2018,
vilket är 0,6 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Högst sjukfrånvaro återfinns
inom kommunens kontaktyrken; förskollärare, barnskötare, elevassistenter, fritidspedagoger,
undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och socialsekreterare.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Årsredovisning år 2018 för Alingsås kommun godkänns.
2. Nämndernas underskott för år 2018 skrivs av.
Anteckning
Glenn Pettersson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna noterar att kommunala bolag går med förlust 2017 vilket påverkar
resultatet 2018. Orsaken är tvångsinlösen av lån i internbanken. Vi ifrågasätter detta beslut
och anser att hyressänkning är av ondo för kommunen i sin helhet. Dessa pengar påverkar
upplåningsgraden negativt.
Sverigedemokraterna ifrågasätter samtidigt uppförandet av en demokratifientlig staty i det
offentliga rummet.
Expedieras till
Samtliga nämnder, bolag

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-05
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.002 KS

Årsredovisning 2018 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Styrmodellen är ett redskap för politiska beställningar och för att anslå resurser till
verksamhetsutförare så att dessa kan leverera tjänster anpassade till målgruppernas
önskemål och behov, vilket fastställs i flerårsstrategi för Alingsås kommun. En viktig del av
styrmodellen är uppföljning, så att nämnder, styrelser och fullmäktige får kunskap om
tjänsternas kvalitet, verksamhetens ekonomiska läge samt personalredovisning. I Alingsås
kommun sker uppföljning tre gånger om året, per den sista april (vårbokslut), per den sista
augusti (delårsbokslut) samt per den sista december (årsredovisning).
Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi
och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I årsredovisningen analyseras de
prioriterade målen och indikatorerna utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat.

Förvaltningens yttrande
Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje åtagande är
viktiga underlag för analysen, men finns inte med i själva årsredovisningen. Underlagen från
nämnderna finns istället samlade i ett separat beslutsunderlag till årsredovisningen.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv:
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning ska det i budgeten anges
finansiella mål samt mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Därtill ska förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om målen
för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Det är varje kommuns uppgift att inom lagens
ramverk finna formerna för sin tillämpning. Avseende god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv har kommunfullmäktige i Alingsås kommun antagit 12 stycken
prioriterade mål med tillhörande indikatorer samt ett antal riktade uppdrag. Den
sammantagna bedömningen visar att kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv:
Alingsås kommun har för 2018 beslutat om fem mål för god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv. I årsbokslut 2018 uppfylls fyra av fem mål. Den sammantagna
bedömningen är att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv föreligger. Dock
vill kommunledningskontoret fortsatt betona att årets resultat till stor del beror på starka
resultat under finansieringen. Kommunens nämnder har fortsatt en ekonomi som ej är i
balans. Kommunen har därmed fortsatt en utmaning att ställa om verksamheten för att möta
kommande års ekonomiska utmaningar.
Årets resultat för Alingsås kommun uppgår till 74,5 mnkr vilket motsvarar 3,3 procent av
skatte- och bidragsintäkter. Alingsås kommunkoncern redovisar ett resultat om 149,1 mnkr
för år 2018.
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Personalredovisning
I årsredovisningen konstateras att den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,9 % under 2018,
vilket är 0,6 procentenheter lägre jämfört med föregående år. Högst sjukfrånvaro återfinns
inom kommunens kontaktyrken; förskollärare, barnskötare, elevassistenter, fritidspedagoger,
undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och socialsekreterare.
Ekonomisk bedömning
I årsbokslut 2018 för Alingsås kommun redovisar vård- och äldreomsorgsnämnden,
socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska förvaltningen
underskott.
Enligt kommunfullmäktiges antagna ekonomistyrprinciper framgår följande:
”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 bokslutet
föreläggas kommunstyrelsen för godkännande.”
Med hänsyn till det påbörjade omställningsarbetet och kommande utmaningar till följd av
bland annat demografiska förändringar bör ställning tas till huruvida ett avsteg från antagna
ekonomistyrprinciper bör göras för år 2018. Nämnderna har i flera fall redan antagit
handlingsplaner för ekonomi i balans. Att då belasta nämnderna med ett ytterligare
effektiviseringskrav bedöms av kommunledningskontoret ej vara lämpligt utan det bör vara
det långsiktiga omställningsarbetet som ska prioriteras. Kommunledningskontoret gör
därmed bedömningen att underskotten bör skrivas av, och därmed inte belasta berörda
nämnder i form av reducerat kommunbidrag år 2019 och 2020. De nämnder som redovisar
underskott bör däremot fortsatt aktivt arbeta vidare med att verkställa nuvarande
handlingsplaner för ekonomi i balans.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Årsredovisning år 2018 för Alingsås kommun godkänns.
Nämndernas underskott för år 2018 skrivs av.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och förbund

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-05
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Politisk organisation
AB Alingsås
Rådhus

Alingsås och
Vårgårda Räddnings
tjänstförbund

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Alingsås
Energi Nät AB

Alingsås
Energi AB

Fastighets
koncernen Alingsås
Rådhus AB

Fabs AB

AB Alingsåshem

Barn- och
ungdomsnämnden

Samhällsbyggnads
nämnden

Tekniska nämnden

Kultur- och fritids
nämnden

Utbildnings
nämnden

Miljöskydds
nämnden

Valnämnden

Socialnämnden

Vård- och äldre
omsorgsnämnden

Överförmyndar
nämnden

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu
tande organ och väljs av kommunens invånare vart
fjärde år.
I kommunfullmäktige beslutas bland annat om mål
och budget för de kommunala verksamheterna. I kom
munens organisation ingår tio politiska nämnder som
fattar beslut inom sina respektive ansvarsområden. Till
varje nämnd hör en förvaltning med anställda tjänste
män som genomför de politiskt fattade besluten. En
förvaltningschef leder varje förvaltning. Vissa uppgifter
är obligatoriska för kommunen, till exempel barnomsorg
och äldreomsorg, medan andra uppgifter är frivilliga.

Alingsås kommun driver en del av sin verk
samhet i bolag. Kommunen har också ett kommunal
förbund för räddningstjänsten tillsammans med
Vårgårda kommun.
Ny organisation gäller inför mandatperioden
2019–2022 där antalet nämnder har reducerats. Tidi
gare kultur-och fritidsnämnden och utbildningsnämnden
organiseras under nya kultur- och utbildningsnämnden
och tekniska nämnden organiseras tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden.

5
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Kommunstyrelsens ordförande
Alingsås fortsätter att växa och under 2018 har vi fått
ett antal nya alingsåsare till vår kommun. Detta är
i grunden positivt. Vi är en attraktiv kommun som
har goda förutsättningar genom såväl vårt g eografiska
läge som genom vår goda välfärd. Att vara en tillväxt
kommun innebär även vissa utmaningar som vi behöver
hantera. Våra nya alingsåsare ska ha någonstans att
bo, det behövs nya förskolor och skolor och det krävs
en väl utbyggd infrastruktur. Under 2018 antog
kommunfullmäktige en ny översiktsplan som på ett
övergripande plan fastställer samhällsplaneringen i
kommunen. Vår kommun fortsätter således att utvecklas
och det är något vi ska vara stolta över.
För att kunna möjliggöra en tillväxt och en god
välfärd till våra invånare, oavsett var i kommunen de
bor, krävs att vi använder våra medel så effektivt som
möjligt. Att hantera skattemedel och göra prioriteringar
i verksamheterna är ett uppdrag som kräver ett stort
mått av ödmjukhet. Våra invånare behöver känna att
kommunen gör sitt allra bästa för att deras skattemedel
används så effektivt som möjligt och bidrar till en god
välfärd för alla alingsåsare.
Prioriteringarna ska leda till att vi uppnår vår nya
vision som antogs under 2018, Vision 2040. I arbetet
med att ta fram den nya visionen samlades åsikter in
från oss förtroendevalda men även från näringslivet,
föreningslivet och våra kommuninvånare. Ett gediget
arbete som nu ligger till grund för vår planering framöver.
Alingsås kommun har en fortsatt god välfärd med
exempelvis en av landets bästa hemtjänster om brukarna
får avgöra. Det känns även bra att se att invånarnas
upplevelse av tryggheten i kommunen ökar och är
högre i Alingsås än snittet i riket. Andelen elever som
går ur årskurs 9 med tillräckliga behörigheter för gym
nasiet ökar liksom andelen gymnasieelever med fullstän
diga avgångsbetyg. Detta sammantaget lägger grunden
för en väl fungerande kommun med nöjda invånare.
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Ett stort utvecklingsområde för kommunen är vårt
näringslivsarbete där vi kan konstatera att det finns
förbättringspotential. Vi har nu kraftsamlat och gjort
ett omtag kring näringslivsarbetet för att på bästa sätt
kunna utveckla kommunen tillsammans med företagare
och näringsliv. Det har under år 2018 tillkommit 226
stycken nyetablerade företag i kommunen vilket är väldigt
glädjande att se.
Alingsås kommun uppvisar ett fullgott resultat för år
2018 men det finns ekonomiska utmaningar kommande
år med en vikande konjunktur och demografiska för
ändringar. Samtidigt ska vi verkställa kommunens
tillväxtprogram och säkerställa att nödvändig infra
struktur byggs ut och att det finns tillräckligt många
bostäder i olika former för våra alingsåsare. Det krävs
god ekonomistyrning för att säkerställa att vi klarar av
dessa utmaningar och fortsatt kan leverera en välfärd av
hög kvalitet. Detta är vårt främsta fokus även framöver.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till mina
förtroendevalda kollegor och våra över tre tusen anställda
för ett väl genomfört arbete under 2018.

Alingsås i mars 2019

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens
ordförande
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Händelser under året

Damen med handväskan
Under året som gick landade Susanna Arwins omdebatt
erade staty ”Med handväskan som vapen” i Alingsås
och Åmanska parken. Statyn skänktes av bland andra
Alingsåsbördiga Palle Stenberg som är en av grundarna

till Nudie Jeans. I gåvobrevet står det att läsa ”… Vi på
Nudie Jeans har byggts upp av människor med sina rötter
i Alingsås och vi skulle vilja donera denna staty som en
gåva och tack till Alingsås samt som en påminnelse om
att våga stå upp för sina värderingar.”

Nordisk trästadskonferens i Alingsås

Renovering av Nolhaga Parkbad

Alingsås blev den första staden i Sverige att arrangera
den nordiska trästadskonferensen. Tidigare har konfer
ensen hållits i Trondheim 2016. Intresset var stort bland
såväl trähusentusiaster som representanter från olika
nordiska trästadskommuner, som under två dagar träng
des på Grand Hotel för att höra mängder av spännande
föredrag på teman som bevara, vårda, utveckla och trans
formation av vårt unika kulturarv i trä. Nästa konferens
blir sannolikt i danska Helsingör.

Våren 2016 stängdes det kommunala badhuset i Alingsås
för renovering, ett projekt som snart utökades till att bli
en total om- och utbyggnad av det befintliga badet för
att inbegripa både ett familjebad med rutschkanor och
en våning för relax och behandlingar. Badet har växt
från 7 000 till 11 000 kvadratmeter och renoveringen
har fortgått med stor intensitet under 2018. Arbetet är
nu i slutfasen och nya Nolhaga Parkbad öppnar åter för
allmänheten i mars 2019.
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Val 2018

Alingsås på pallen

Under året genomförde Alingsås kommun ett val.
Utfallet blev att Alliansen fortsatt styr Alingsås kom
mun. Fördelningen i kommunfullmäktige blev föl
jande: Socialdemokraterna 14 mandat (15 i valet
2014), Moderaterna 8 mandat (10), Centerpartiet 6
mandat (3), Liberalerna 6 mandat (5), Sverigedemo
kraterna 6 mandat (4), Kristdemokraterna 4 mandat
(4), Vänsterpartiet 4 mandat (4) samt Miljöpartiet 3
mandat (6).

För tredje året i rad har Alingsås utsetts till tredje bästa
landsbygdskommun att bo i av magasinet Fokus och
Handelshögskolan i Jönköping. Resultatet grundar de
utifrån hur det är att leva i kommunen som ung, familj
och äldre samt kommunens utbud och samhällsservice.
De enda kommunerna som placerade sig högre var
Varberg och Ängelholm.

Alingsås 400 år

Ny översiktsplan antagen

Under året som gått har allmänheten, föreningar och
organisationer sökt medel för att arrangera önskeprojekt,
som en del av jubileet när Alingsås firar 400 år under
2019. 23 bidrag beviljades pengar. Först ut, den 21
september, ett år innan födelsedagen, var Alingsås hem
bygdsförening med stadsvandringar, som bland annat
följdes upp av Alingsås Tennisklubb med tennis för
nyanlända samt rullstolstennis. I jubileets anda kul
minerade 2018 med nyårsfirande på Nolhaga slott, där
man fick höra musik och sång av Simon Ljungman,
Motoboy och Amanda Andréas. Nyårstalet hölls av kom
munfullmäktiges ordförande Kristina Grapenholm (L).

I oktober 2018 antogs Alingsås kommuns nya översikts
plan. Tidigare översiktsplan antogs 1998. En översikts
plan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen
av bebyggelse och den fysiska miljön. Den omfattar hela
kommunen och ger vägledning i hur mark- och vatten
områden ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Planen innehåller
även hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga
behovet av bostäder och verksamhetsmark.
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Årsredovisningen
enligt styrmodellen
Styrmodellen är ett redskap för politiska beställningar
och för att anslå resurser till verksamhetsutförare så att
dessa kan leverera tjänster anpassade till målgruppernas
önskemål och behov, vilket fastställs i Flerårsstrategi
för Alingsås kommun. En viktig del av styrmodellen
är uppföljning, så att nämnder, styrelser och fullmäk
tige får kunskap om verksamheternas arbete i huvud
uppdraget utifrån målen, det ekonomiska läget samt
personalredovisning. I Alingsås kommun sker uppfölj
ning tre gånger om året, per den sista april (vårbokslut),
per den sista augusti (delårsbokslut) samt per den sista
december (årsredovisning).
Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade
rapport och analys av verksamhet, ekonomi och per
sonal till kommunfullmäktige för det gångna året. I
årsredovisningen följer kommunfullmäktige upp och
analyserar de prioriterade målen och indikatorerna uti
från nämndernas och bolagens redovisade resultat.
Beskrivningarna av arbetet under året och nämnder
nas uppföljning av varje åtagande är viktiga underlag
för analysen, men finns inte med i sin helhet i själva
årsredovisningen. Underlagen från nämnderna finns

istället samlade i ett separat beslutsunderlag till års
redovisningen. Årsredovisningen beslutas av kommun
fullmäktige i mars och är ett underlag för revidering av
mål, åtaganden och ekonomiska ramar för nästkom
mande flerårsstrategi.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redo
visning ska det i budgeten anges finansiella mål samt
mål för verksamheten som har betydelse för god eko
nomisk hushållning. Därtill ska förvaltningsberättel
sen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om
målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Det är varje kommuns uppgift att inom lagens ram
verk finna formerna för sin tillämpning. Avseende god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är
det de prioriterade målen med tillhörande indikatorer
som utvärderas i avsnittet Måluppfyllelse. Kommun
fullmäktige har även antagit finansiella mål/indikato
rer för god ekonomisk hushållning och utvärdering av
dessa görs i avsnittet Finansiella rapporter.

Sida 93 av 683

9

MÅLUPPFYLLELSE
Vision 2040
Prioriterade mål
Uppdrag
Personalredovisning

10

Måluppfyllelse

11
12
25
35

Sida 94 av 683

Vision 2040
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang
och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”
Tillsammans med kommunens Vision 2040 har kommunfullmäktige antagit fem fokusområden som är av
särskild betydelse för strategin att uppnå Vision 2040.

De fem fokusområdena är:
• Vackra miljöer
• Livskvalitet
• Experimentlust
• Omställning
• Tillsammans
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Prioriterade mål

Bedömningen av indikatorerna under respektive
mål görs utifrån kriterier som framgår i beslutad
flerårsstrategi 2018–2020 för Alingsås kommun.
Indikatorn utvecklas i rätt riktning eller är oförändrad med ett jämförelsevis högt resultat
Indikatorn är oförändrad eller utvecklas i fel riktning

Mål 1 – I Alingsås är det tryggt, säkert och
välkomnande
Måluppfyllelsen för mål ett mäts utifrån indikatorerna
medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommu
nen, andel elever som känner trivsel och trygghet i skolan
samt befolkningsmängd.
Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i
kommunen ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

60

58

58

Alla kommuner

58

57

56

55

55

55

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00405)

Trygghet
Medborgarnas upplevelse av tryggheten i kommunen
har ökat något sedan 2017, från att ha varit oförändrad
över två år. En något mindre ökning kan observeras i
medelvärdet för landets samtliga kommuner, medan
kommuner av liknande storlek som Alingsås ligger på
samma nivå över tid.
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Måluppfyllelse

Kommunen har under året gjort flertalet insatser för
att öka tryggheten i samhället. En säkerhetsenhet har
inrättats på kommunledningskontoret under ledning
av kommunens nya säkerhetschef. Enheten har påbörjat sitt kommunövergripande säkerhets- och krisarbete
med att bland annat inrätta funktionen tjänsteman i
beredskap (TiB), en jour som är öppen dygnet runt,
årets alla dagar, och som hanterar störningar av kommunövergripande karaktär. Därutöver har kommunens
samverkan med polisen fördjupats i och med en uppdatering av samverkansöverenskommelsen och det lokala
brottsförebyggande rådet har intensifierat sitt arbete
under året. Kommunens bostadsbolag Alingsåshem
har genomfört trygghetsvandringar tillsammans med
Hyresgästföreningen och fortsatt arbetet med att införa
elektroniska passersystem i husen. Ett förebyggande
arbete mot våld i nära relationer har även pågått på
socialtjänsten genom att öka medarbetarnas kompetens
och utveckla arbetssätt inom området. Sammantaget
arbetar kommunen på många olika håll med trygghets
skapande åtgärder för medborgarna och indikatorn
bedöms vara uppfylld.
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Andelen elever som känner trivsel och trygghet
i skolan ska öka
Förskola

Alingsås

Medelvärde

Medel Göteborgs-

2018

2017

2016

5,8

5,8

5,9

1–7

regionen

5,8

5,7

5,8

Årskurs 2

Alingsås

88*

89*

95

Index 1–100

Medel Göteborgsregionen

89*

89*

93

Årskurs 5

Alingsås

8,2**

8,4**

92

Medelvärde

Medel samtliga

1–10

medverkande
skolor

8**

8,4**

90

Årskurs 8(9)

Alingsås

8**

7,6**

85

Medelvärde

Medel samtliga

1–10

medverkande
skolor

Gymn års-

Alingsås

kurs 2 Index

Medel Göteborgs-

1–100

regionen

kunna minska elevers upprepade eller längre frånvaro.
I flera skolor med barn från förskoleklass till årskurs
sex, har insatser gjorts kring pedagogisk rastverksamhet i syfte att skapa trivsel och trygghet, och därigenom
förbättra möjligheterna till en bättre lärmiljö. Utbildningsnämnden har under året gjort särskilda insatser
i syfte att förebygga kränkande särbehandling och
hedersrelaterad problematik. Olika kompetensutvecklingsinsatser inom området har genomförts på Alströmergymnasiet och Campus Alingsås. Sammantaget
arbetar Alingsås kommun aktivt med att öka elevers
trygghet. Det är ett pågående arbete som behöver fortsätta kontinuerligt.
Befolkningsmängden ska öka

7,8**

7,9**

86

Antal innevånare i

81*

83*

88

Alingsås kommun

84*

84*

87

2018

2017

2016

41 070

40 390

40 045

Källa: SCB:s befolkningsstatistik, Kolada (N01951)

Källa: Skolinspektionen/GR:s skolenkät
*Från och med 2017 är frågeområdet endast trygghet (ej trivsel) –
ej jämförbart med tidigare år.
**För årskurs 5 respektive 9 redovisas Skolinspektionens resultat,
frågeområde ”trygghet” – ej jämförbart med tidigare år.
Not. Från och med 2017 mäts svaren i årskurs 9 istället för årskurs 8 –
ej jämförbart med tidigare år.

Elevernas upplevda trygghet i skolan varierar något
över årskurserna. I förskolan tycks resultaten ligga stabilt på samma nivå som året innan, medan en liten
negativ ändring kan observeras avseende årskurserna
två, fem och årskurs två på gymnasiet. I årskurs nio
ses en liten positiv förändring. Förändringar i enkäten
påverkar jämförbarheten över åren. I samtliga årskurser förutom förskolan är resultaten jämförbara endast
mellan 2017 och 2018. Det är även svårt att dra några
större slutsatser kring resultaten eftersom de är så pass
små och mäter en subjektiv uppfattning om tryggheten i skolan. I de flesta fall är Alingsås resultat i nivå
med, eller något högre än, det jämförande medeltalet.
För årskurs två och årskurs två på gymnasiet är det
jämförande medeltalet något högre än i Alingsås. Sammantaget bedöms indikatorn ej vara uppfylld utifrån
att flera resultat minskat något.
Upplevelsen av trygghet i skolan är grundläggande
för att som elev trivas och prestera i skolan. I Alingsås
arbetar samtliga skolor för att eleverna ska känna sig
trygga. Inom grundskolan har ett arbete för att förebygga skolk och sena ankomster implementerats. Elevhälsan har utökats inför läsåret 2018–2019 för att

Fler invånare i Alingsås kommun
Invånarantalet fortsätter att öka i Alingsås och en stadig ökning går att observera över tid. Kommunens attraktiva läge i en växande region med närhet och bra
kommunikationer till Göteborg tros vara en del av förklaringen. Kommunen är även attraktiv med en unik
stadskärna och en levande landsbygd. Enligt Vision
2019 ska Alingsås kommun ha 42 000 invånare vid
utgången av år 2019. Mot bakgrund av de senaste
årens utveckling av befolkningen och planerade satsningar i nya bostäder under 2019 ser prognosen ut att
hamna strax under 42 000 invånare år 2019.
Mål 2 – I Alingsås finns goda möjligheter
till arbete och företagande
Måluppfyllelsen för mål två mäts utifrån indikatorerna
medborgarnas upplevelse av möjligheter till arbete och
företagande, antalet nystartade företag, näringslivs
ranking samt självförsörjningsgrad.
Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

59

60

60

Alla kommuner

58

57

53

61

60

56

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U40400)
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Arbetsmöjligheterna i kommunen
Alingsås kommun befinner sig i ett attraktivt arbetsmarknadsläge i Göteborgsregionen, högkonjunktur
och tillväxt har präglat även 2018. Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen har dock
minskat något i relation till föregående år. Alingsås ligger nu något högre än medelvärdet för samtliga kommuner och något lägre än medelvärdet för kommuner
av liknande storlek. Med anledning av att utvecklingen
är liten och att undersökningen är en attitydundersökning är det svårt att dra slutsatser utifrån resultatet.
Båda jämförelsevärdena har dock ökat något jämfört
med 2017, indikatorn bedöms därför inte vara uppfylld.
Kommunen arbetar med en rad olika åtgärder för
att öka antalet arbetstillfällen och medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen. Flera
olika verksamheter inom kommunen har anställt personer inom arbetsmarknadsåtgärden extratjänster och
via arbetsmarknadsenheten har kommunen tagit emot
praktikanter. Det kommunala bolaget Fabs har under
året genomfört fyra upphandlingar med krav på social
hänsyn avseende arbetsmarknadsfrämjande åtgärder.
Utbildningsnämnden har ökat utbudet av utbildningar
som motsvarar arbetsmarknadens behov, vid Campus
Alingsås har yrkesutbildningen plåt och svets och en
ny kockutbildning med språkstöd startats upp. Kommunen har även samverkat med civilsamhället och
näringslivet i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället, vilket har gjorts genom bland
annat språkcafé och satsningar på att motverka digitalt
utanförskap. Arbete eller annan meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna
vara delaktig i samhället. Sammantaget genomförs
en mängd åtgärder för att öka upplevelsen av arbets
möjligheter i kommunen, vilket är ett arbete som kommer att fortlöpa.

Kommunens näringslivsranking ska förbättras

Antalet nystartade/nyetablerade företag
ska bli fler

Självförsörjning av arbetstillfällen

Antal registrerade under året

2018

2017

2016

226

238

245

Källa: Bolagsverket

Under året har 226 företag nyetablerats i kommunen.
Antalet är något färre än föregående år, men tyder på
att kommunen fortsatt är en attraktiv kommun för
företag att verka i. Utifrån att målsättningen är att
antalet företag ska bli fler bedöms indikatorn uppfylld
även för år 2018.
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Måluppfyllelse

Ranking 1–290
Ranking

2018

2017

2016

237

200

198

Källa: Svenskt Näringsliv, Kolada (U40402)

Kommunens näringslivsranking fortsätter att sjunka
trots flertalet olika insatser för att förbättra näringslivsklimatet. Indikatorn bedöms inte uppfyllas år 2018.
De delområden som får sämst resultat i rankingen är
tillämpning av lagar och regler, kommunpolitikernas atti
tyder till företagande, service till företag, tjänstemännens
attityder till företagande och sammanfattande omdöme.
Alingsås kommun arbetar brett för att företag ska
etablera sig i Alingsås och därmed bereda ytterligare
arbetstillfällen. Kommunen har haft dialog med Business Region Göteborg avseende verksamhetsmark och
etableringsförfrågningar och med näringslivet angående dess förväntningar på kommunen. Funktionen
företagslots har under året införts vid kommunledningskontoret med uppdrag att underlätta för företagare i frågor som är kopplade till etablering genom att
bland annat vara företagarnas kontakt med kommunen oavsett fråga. Projektet ”Förenkla – Helt enkelt”
har också pågått under året i syfte att förenkla för företagare att etablera sig och ha kontakt med kommunen.
Ambitionen är att dessa aktiviteter ska underlätta för
företagarna att vara i kontakt med kommunen.
Självförsörjningsgraden ska öka
(%)
Alingsås

2018

2017

2016

2015

i.u.

80,53

80,50

80,66

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Not. Släpande statistik.

Inom Alingsås kommun är självförsörjningsgraden hög,
med cirka 15 000 lokala arbetstillfällen inom både privat och offentlig sektor och cirka 19 000 Alingsåsare i
arbetsför ålder. Utsträckningen inom vilken kommunens olika arbetsgivare försörjer invånarna med arbetstillfällen fortsätter att ligga stadigt runt 80 procent, med
en liten ökning från året innan. Resultatet får även ses
i ljuset av konkurrensen om arbetskraft från storstads
området Göteborg. Indikatorn bedöms vara uppfylld.
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Mål 3 – I Alingsås finns attraktiva
boendemiljöer
Måluppfyllelsen för mål tre mäts utifrån medborgarnas
nöjdhet med bostadssituationen, antal nybyggda bostäder
samt medborgarnas nöjdhet att bo och leva i kommunen.
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen
i kommunen ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

49

50

52

Medel riket

53

52

52

54

54

53

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U07406)

Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i
kommunen ska bibehållas eller förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

62

66

67

Alla kommuner

62

60

60

61

63

62

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

det sistnämnda betyget utav alla delbetyg i samma mätning, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att det främst är
upplevelsen av bostadsutbudet som påverkat värdet på
kommunen som en plats att leva och bo på negativt. De
båda indikatorerna bedöms vara ej uppfyllda.
Indikatorn bedöms vara uppfylld. utifrån att antalet
nybyggda bostäder ökar 2018 jämfört med 2017, ökningen
sker dock ej i den takt kommunen räknat med. Alingsås
hem arbetar kontinuerligt för att tillhandahålla attraktiva bostäder av olika upplåtelseform och storlek. På
Bollvägen har 28 fullt tillgängliga lägenheter tagits i
bruk och i Stadsskogen byggs 53 lägenheter som kommer att vara klara för inflyttning under våren 2019. En
nybyggnation av 26 mindre ungdomslägenheter placerade i Noltorp påbörjades även under 2018. Samhälls
byggnadsnämnden har arbetat för att mer effektivt
handlägga detaljplaner och bygglov som rör nybygg
nation av bostäder. Under året har exempelvis ett bygg
lovsärende getts högre prioritet då det inom ramen
för ärendet är hyresrätter som ska byggas. Kommunen kommer fortsätta att prioritera bostadsfrågan, inte
minst via Tillväxtprogrammet som stakar ut en offensiv byggnationstakt framöver.

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00402)

Antalet nybyggda bostäder av olika
upplåtelseformer och storlek ska bli fler
Antal

2018

2017

2016
119

Totalt

151

138

varav flerbostadshus

131

104

7

103

76

20

28

28

59

20

34

33

därav bostadsrätter
därav hyresrätter
varav småhus
Källa: Samhällsbyggnadskontoret

Bostadsutbud och nöjdhet med
bostadssituationen
Det råder bostadsbrist i Alingsås kommun liksom i
stora delar av övriga landet. En liten minskning av
medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen syns och en något större minskning kan observeras av medborgarnas nöjdhet med att bo och leva
i kommunen. Medborgarnas nöjdhet med bostads
situationen är ett delbetyg till medborgarnas nöjdhet
med att bo och leva i kommunen, vilket innebär att de
båda resultaten är nära sammankopplade. Det förstnämnda betyget bedöms av SCB även ha störst effekt på

Mål 4 – I Alingsås råder god ekonomisk
hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
Måluppfyllelsen för mål fyra bedöms utifrån att ekonomiskt
resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter
och statsbidrag, årets finansieringar i skattefinansierad
verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinan
sieras genom resultat och avskrivningar, nettokostna
derna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter
och statsbidrag samt att avvikelsen mellan redovisade
nettokostnader och referenskostnader ska minska.
Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
(%)
Alingsås

2018

2017

2016

3,3

5,7

0,1

Källa: Kommunens räkenskaper

Årets investeringar i skattefinansierad verk
samhet exklusive Tillväxtprogrammet ska
självfinansieras genom resultat och avskrivningar
(%)

2018

2017

2016

Alingsås

189,4

249,5

77,3

Källa: Kommunens räkenskaper
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Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än
summan av skatteintäkter och statsbidrag
(%)

2018

2017

2016

generella statsbidrag

2,6

5,2

5,0

Verksamhetens nettokostnad

5,7

–0,6

6,8

Skatteintäkter och

(inklusive finansnetto)
Källa: Kommunens räkenskaper

Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader
och referenskostnader ska minska
(mnkr)
Alingsås

2018

2017

2016

i.u.

46

51

Källa: Kommunens räkenskaper
Not. Släpande statistik.

Av kommunens fem mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv följs samtliga upp i
samband med årsbokslutet. Dessa redogörs för i detalj
under avsnittet God ekonomisk hushållning. Fyra av
dessa bedöms uppnås. Det mål som ej bedöms uppnås avser nettokostnadsutvecklingen. Då 2017 innebar
ett ovanligt starkt resultat med mycket tillfälliga poster innebar det att målet var svårt att nå under 2018.
Detta beror på att jämförelsen alltid sker med föregående år. Utifrån att resterande finansiella mål bedöms
uppnås samt att resultatet överstiger budgeterat resultat
görs den samlade bedömningen att kommunen kommer att uppfylla god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv 2018.

Mål 5 – I Alingsås bygger välfärden på god
service, hög kvalitet och tillgänglighet
Måluppfyllelsen för mål fem mäts utifrån medborgarnas
upplevelse av bemötande och tillgänglighet, företagsklimat,
nöjd-medarbetar-index, sjukfrånvaro, andelen som tar
kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar
på en enkel fråga samt andel som skickar in en enkel fråga
via e-post och får svar inom två arbetsdagar ska öka.
Medborgarnas upplevelse av bemötande och
tillgänglighet i kommunen ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

52

55

58

Alla kommuner

57

56

56

55

56

56

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00400)

Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet i kommunen har minskat jämfört med före
gående år. Alingsås ligger under medelvärdet för både
samtliga kommuner och kommuner av liknande
storlek. Indikatorn bedöms ej vara uppfylld. Med
anledning av att utvecklingen är liten och att undersökningen är en attitydundersökning är det svårt att
dra slutsatser utifrån resultatet. Indikatorn innehåller
delfrågor som alla berör upplevelsen av möjligheterna
att komma i kontakt med kommunens tjänstemän och
chefer och vilken service och vilket bemötande som ges
vid kontakten.
Kommunen arbetar ständigt för att ge ett gott
bemötande och vara tillgänglig för medborgarna. Kommunen har en rad olika kommunikationskanaler i
sociala medier som dagligen uppdateras och ger goda
resultat och ofta stor spridning. Miljöskyddsnämnden
har under året arbetat för att underlätta för medborgare
att komma i kontakt med tjänstemän på kontoret, genom
att bland annat genomföra två stora informationsmöten
om enskilda avlopp.
Kommunen kommer fortsätta att arbeta för att vara
tillgänglig och ge ett gott bemötande till medborgarna.
Arbetet med att ta fram en helt ny hemsida för kommunen har påbörjats under 2018 och beräknas vara
klart under hösten 2019. Den kommer innebära stora
förbättringar för kommuninvånarna att utföra ärenden,
få service, bli delaktiga och föra dialog med kommunen.
Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska
förbättras
Index 1–100

Måluppfyllelse

2017

2016

Alingsås

i.u.

62

60

Medel riket

i.u.

71

70

Medel GR

i.u.

71

68

i.u.

70–80

70–80

Högt betyg enligt
SKL:s bedömning
Källa: SKL Insikt, Kolada (U07451)
Not. Släpande statistik, uppgifter för 2018 offentliggörs april 2019.

Kommunens servicenivå blir
något bättre
Företagarnas nöjdhet med servicenivån på kommunens myndighetsutövning har ökat något jämfört med
föregående år. Alingsås kommun ligger under genom
snittet men befinner sig numera enligt SKL på en godkänd nivå.1 Indikatorn bedöms vara uppfylld, även om
ambitionen är att nöjdheten ska fortsätta att öka.
Kommunen har arbetat aktivt med att öka nöjd
heten med kommunens service i myndighetsutövningen.
1

16

2018

SKL, Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017.
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En organisationsförändring har gjorts i början på året i
syfte att öka effektiviteten i bygglovsgivningen, genom
att tidigare planavdelningen och bygglovsavdelningen
nu organiseras under samma avdelning, plan- och
bygglovsavdelningen. Under hösten implementerades ett nytt ärendehanteringssystem, vilket möjliggör
utbyggnad av ett flertal e-tjänster, automatisering av
administrativa moment samt förbättrad uppföljning av
handläggningstider och ärendeflöden. Detta har initialt
tagit mycket resurser i anspråk men bedöms på längre
sikt att minska kö- och handläggningstider. Kommunen arbetar även med projektet ”En dörr in” för företagare och näringsliv, som innebär att företagen har en
och samma kontaktväg in till kommunen, där de sedan
kan få vägledning i sina olika frågor. Företagsklimatet är en prioriterad fråga i kommunen och kommer att
fortsätta vara det även framöver.
Nöjd-medarbetar-index ska höjas
Index 1–5

2018

2017

2016

3,8

3,7

3,8

Alingsås

Andel av medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon och får ett direkt svar
på en enkel fråga ska öka
(%)

2018

2017

2016

Alingsås

48

57

52

Medel GR

55

57

60

50

51

54

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare
Källa: Kolada (U00413)

Indikatorn är en del av en servicemätning om kommunens e-post- och telefontillgänglighet. Alingsås resultat
har minskat jämfört med föregående år och ligger även
under medelvärdet för de jämförande kommunerna
inom Göteborgsregionen och kommuner av liknande
storlek. Indikatorn bedöms ej vara uppfylld. Kommunen har ett utvecklingsarbete framför sig att analysera
resultaten av undersökningen och vidta nödvändiga
åtgärder.

Källa: Kommunens medarbetarundersökning

Kommunen är en stor och viktig arbetsgivare i
Alingsås. De anställdas upplevelse av att arbeta i kommunen är en viktig indikation på hur man trivs på jobbet och om kommunen uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare. Nöjd-medarbetar-index har ökat i förhållande till föregående år, indikatorn bedöms därför vara
uppfylld för 2018. Mätningen är internt framtagen
inom kommunen och kan därför inte sättas i relation till andra kommuner. Kommunen arbetar ständigt för att öka medarbetarnas nöjdhet med sitt arbete.
Under året har bland annat arbetsmiljöarbetet utvecklats ytterligare avseende tydlighet i organisation, roller,
uppdrag och ansvar.
Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
(%)
Total

2018

2017

2016

6,9

7,3

7,3

3,6

3,8

3,9

Långtidssjukfrånvaro
(=> 60 dagar)
Källa: Kommunledningskontoret

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med 2017. Indikatorn bedöms
vara uppfylld.
En fördjupad analys kring utvecklingen av både
nöjd-medarbetar-index (NMI) och sjukfrånvaron ges i
personalavsnittet på sidan 36-37.
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Andel av medborgarna som skickar in en
enkel fråga via e-post och får svar inom två
arbetsdagar ska öka
(%)

2018

2017

2016

Alingsås

81

74

78

Medel GR

90

87

90

90

87

89

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare
Källa: Kolada (U00412)

Medborgarnas bedömning av möjligheter till
inflytande i kommunen ska öka

Även denna indikator ingår i samma servicemätning
som den föregående, dock avseende svar via e-post.
Här har kommunen förbättrat sitt resultat jämfört med
föregående år, indikatorn bedöms därmed vara uppfylld. Alingsås resultat är dock sämre än medelvärdet
i de jämförande kommunerna inom Göteborgsregionen och kommuner av liknande storlek. Även avseende
e-postsvar ser kommunen att det finns utvecklings
potential framöver.

Mål 6 – I Alingsås finns det valfrihet och
självbestämmande
Måluppfyllelsen för mål sex mäts utifrån antalet kommu
nala tjänster med valmöjlighet, antalet verksamheter som
omfattas av lagen om valfrihetssystem och medborgarnas
bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen.
Antalet kommunala tjänster med valmöjlighet
ska bli fler
2018

2017

2016

6

6

6

Antalet kommunala tjänster
med valmöjlighet
Källa: Kommunledningskontoret

Antalet verksamheter som omfattas av lagen
om valfrihetssystem ska bli fler
2018

2017

2016

2

2

2

Antalet kommunala tjänster
som omfattas av LOV
Källa: Kommunledningskontoret

Antalet kommunala tjänster med valmöjlighet och
antalet tjänster som omfattas av lagen om valfrihets
system (LOV) är oförändrat jämfört med föregående
år. Indikatorerna bedöms därför ej vara uppfyllda.
Kommunen har under året arbetat med att identifiera
och föreslå nya verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem (LOV) kan införas. Utredningar har
gjorts angående möjligheten att införa LOV inom flera
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olika verksamheter i kommunen; boendestöd, öppenvård missbruk, ledsagarservice och daglig verksamhet.
Utredningarna har presenterats för berörda nämnder,
i några fall har förvaltningarna fått fördjupade uppdrag att bland annat utreda om intressenter finns. De
berörda nämnderna kommer att fatta beslut om eventuellt införande av LOV för nämnda verksamheter
under 2019.

Måluppfyllelse

Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

37

41

43

Alla kommuner

42

40

40

41

41

41

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00408)

Medborgarnas upplevelse av möjligheter till inflytande
i kommunen minskar något jämfört med föregående år,
trenden syns även över en treårsperiod. Alingsås befinner sig nu på en lägre nivå än medelvärdet för jämförelsekommunerna. Indikatorn bedöms vara ej uppfylld.
Det är framförallt frågeområdena påverkan samt förtro
ende som bedöms kunna höja helhetsbetyget.
Kommunen arbetar med en rad olika aktiviteter för att
stärka medborgarnas möjligheter till inflytande. Olika
former av brukardialoger förs kontinuerligt inom både
vård- och äldreomsorgsnämndens och socialnämndens
verksamhetsområden. Inom skolan har elever möjlighet att påverka sin delaktighet och inflytande inom
olika former av elevråd. Representanter från vård- och
äldreomsorgsverksamheten har deltagit på pensionärs
föreningars medlemsmöten i syfte att föra dialog
om seniorers behov av kommunal service och social
gemenskap. Olika utbildningsinsatser har genomförts avseende medborgarnas påverkan och inflytande,
exempelvis har tekniska presidiet varit på konferens
rörande medborgardialog. Ungdomsfullmäktige har
genomfört två sammanträden under året och ungdomsrådet har haft 28 sammanträden, båda bidrar till
att ge ungdomar insikt i den demokratiska processen.
På Kulturhuset har konceptet Demokrativecka genomförts där en kulturpolitisk debatt arrangerades med
kommunfullmäktiges partier i samverkan med några
pensionärsorganisationer. Kommunen behöver fortsätta utveckla arbetssätt för att öka medborgarnas förtroende och möjligheter till påverkan, det är ett arbete
som fortsätter 2019.
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Mål 7 – I Alingsås utvecklas vården och
omsorgen för individens behov
Måluppfyllelsen under mål sju mäts utifrån indikatorerna
nöjd-kund-index inom hemtjänsten samt nöjd-kund-index
inom äldreboenden.
Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska höjas
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

94

94

94

Medel GR

88

90

89

49 999 invånare

90

90

90

Alla kommuner

88

91

91

Kommunstorlek 30 000–

Källa: Socialstyrelsen, Kolada (U21468)

Fortsatt nöjda brukare inom
hemtjänst och äldreboende
Hemtjänsttagares uppfattning om kvaliteten inom
hemtjänsten ligger fortsatt på ett stabilt högt resultat,
som även ses över tid. Indikatorn är oförändrad jämfört med föregående år, dock har Alingsås kommun
ett fortsatt bättre resultat än genomsnittet för samtliga
jämförelsegrupper av kommuner, där medelvärdet för
Göteborgsregionen och för landets samtliga kommuner
har sjunkit något jämfört med föregående år. Indikatorn bedöms därför vara uppfylld.

Mål 8 – I Alingsås ger utbildning kunskaper
för en dynamisk framtid
Måluppfyllelsen under mål åtta mäts utifrån indikato
rerna föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola,
andel elever som är nöjda med sin skolmiljö och under
visning, andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gym
nasiet samt andelen gymnasieelever med fullständiga
avgångsbetyg.
Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/
skola ska förbättras
Medelvärde 1–7

2018

2017

2016

Alingsås

5,6

5,6

5,7

Medel GR

5,6

5,6

5,6

Källa: GR:s skolenkät

Nöjd-kund-index inom äldreboende ska höjas
Index 1–100

samordnare tar första kontakten och styr upp starten
av ett hemtjänstärende. Ett arbete för att förbättra måltidssituationen på vissa äldreboenden har gett resultat i
form av större delaktighet och större matglädje, på flera
boenden har matmöten införts där brukare har möjlighet att påverka vilka rätter som ska finnas på matsedeln. Under sommaren har ett antal aktiviteter och
utflykter gjorts från olika avdelningar i syfte att bidra
till känsla av semester och bryta av vardagen, exempelvis
genom bad samt besök på Botaniska trädgården i Göteborg. Kommunen kommer att fortsätta arbeta för att
bibehålla en hög brukarnöjdhet inom äldreomsorgen.

2018

2017

2016

Alingsås

86

86

84

Medel GR

83

84

85

49 999 invånare

82

83

83

Alla kommuner

81

83

83

Kommunstorlek 30 000–

Källa: Socialstyrelsen, Kolada (U23471)

Äldres upplevelse av kvaliteten på äldreboenden i
kommunen ligger på samma nivå som året innan, en
ökning kan observeras över tid. Alingsås kommun har
dock även här ett fortsatt bättre resultat än genom
snittet för alla jämförelsegrupper av kommuner. Medelvärdet för Göteborgsregionen, kommuner av samma
storlek samt för landets alla kommuner har minskat
från föregående år. Utifrån detta bedöms indikatorn
vara uppfylld.
Betygen är ett resultat av ett aktivt arbete med systematisk verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen
där flera förebyggande och trygghetsskapande aktiviteter genomförs. En mängd olika insatser genomförs för
att öka brukarnöjdheten, bland annat har konceptet
En väg in prövats inom kvarboendeavdelningen där en

Upplevelsen av kvaliteten i skolan
Föräldrars nöjdhet med barnens förskola ligger på
samma nivå som året innan och på samma nivå som
medelvärdet i Göteborgsregionen, resultaten tycks ha
stabiliserats för både regionen och Alingsås kommun.
Indikatorn är oförändrad och i nivå med medelvärdet
i Göteborgsregionen, den är därför ej uppfylld. Mest
positiva är vårdnadshavare kring att personalen tar väl
hand om barnen, att barnen möter personal som de
känner och upplevelsen av att förskolan är rolig, trygg
och lärorik. I likhet med flera andra kommuner inom
Göteborgsregionen har förskolan behov av att utveckla
möjligheten till föräldrars inflytande och tillgång till
information. Inom förskolan har ett arbete påbörjats
under året med att implementera Skolverkets stöd för att
kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och
språklig medvetenhet i förskoleklass i syfte att få tidiga
och tydliga kunskapsutvärderingar. Inför höstterminen
har pedagogisk personal i förskolan fått egna personliga
lärverktyg och antalet lärverktyg för elever har utökats.
Sammantaget genomförs ett flertal aktiviteter för att öka
föräldrars nöjdhet med barnens förskola.
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Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö
och undervisning ska öka
NÖJD MED SKOLAN
Förskola

Alingsås

Andelen elever i årskurs 9 behöriga till
gymnasieskolan ska öka

2018

2017

2016

(%)

2018

2017

2016

5,6

5,7

i.u.

Alingsås

87,5

86,5

92,1*

Medelvärde 1–7 Medel GR

5,6

5,7

i.u.

Medel riket

84,4

82,5

87,3*

Årskurs 2

Alingsås

82

83

i.u.

Medel GR

87,4

83,7

88,7*

Index 1–100

Medel GR

81

53

i.u.

Alla kommuner

82,6

80,3

86,0*

Årskurs 5

Alingsås

7,6

7,9

i.u.

Källa: Skolverket, Kolada (N15424)

Medelvärde 1–10 Medel samtliga

*År 2016 exkluderades alla elever med okänd bakgrund ur

deltagande
Årskurs 9

kommuner

7,4

8

i.u.

Alingsås

7,1

6,8

i.u.

mätningen, därför är resultatet ej jämförbart med senare år.

Medelvärde 1–10 Medel samtliga
deltagande
6,3

6,5

i.u.

Gymn årskurs 2 Alingsås

kommuner

72

76

i.u.

Index 1–100

74

72

i.u.

Medel GR

Källa: Skolinspektionen/GR:s skolenkät
Not. För förskolans enkät redovisas medelvärdet för samtliga frågeområden i enkäten. För resterande årskurser redovisas resultatet avseende
hur nöjd eleven är med skolan som helhet.

De olika betygen för elevernas nöjdhet med sin skola
som helhet har minskat något i de flesta årskurser
mellan 2017 och 2018. Indikatorn bedöms därför ej
vara uppfylld. Från och med 2017 har vissa klasser i
Alingsås deltagit i den gemensamma skolenkäten som
görs av Göteborgsregionen och vissa klasser har deltagit
i Skolinspektionens enkät. Därför jämförs årskurs fem
och nio med samtliga deltagande kommuner i Skol
inspektionens enkät, medan övriga jämförs med övriga
GR-kommuner. Av samma anledning redovisas inga
resultat för år 2016 då dessa ej är jämförbara med 2017
och 2018 års resultat.
På Alströmergymnasiet har flera aktiviteter genomförts i syfte att varje elev ska ha möjlighet att studera
utifrån sina egna behov och förutsättningar och som
samtidigt stimulerar till största möjliga lärande. Det
har gjorts genom bland annat utveckling av schema och
digitalisering genom flexibla kurser samt digitala system, som examinationssystemet Dugga. Inom grundskolan görs en förstudie och utredningar avseende
kapacitet i ett antal skolor i syfte att på sikt ta fram en
vision för den framtida skolorganisationen, som förväntas ge bättre förutsättningar för en samlad och lik
värdig skolgång.

Alingsåselevers behörighet till gymnasiet ökar jämfört
med 2017. Samma ökning kan observeras i medelvärdet för samtliga jämförande kommuner. Jämfört med
medelvärdet i Göteborgsregionen ligger Alingsås något
bättre till och i jämförelse med landets alla kommuner
ligger Alingsås en bra bit över medelvärdet.
Grundskolan och gymnasieskolan arbetar tillsammans för att öka andelen elever i årskurs nio som är
behöriga till gymnasiet och för att säkra trygga övergångar mellan grundskola och gymnasium. En utökad
samverkan har skett inom studie- och yrkesvägledningen
för att stärka elevers valkompetens till gymnasiet. Ett
annat exempel är projektet Plug-In där barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, socianämnden
och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samarbetar
för att möta upp elever i årskurs nio som riskerar framtida avbrott på gymnasiet. Flertalet insatser görs för
att öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet,
kommunen arbetar ständigt med frågan och kommer
att fortsätta göra det även framöver.
Andelen gymnasieelever med fullständiga
avgångsbetyg ska öka
Gymnasieelever med

2018

2017

2016

71,4

70,2

66,9

examen inom tre år (%)
Alingsås
Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

58,7

59,7

58,9

Medel GR

51,6

56,2

52,5

Riket

64,3

2018

2017

2016

Alingsås

76,7

72,5

71,3

Alla kommuner

65,3

64,1

64,5

49 999 invånare

68,6

66,8

67,4

Medel GR

67,4

62,3

61,9

Riket

70,5

Källa: SCB, Kolada (N17451)

Gymnasieelever med
examen inom fyra år (%)

Kommunstorlek 30 000–

Källa: SCB, Kolada (N17467)
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Fler gymnasieelever tar examen
Andelen elever som går ut Alströmergymnasiet med
examen ökar, både andelen som tar sin examen inom tre
år och de som tar den inom fyra år. I Alingsås är andelen med examen högre än i samtliga jämförande kommungrupper. Indikatorn bedöms vara uppfylld. Den
positiva utvecklingen kan observeras för de jämförande
kommungrupperna avseende elever med examen inom
fyra år, men en minskning syns för samma kommungrupper avseende elever med e xamen inom tre år. På
Alströmergymnasiet har den högsta ökningen av elever
med examen inom tre år skett på ekonomiprogrammet
och teknikprogrammet. Den totala ökningen kan bero
på att ett intensifierat arbete har skett för att öka elevernas förståelse och kunskap om studieplanen och vad
som krävs för examen, täta avstämningar med mentor
samt en mer sammanhållen skoldag för eleverna.

Mål 9 – I Alingsås har vi ett rikt och
stimulerande kultur-, idrotts- och
föreningsliv
Måluppfyllelsen för mål nio mäts utifrån indikatorerna
medborgarnas nöjdhet med fritids- och föreningsutbudet,
medborgarnas nöjdhet med idrotts- och motionsanlägg
ningar, medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten
samt nettokostnad per aktivitet.
Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritidsoch föreningsutbud ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

64

68

68

Alla kommuner

61

61

61

64

64

62

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Medborgarnas nöjdhet med kommunens
idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

Alingsås

54

60

61

Alla kommuner

61

61

55

61

62

56

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09406)

Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och
motionsanläggningar har minskat jämfört med före
gående år, Alingsås har nu ett lägre betyg än medelvärdet för samtliga kommuner och för kommuner
av liknande storlek. Indikatorn bedöms därmed ej
vara uppfylld. Under året har byggnationen av Nolhaga Parkbad genomförts och den nya anläggningen
ska öppna i början på mars 2019. Under byggtiden
har badet varit stängt, vilket sannolikt har bidragit till
att upplevelsen av idrotts- och motionsanläggningar
minskat. Utöver parkbadet har ett flertal anläggningar
för motion och platser för spontanidrott och familje
aktiviteter färdigställts och invigts under perioden.
Den 23 maj invigdes den nya skatearenan i Sollebrunn
och den 29 augusti invigdes den nya parkour- och
skateanläggningen vid Savannen. Ett funktionshinder
anpassat bad har även anlagts vid Gräsbadet i sjön
Gerdsken. Sammantaget genomförs flera aktiviteter för
att kvaliteten och utbudet av kommunens idrotts- och
motionsanläggningar ska vara högt, förhoppningen är
att nyöppningen av Nolhaga Parkbad kommer att leda
till en förbättring av betyget framöver.
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
kulturverksamhet ska förbättras
Index 1–100

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09408)

Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud minskar något jämfört med föregående
år. Kommunen ligger i nu i nivå med medelvärdet för
kommuner av liknande storlek samt något över medelvärdet för alla kommuner. Indikatorn bedöms ej
vara uppfylld. Det är främst tillgången till kulturevenemang, idrottsevenemang och nöjesutbudet som får ett
något lägre betyg än året innan. Dialogmöten med föreningslivet av en mer formell karaktär har genomförts
under perioden. Syftet med dessa dialoger är att skapa
en plattform där föreningsliv och förvaltning upp
rättar kanaler där föreningslivet kan få inflytande och
där förvaltningen kan nå ut med information om sin
verksamhet. Sammantaget har förvaltningen haft 22
stycken protokollförda träffar med bland annat isföreningar, simföreningar och fotbollsföreningar.

2016

2018

2017

2016

Alingsås

60

62

61

Alla kommuner

62

62

62

62

64

62

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09401)

Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet har minskat något jämfört med föregående år.
Kommunens värde ligger nu strax under medelvärdet
för de jämförande kommungrupperna, medelvärdet för
kommuner av liknande storlek som Alingsås har också
sjunkit något jämfört med föregående år. Indikatorn
bedöms ej vara uppfylld.
Kommunen har under året arbetat för att öka utbudet
av kulturaktiviteter till fler målgrupper i kommunen.
Kulturhuset erbjuder varje år ett omfattande programutbud som vänder sig till alla åldrar. Under 2018 har
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levelse av tillgången till förbindelser för längre resor
som har minskat. Övriga områden som ingår i det
sammanlagda betyget är tillgången till gång- och
cykelvägar, möjligheterna att använda kollektivtrafiken
för resor och möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil.

236 olika evenemang eller programpunkter genomförts. Kultur- och fritidsnämnden har mottagit riktade statsbidrag under året för att bedriva lovaktiviteter
för barn och unga. Samverkan har skett ihop med barnoch ungdomsnämnden och integrationsavdelningen
för att kommunens lovaktiviteter ska nå ut till en bred
målgrupp. En särskild satsning har genomförts för att
utveckla sommarlovsaktiviteterna gentemot målgruppen jämfört med tidigare år. Under de sex veckor som
sommarlovsaktiviteterna genomfördes nådde verksamheten cirka 3 600 barn och unga i åldrarna 6–20 år.
Sammantaget genomfördes 41 olika aktiviteter.

Antalet meter gång- och cykelväg ska öka
(km)

2018

2017

Kommunal väghållare

85,3

84,5

81,5

Annan väghållare

16,9

16,9

16,9

102,2

101,4

98,5

Totalt

2016

Källa: Tekniska förvaltningen

Mål 10 – I Alingsås skapar infrastrukturen
möjlighet till tillväxt
Måluppfyllelsen under mål tio mäts utifrån medborgarnas
upplevelse av infrastrukturen och antal meter gång- och
cykelvägar.
Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen
ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

62

67

67

Alla kommuner

60

61

60

64

66

64

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U45400)

Nöjdheten med infrastrukturen har minskat något
jämfört med föregående år. Det är en trend som
även syns i medelvärdet för de jämförande kommun
grupperna, om än inte lika tydligt. Indikatorn bedöms
ej vara uppfylld. Det är främst medborgarnas upp

Antalet meter gång- och cykelväg har utökats under
året. Flera större projekt har pågått och avslutats under
året. Drygt 800 meter ny gång- och cykelväg har färdigställts inom kommunen och en ny separerad 1,2
km lång cykelväg har anlagts utmed Gerdskens östra
strand samt Gerdskastigen. Planering pågår för fortsatt
utbyggnad av ett separerat huvudcykelnät. Indikatorn
bedöms vara uppfylld.

Mål 11 – I Alingsås skapar vi goda
livsmiljöer genom långsiktigt hållbar
utveckling
Måluppfyllelsen för mål elva mäts utifrån andel hushålls
avfall, antal resor med kollektivtrafik samt antal meter
gångfartsgator.
Andelen hushållsavfall som återvinns genom
materialåtervinning ska öka
(%)

2018

2017

2016

2015

Alingsås

i.u.

45

53

56

Alla kommuner

i.u.

40

39

39

Medel GR

i.u.

39

39

41

i.u.

41

41

41

Kommunstorlek
30 000–49 999
invånare

Källa: Avfall Sverige, Kolada (U07414)
Not. Släpande statistik.

Andelen hushållsavfall som återvinns genom material
återvinning har minskat jämfört med året innan. En
något negativ trend kan observeras över åren i Alingsås,
vilket inte syns på samma sätt för de jämförande kommungrupperna. Indikatorn bedöms ej vara uppfylld.
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Avfallsenheten har noterat en minskning av tungt
återvinningsmaterial, såsom tidningar och glas. Även
matavfallet minskar i tonnage, troligtvis på grund av
att hushållen blivit bättre på att minska matsvinnet.
Tekniska nämnden har under året arbetat för att fler
villahushåll ska anslutas till Fastighetsnära insamling
(FNI), över 60 procent är numer anslutna. Nämnden
fortsätter att arbeta mot målet om 80 procents anslutningsgrad.
Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka

X

2018

2017

2016

Alingsåspendeln

1 224 096

i.u.

i.u.

Alingsåspendeln

3 475 614 3 515 848 3 238 629

Totalt exklusive

Källa: Västtrafik
Not. I antalet totala resor ingår resor med stadstrafik, lokaltrafik, närtrafik
och regionaltrafik (resor över kommungräns). Bedöms ej.

Eftersom uppgift saknas om totala antalet resor med
kollektivtrafiken för 2017 och 2016 går indikatorn
inte att jämföra över tid. Därutöver är det antalet resenärer som uppmäts i antalet resor med kollektivtrafiken, oavsett var de bor. Det är därför inte möjligt att
bedöma hur Alingsås kommuninvånares resande med
kollektivtrafiken har utvecklats. Vissa avgångar, exempelvis Alingsåspendeln och resor med regionaltrafiken,
trafikeras även över kommungränsen. Därutöver gör
Västtrafik en uppskattning av antalet resor som görs
där betalningen skett via deras app och därför inte kan
uppmätas genom att stämplas på aktuell linje, vilket
innebär att statistiken över antalet resor är osäker.
Indikatorn kan på grund av detta inte bedömas.
Antalet meter gångfartsgator i Alingsås
centrum ska öka
(m)
Alingsås

2018

2017

2016

880

880

880

Källa: Tekniska förvaltningen

Inga ytterligare gångfartsbanor har tillskapats under
2018, indikatorn är oförändrad jämfört med föregående år och bedöms därför ej vara uppfylld. En översyn
har påbörjats som ska belysa vilka gator som idag är
gångfartsbanor och vilka som skulle kunna vara lämpliga att omvandla. En gata, Färgaregatan, har fått en
tydligare skyltning för att bättre överensstämma med
den avsedda funktionen.

Mål 12 – I Alingsås minskar vår miljö
påverkan genom energieffektiv omställning
Måluppfyllelsen för mål tolv mäts utifrån total energi
användning, antalet kommunala laddstolpar, förnybar
energiproduktion, andel ekologisk mat i kommunens verk
samhet samt andel miljöbilar i kommunal verksamhet.
Total energianvändning per invånare
ska minska
(MWh/antal

2018

2017

2016

2015

2014

i.u.

i.u.

24 270

26 303

27 773

invånare)
Alingsås

Källa: SCB, Kommunal och regional energistatistik, slutanvändning (MWh)
Not. Släpande statistik.

Den totala energianvändningen per invånare f ortsätter
att minska. På grund av släpande statistik är den senast
tillgängliga uppgiften från år 2016. Indikatorn bedöms
vara uppfylld.
Kommunen ger löpande och oberoende energirådgivning till företag och privatpersoner. Under året har 194
rådgivningar genomförts. Förutom den löpande rådgivningen har bland annat studiecirklar och olika föredrag om solenergi och solel arrangerats.
Antalet kommunala laddstolpar för
elfordon ska öka
Antal

2018

2017

2016

4

4

4

Kommunala laddstolpar
för elfordon
Källa: Alingsås Energi

Antalet kommunala platser för att ladda elfordon är
fortsatt fyra stycken år 2018. Ingen utökning av antalet
har skett under året, indikatorn bedöms därför ej vara
uppfylld. Det finns dock planer på att utöka med en
ny laddstation vid Svearondellen, ett klimatlivsbidrag
har erhållits för ändamålet. En app har även lanserats
där de kommunala samt samarbetsparts laddplatser
över hela landet kan hittas och där betalning även kan
göras via appen, vilket bidrar till en bättre översikt av
antalet laddplatser och dess placering samt underlättar
användningen.
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Andelen förnybar energiproduktion i
kommunal regi ska öka
(MWh)
Vattenkraft
Solel

2018

2017

2016

14 200

8 700*

i.u.

i.u.

i.u.

256,1

Vindel

1 100

1 230

1 150

Biogas

2 206

2 404

0,473

99,9

99,6

98,7

Andel förnyelsebar energi i
fjärrvärmeproduktionen (%)
Källa: Alingsås Energi
* I egen regi fr.o.m. oktober 2017

Andelen förnybar energiproduktion har huvudsakligen
ökat jämfört med föregående år. Näst intill 100 procent av fjärrvärmeproduktionen består av förnyelsebar
energi. På grund av den varma sommaren med ett stabilt högtryck över Sverige har vindarna varit mindre,
vilket lett till lägre energiproduktion från vindkraften.
Själva produktionskapaciteten har dock inte sjunkit.
Indikatorn bedöms vara uppfylld. Alingsås Energi
arbetar aktivt med att leda en energieffektiv omställning, genom att bland annat bidra till att kundernas
egenproduktion av förnyelsebar energi ökar. A
 ndelen
solceller i Alingsåsområdet ökar, främst genom att
privatkunder och fastighetsägare väljer att sätta upp
mindre anläggningar på sina hustak. Ett färdigt koncept för att erbjuda kunder installation av solceller har
tagits fram och välbesökta informationsmöten har hållits. Alingsås Energi har även beslutat att utnyttja de
egna taken för solcellsproduktion för ersättning av
elnätets normala energiförluster, under året har den
första egna solcellsanläggningen tagits i drift.
Andelen ekologisk mat i kommunal
verksamhet ska öka
(%)

2018

2017

2016

Utbildningsförvaltningen

25

25

22,5

Barn- och ungdomsförvaltningen

25

25

22,5

12

12

12

49 999 invånare

i.u.

30

28

Medel GR

i.u.

30

31

Alla kommuner

i.u.

28

26

Per verksamhet:

Vård- och äldreomsorgsförvalt-

Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ligger
fortsatt på 25 procent inom utbildningsnämnden och
barn- och ungdomsnämnden för 2018. Inom vård- och
omsorgsnämnden är andelen ekologisk mat 12 procent för både 2017 och 2018. På grund av avtal med
matleverantör som anger 25 respektive 12 procents
ekologiska råvaror ligger nivån kvar även i år. De verksamheter som redovisas i nyckeltalet är de verksamheter som står för den absoluta merparten av kommunens
mat. Kommunen kommer att fortsätta arbetet mot att
öka andelen ekologisk mat i verksamheten framöver.
Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet
ska öka

X

(%)

2018

2017

2016

Alingsås

60,8

64,6

62,9
49,4

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

48,2

52,8

Medel GR

48

52,4

51

Alla kommuner

35

37,3

35,7

Källa: Miljöfordon Sverige, Kolada (U00437)
Not. Bedöms ej

Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet har minskat något jämfört med 2017. Samma utveckling syns
i samtliga medelvärden hos de jämförande kommungrupperna. Minskningen beror sannolikt på att miljö
bilsdefinitionen ändrats under 2018, det vill säga en
ändring har gjorts av vilka bilar som får klassas som
miljöbil. Värdena är på grund av detta ej jämförbara
över åren och indikatorn kan därför inte bedömas.
Antalet miljöbilar i den kommunala flottan ligger på
en jämförelsevis hög nivå och har ökat något under
våren. Av personbilarna uppfyller 88 stycken (62 procent) den senaste definitionen av miljöbil och av arbetsfordonen uppfyller 10 stycken (23 procent) den senaste
definitionen av miljöbil. Kommunen fortsätter även
framöver att arbeta för att ha en hög andel miljöbilar i
den kommunala verksamheten.

ningen, inklusive avdelningen för
funktionsstöd för 2018
Kommunstorlek 30 000–

Källa: Kostenheten samt Kolada (U07409)
Not. Rättelse av 2017 års uppgifter.
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Sammantaget har kommunens nämnder arbetat på
flertalet olika sätt med att påverka indikatorerna och
de prioriterade målen att utvecklas i fullmäktiges utpekade riktning. Vid årsbokslutet kan konstateras att
19 indikatorer bedöms uppfyllda och 21 indikatorer
bedöms ej uppfyllda, varav flera stycken inte utvecklats
negativt utan kvarstår på samma nivå som året innan.
Därutöver har två indikatorer har inte varit möjliga att
bedöma av olika skäl, vilket förklaras under respektive
indikator.
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Uppdrag
I Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018–2020 har kommunfullmäktige identifierat ett antal uppdrag riktade till
kommunens nämnder. I årsbokslutet redovisas respektive uppdrag utifrån om uppdraget är genomfört eller
inte. Kommunfullmäktige har gett kommunens samlade nämnder och bolag 44 uppdrag. Vid tidpunkten för
årsbokslutet kan konstateras att 30 stycken är genomförda och 14 stycken inte har genomförts under 2018.
Det främsta skälet till varför vissa av uppdragen inte är
genomförda bedöms vara att uppdragen är av långsiktig
karaktär eller att genomförandet har bromsats upp av
olika orsaker. I några fall har resurser för att genomföra
uppdraget bedömts saknas. Fullmäktige har även riktat vissa
uppdrag till samtliga av kommunens nämnder. I texten
görs ett urval av aktiviteter och åtaganden som nämnderna
har arbetat med för att genomföra dessa uppdrag.
Uppdragen redovisas nedan kategoriserat utifrån
ifall de bedöms ha genomförts under året eller inte.

Uppdrag som har genomförts
under året Q
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga åldrar
samt barn med särskilda behov.
Arbetet har pågått under hela året. I oktober beslutade
barn- och ungdomsnämnden att förändra organisatorisk
tillhörighet för specialpedagoger till att liksom övriga
pedagoger organiseras under förskolechef och rektor från
och med 1 januari 2019. Inför läsåret 2018–2019 har
tjänstefördelning för elevhälsans personal setts över utifrån teamorganisationen. Detta för att stärka barn- och
elevhälsoteam som arbetar tillsammans för barn och
elever och ge rektorer större möjlighet att styra barnoch elevhälsans arbete utifrån verksamhetens identi
fierade behov och förutsättningar.

Utbildningsnämnden och barn- och ungdoms
nämnden ges i uppdrag att finna verksamma och
effektiva samarbetsformer med särskilt fokus att öka
andelen elever som kan påbörja gymnasiestudier.
Nämnderna har arbetat med uppdraget i flera olika
samverkansprojekt under året. Systemet Dugga har upphandlats för att genomföra digitala prov för årskurser
inom både grundskola och gymnasium. Genom projektet
Plug-In fortsätter nämnderna att samverka för att möta
upp elever i årskurs 9 som riskerar framtida avbrott på
gymnasieskola. Detta är ett arbete som även sker i sam
verkan med socialnämnden och barn- och ungdoms
psykiatrin. Samverkan har även utökats ytterligare för
att trygga övergångar mellan grundskola och gymnasium
för elever med behov.
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder som kan
implementeras inom flera områden.
Nämnden satsar på ett flertal aktiviteter som är kompatibla med näringslivets behov av kompetens och med
fokus på nyanländas delaktighet i samhället och tillträde till arbetsmarknaden. Några exempel är att nämnden tillsammans med arbetsmarknadsenheten (AME)
och Arbetsförmedlingen har tecknat en ny lokal överenskommelse som syftar till att samverka kring insatser som
leder till studier och/eller arbete inom ramen för framtagna jobbspår såsom vård, industri, service, lager och
logistik för unga och nyanlända. Vuxenutbildningen
(SFI) och Röda Korset anordnar språkcafé för nyanlända
på biblioteket. Samarbetet ska intensifieras för att finna
synergieffekter som gynnar gruppen nyanlända i relation
till språkinlärning, informationssökning och kultur
aktiviteter. Vidare har Campus vuxenutbildning startat
upp en ny kockutbildning med språkstöd och yrkes
utbildningen vård och omsorg erbjuder språkstöd för
den som behöver sedan årsskiftet 2017/2018.
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Vård- och äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att
renodla undersköterskeuppdraget genom att finna
möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå
verksamheten.
En utredning kring möjligheter och utmaningar med
att införa en ny yrkeskategori inom förvaltningen har
genomförts och antagits av nämnden. Förslaget är att
vårdbiträde införs som ny yrkeskategori. Förslaget har
fattats mot bakgrund av det fortsatt stora behovet av
utbildad personal inom vård- och äldreomsorgen samt
utifrån ett verksamhets- och brukarperspektiv. För titeln
vårdbiträde finns kopplat kompetenskrav som innefattar
viss vård- och omsorgsutbildning. Förvaltningens förslag
innebär att de extratjänster som idag finns inom förvaltningen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och finansieras av statliga medel, finns kvar så länge externa medel
tillförs. En översyn kan behöva genomföras kring vilka
kompetenskrav som ska finnas för dessa extratjänster
samt eventuell förändrad situation.

Utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att planera och verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten och därtill tillhörande uppgifter
från socialnämnden till utbildningsnämnden till
den 1 januari 2019.
Socialnämnden och utbildningsnämnden har i samverkan verkställt en flytt av arbetsmarknadsenheten
(AME) från och med den 1 januari 2019.

Vård- och äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att
fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för
lagen om valfrihetssystem.
En utredning om att införa lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom funktionsstödsverksamheten har genomförts under 2018 och eventuellt införande av LOV kommer att beslutas av nämnden under 2019.

Den tillfälliga beredningen som ska arbeta med
Agenda 2030 får i uppdrag att ta fram besluts
underlag inför kommande flerårsstrategiberedning.
Arbetet med Agenda 2030 har fortlöpt enligt plan
och den tillfälliga beredningen avslutades som planerat i
september. En slutrapport samt ett förslag på en policy för
hur Alingsås kommun ska arbeta med hållbar utveckling
är framtagen och skickades till flerårsstrategiberedningen
för beslut.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att fler
personer med lönestöd ska anställas i den kommunala
organisationen samt följa upp utfallet årligen.
Antalet personer med lönestöd har ökat med 11 stycken
under mars–november 2018. Största ökningen har skett
i stödformen lönebidrag. Med anledning av en ny intern
struktur där arbetsmarknadsenheten samordnar insatser
kan kommunens verksamheter få ett bättre stöd i hela
processen, från intresseanmälning till genomförande och
uppföljning.

Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att tillsammans
med lantbrukare och andra externa aktörer aktivt
arbeta för minskat läckage av närsalter i Mellbyån
och Anten.
Uppdraget har genomförts genom att öka dialogen
med fastighetsägare i anslutning till Mellbyån. Miljöskyddsnämnden har även haft ett dialogmöte med LRF:s
kommungrupp i Alingsås. Arbete för att förbättra status
avseende fosfor, kväve och bakterier för samtliga ytvatten i
Alingsås pågår genom tillsyn av enskilda avloppsanläggningar och kommer att fortlöpa. Avloppstillsynen fortsätter inom Antens avrinningsområde.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att kostnads
beräkna GC-väg Simmenäsvägen-Brobacka och
Kvarnabo-Gräfsnäs samt undersöka möjligheten
till medfinansiering från extern part.
Nämnden har kostnadsberäknat gång- och cykelvägarna samt undersökt vilka möjligheter till med
finansiering som finns. Ett underlag är framtaget och
redovisades under våren 2018.
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Utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden
ges i uppdrag att genom samverkan med det civila
samhället och näringslivet arbeta vidare med en
framgångsrik integration i syfte att öka andelen i
arbete samt delaktigheten i samhället.
Arbetet är pågående och bedöms vara långsiktigt. En
rad olika aktiviteter är genomförda under året. Några
exempel är att integrationsavdelningens introduktionsprogram bland annat utökats med olika tematräffar där
presentation av kultur- och fritidsnämnden olika utbud
för nyanlända har presenterats, i syfte att få fler unga
nyanlända till fritidsgårdsaktiviteterna och att få fler
vuxna att delta i nämndens kulturaktiviteter. Vuxenutbildningen (SFI) och biblioteket har samverkat kring
gruppen nyanlända med fokus på språkinlärning, informationssökning och kulturaktiviteter, där bland annat
Kulturhusets utbud har presenterats för gruppen. Konceptet Happy Sunday för nyanlända kvinnor och flickor
har under 2018 utvecklats och implementerats av föreningsliv, studieförbund och integrationsavdelningen i
Arena Elvas lokaler. Aktiviteterna har haft som syfte att
introducera nyanlända kvinnor och flickor i kommunens fritids- och kulturliv. Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden utgör en utmaning och genom
föreningslivet kan gruppen erhålla kontakter samt ökad
förståelse för samhället i övrigt. Under perioden har elva
träffar genomförts med 5–25 deltagare per tillfälle. Sammanlagt har åtta föreningar varit involverade i de olika
aktiviteterna.

att samtliga nämnder efterföljer flerårsstrategins vilja
genom löpande dialog och granskning. Vid eventuella
avvikelser rapporteras dessa till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser och/eller
anställning för personer som befinner sig långt från
arbetsmarknaden.
Under året har tre praktikanter varit inne i kommunens verksamheter via arbetsmarknadsenheten. Praktik
platser via arbetsmarknadsenheten registreras, men
om någon verksamhet väljer att ta emot en praktikant
på eget initiativ registreras inte detta. Eftersom prakt
ikanten får ersättning från Försäkringskassan och inte
kommunen finns ingen statistik att få fram, då ingen
anställning eller rekvirering sker från kommunen.

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med
marknadens intressenter, genomföra en snabbare
och effektivare plan- och exploateringsprocess.
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
har samverkat i planprocessen för framtagande av ytterligare exploateringsmark. Förslag till planprioritering
har tagits fram under hösten och hanteras av kommunstyrelsen under 2019. Ett led i processen har varit att
inrätta kommunens samhällsstrategiska grupp med
nyckelpersoner från såväl kommunledningskontoret som
samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret.
Samhällsbyggnadsnämnden åtog sig inom ramen för
uppdraget att ha dialogmöten för marknadens intressenter i syfte att öka förståelsen för nämndens processer. Ett första dialogmöte med Fastighetsägarföreningen
har genomförts under året. Ytterligare ett informationsmöte för de som erhållit positivt planbesked planerades att genomföras, detta har dock inte funnits utrymme
resursmässigt att genomföra. Ett antal andra möten har
däremot genomförts med både externa parter och mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunlednings
kontoret. Uppdraget bedöms som helhet vara utfört.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för
och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.
Samtliga nämnder verkar för att genomföra flerårs
strategins utpekade vilja på flertalet olika sätt. Varje
nämnd har utifrån fullmäktiges flerårsstrategi antagit en
egen flerårsstrategi och formulerat egna åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer. Varje nämnd följer även upp sina åtaganden och
tilldelade uppdrag vid tidpunkt för vår-, delårs- och årsbokslut. Därutöver verkar kommunstyrelsen för att tillse

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin
centrala administration och föreslå möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Det interna arbetet med att reducera administrationen
har presenterats i budgetberedningen, vilket möjliggjort
ställningstagande för förvaltningsövergripande effektiviseringar. Flera nämnder arbetar också mot en mer digitaliserad och till viss del automatiserad verksamhet, vilket
på sikt kan leda till minskad central administration.
Ansökningar till innovationsfonden har beviljats under
året som möjliggör besparingar för hela kommunen, ett
e-handelssystem och ett för införandet av plattformen
identitetshantering.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med
förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning.
Arbetet med att finna kommunövergripande effektiviseringar sker ständigt. Kommunstyrelsen har under året
arbetat med att se över kommunens IT-verksamhet, den
så kallade tjänstekatalogen, för att kunna frigöra medel
till kommunens verksamheter. Förslag till kostnadsbesparande effektiviseringar har presenterats i samband
med flerårsstrategiberedningen.
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs
och blir effektiv.
Samhällsbyggnadsnämnden antog rutiner för bygg
herredriven planprocess i augusti 2018. Rutinen beskriver
de olika momenten i detaljplanearbetet som byggherren
kan göra, respektive vilka moment som kontoret måste
göra i sin myndighetsroll. För närvarande pågår tre byggherredrivna detaljplaner, varav två gått ut på samråd i
september 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ut
forma mer generella detaljplaner i enlighet med
tillväxtprogrammets intentioner.
Samhällsbyggnadsnämnden åtog sig inom ramen för
uppdraget att verka för mer flexibla detaljplaner genom
att i större utsträckning använda sig av Boverkets planbestämmelsekatalog. Dessa mallar för detaljplaner är
nu uppdaterade och uppdraget är utfört.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten
hos exploateringsverksamheten.
Kommunstyrelsen har prioriterat frågan och riktar nu fokus mot att genomföra arbetet än mer effektivt. Under året har en e-tjänst satts i drift för att ta emot
intresseanmälningar från exploatörer som vill förvärva
och exploatera kommunal tomtmark. E-tjänsten utgör en
ingång till kommunen och ger också ett statistiskt underlag för intresset för kommunal tomtmark. En omorgan
isation har genomförts, där enheterna exploatering och
näringsliv nu båda organiseras under en gemensam
avdelningschef på tillväxtavdelningen. Detta tros medföra synergieffekter och en ökad effektivitet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
Uppdraget är genomfört och reviderade riktlinjer
för markanvisning i Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2018.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att bolagens
ägardirektiv anpassas efter kommunfullmäktiges
viljeinriktning.
De flesta ägardirektiv förändrades under hösten 2017 i
syfte att följa kommunfullmäktiges viljeinriktning inför
2018. Uppföljning av ägardirektiven utifrån kommun
fullmäktiges viljeinriktning sker löpande. I och med antag
ande av flerårsstrategi 2019–2021 under slutet av 2018
kommer sannolikt ytterligare förändringar i ägardirektiven
att föreslås.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa
nämndernas omställningsarbete i syfte att bibehålla
kvalitén på verksamheten men till lägre kostnad.
Kommundirektören ansvarar för uppdraget och har
under året arbetat med att bibehålla och intensifiera dia
logen med sin ledningsgrupp för att föra dialog om nämndernas aktuella status. Ekonomisk månadsuppföljning
sker, i och med verkställandet av handlingsplan Effekt,
månadsvis till kommunstyrelsen och indikerar hur ekonomin utvecklas. Identifieras problem i nämndernas
omställningsarbete i syfte att bibehålla kvalitén till lägre
kostnad återrapporteras detta till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden 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).
Nämnden har inlett ett arbete med att upprätta skötselavtal med föreningar och byalag där tydliga ansvarsförhållanden mellan kommunen och föreningarna
regleras, vilket i förlängningen medför att föreningslivets påverkansmöjligheter och inflytande ökar. Samman
taget har tre skötselavtal, fyra hyresavtal och ett
nyttjanderättsavtal upprättats med olika föreningar
under året.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och
utveckla demokratin och i lämpliga former använda
sig av medborgardialog.
Samtliga nämnder har arbetat för att genomföra uppdraget. Exempelvis har samhällsbyggnadsnämnden
använt sig av medborgardialog i samrådsskedet på lämpliga detaljplaner. Socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden har arbetat med uppdraget i olika
former av brukarråd. Kultur- och fritidsnämnden har
bland annat arbetat med ungdomsråd samt ungdomsfullmäktige och inom utbildningsnämnden har bland
annat elevråd bildats i syfte att eleverna ska kunna
påverka sin fysiska arbetsmiljö. Integrationsavdelningen
har vidare beviljats 500 tkr från Länsstyrelsen i syfte att
utveckla kommunens medborgardialog med nyanlända
och ett arbete för att starta ett integrationsråd har på
börjats under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram
ett program för Alingsås digitala färdriktning där
utpekade mål effektueras genom en operativ handlingsplan samt att inrätta en ny digital enhet under kommunstyrelsen i syfte att säkerställa utvecklingsarbetet.
Uppdraget bedöms vara genomfört då den digitala
målbilden med tillhörande handlingsplan antogs i kommunfullmäktige i oktober. Kommunledningskontorets
nya IT-organisation innebär att en digital enhet bryts ut
jämte drift och telefoni.
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Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal
administration fortsatt ska minska genom smartare
och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom
teknik ska prioriteras.
Under remissförfarandet av den digitala målbilden
har nämnderna inkommit med flera förslag och initiativ
till kommunstyrelsen som kan effektivisera administrationen. Ett arbete pågår på kommunstyrelsen med
att bygga interna e-tjänster där främst blanketter kan
ersättas. Vård- och äldreomsorgsnämnden har under
året arbetat med flera projekt inom digitalisering, bland
annat implementerat Magna Cura webb och håller på
att implementera digital fjärrsyn. Barn- och ungdoms
nämnden och utbildningsnämnden har infört digitala
prov och fortsätter att utveckla Arena för lärande för att
effektivisera arbetssätt och minska administration.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka kommuninvånarnas rätt till informationssäkerhet och insyn
genom att tillsätta ett dataskyddsombud i enlighet
med EU:s nya dataskyddsförordning (General Data
Protection Regulation, GDPR). Samarbete med andra
kommuner ska upprättas kring GDPR.
Dataskyddsombud är utsett för kommunstyrelsen
och övriga nämnder. Samarbete med andra kommuner
pågår inom Göteborgsregionen. Kommunen har arbetat
med utbildning, informationsträffar, framtagande av
mallar och rutiner, information på kommunens hemsida, intranät, e-tjänster och via mail till personal, förtroendevalda, elever, allmänhet och andra som registreras i
kommunens olika IT-system. Arbete fortgår med personuppgiftsavtal och registerförteckningar.

Kommunstyrelsen ska verkställa att Alingsås
kommuns IT-drift ska läggas ut på entreprenad.
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret
i förändrat uppdrag att under planperioden genomföra
IT-drift på entreprenad i etapper, där varje etapp ska innehålla en analys kring risk och konsekvens, kvalitet, säkerhet och ekonomisk bedömning. En del i uppdraget har
varit att låta kommunens IT-service (Helpdesk) driftas
på entreprenad tillsammans med införandet av Windows
10, som är helt utlagt på entreprenad. Kommunstyrelsen
har sedan tidigare många funktioner och system som hanteras av externa leverantörer. Uppdraget, i sin nya utformning, bedöms vara genomfört.
Fabs AB, AB Alingsåshem, fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB, AB Alingsås Rådhus samt
Alingsås Energi Nät AB koncernen ges i uppdrag
att inkomma med reviderade budgetar för perioden
2018–2020 med tillhörande investeringsplan för år
2018–2022 till AB Alingsås Rådhus (moderbolaget)
senast den 10 januari 2018, med hänsyn tagen till
effekterna av Flerårsstrategi 2018–2020, gemensam
finanshantering och nya ägardirektiv.
Styrelserna för Fabs AB, AB Alingsåshem, fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsås Rådhus
samt Alingsås Energi Nät AB koncernen antog under
januari 2018 reviderade budgetar med hänsyn tagen
till effekterna av flerårsstrategi 2018–2020, gemensam
finanshantering och nya ägardirektiv.

Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta
fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel
från innovationsfonden ska användas. Ansökningar
hanteras av kommunstyrelsen.
I maj 2018 beviljade kommunstyrelsen medel ur
innovationsfonden för införande av ett e-handelssystem,
för utveckling av plattformen identitetshandling samt för
att utveckla digitala prov i skolan. De två förstnämnda
var ansökningar gjorda av kommunstyrelsen. I samband
med dessa beslut om medlen avslutas innovationsfonden.
Tidigare beslut ur innovationsfonden har möjliggjort
utveckling av kommunens uppföljningssystem.
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Uppdrag som ej slutförts
under året Q

Näringslivsuppdraget har renodlats tidigare under året
genom att flytta ansvaret för turism- och besöksnäringen
till kultur- och utbildningsnämnden. En företagslots har
rekryterats under hösten, vilket ytterligare har bidragit till
att nischa enheten mot näringslivsuppdraget. Uppdraget
bedöms vara genomfört i den del som avser att renodla
näringslivsuppdraget, men ej som helhet då företags
klimatet fortfarande inte är på önskad nivå. Inför 2019
har mer resurser tillförts näringslivsuppdrag och kommer
att resultera i en ökad bemanning för att ge frågorna än
mer fokus.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att
vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen
hos lärare för att frigöra mer tid för undervisning.
Uppdraget arbetas med kontinuerligt och bedöms
vara av långsiktig karaktär. Det bedöms vara beroende
även av statliga åtgärder, varav vissa är planerade längre
fram i tiden. Barn- och ungdomsnämnden arbetar för att
utveckla organisationen och ge förskolechefer och rektorer en större möjlighet att styra och organisera förskolans och skolans inre organisation utifrån enhetens
förutsättningar. Schemaläggning, arbetslag och rastvakt
är exempel på delar som ses över. En ny modell med
studiepedagog, det vill säga heltidsmentor, har testats
på en skola under läsåret 2018–2019. På så vis ska lärare
avlastas till förmån för undervisning. Arena för lärande
har fortsatt att utvecklas under året och arbetet pågår
med att utveckla verksamhetssystem som ska underlätta
för pedagoger att arbeta med administrativa processer. Inom Göteborgsregionen (GR) och andra lärosäten
har under året ett arbete påbörjats med att utveckla nya
kompetenser, som till exempel specialistutbildade barnskötare, lärarassistenter och resurspedagoger. Branschråd
för förskola har startats upp inom GR och branschråd för
grundskola har beslutats och kommer att startas upp
under 2019.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera
kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen.
En hyressänkning om 20 mnkr har verkställts under
2018. Hyressänkningen är uteslutande mellan det kommunala bolaget Fabs AB och kommunens förvaltningar. I samband med flerårsstrategi 2019–2021
justerades även nämndernas kommunbidrag. Denna
del av uppdraget är således slutförd. Dock har någon
centralisering av lokalhyrorna ej skett, varpå uppdraget
som helhet ej bedöms slutfört.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för
kommunens lokalplanering.
Uppdraget är inte slutfört. Kommunstyrelsen riktar
i flerårsstrategi 2019–2021 resurser till uppdraget.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga
karriärtjänsterna för lärare genom att ytterligare
inrätta lektorstjänster samt utveckla samarbets
former med högskola och universitet.
Uppdraget har delvis utförts då samarbetsformer
med högskola och universitet är upparbetade och kommer att fortsätta utvecklas, medan finansiering av ytterligare en lektorstjänst har varit problematisk under
innevarande år. Detta återfinns i nämndens åtgärdsplan i relation till minskad ramtilldelning. Under
året har emellertid lektorstjänsten utannonserats och
rekrytering kommer göras under 2019.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt verka för
att Alingsås får ett av landets bästa företagsklimat
genom att renodla näringslivsuppdraget inom ABC.
Näringslivsuppdraget har under hösten 2018 förändrats. ABC har bytt namn till näringslivsenheten och organiseras tillsammans med enheten för exploatering under
en gemensam avdelningschef på tillväxtavdelningen. Att
sammanföra båda dessa verksamheter harmoniserar med
tillväxtprogrammet och möjliggör synergieffekter. Slutet
av 2018 har präglats av att börja bygga upp den nya avdelningen. Nya strategiska och organisatoriska åtgärder har
vidtagits, vilket möjliggör att under 2019 arbeta vidare
för att Alingsås ska få ett av landets bästa företagsklimat.
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Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att
utarbeta exploateringsriktlinjer.
Uppdraget består av flera olika delar, bland annat
riktlinjer för markanvisning, revidering av riktlinjer för
gatukostnadsersättning, riktlinjer för ekonomisk redovisning med mera. Riktlinjer för markanvisning antogs
av kommunfullmäktige i april och riktlinjer för exploateringsavtal antogs i december. Det kvarstår dock arbete
innan uppdraget som helhet är slutfört. Bland annat ska
rutinen för den ekonomiska redovisningen revideras.
Under 2019 kommer Rådet för kommunal redovisning
(RKR) att se över den vägledande idéskriften avseende
kommunal markexploatering. Denna kommer att vara
en viktig del i de återstående delarna av uppdraget. Den
kommer också få bäring på ställningstagande avseende
uttag av gatukostnadsersättningar samt redovisning av
exploateringsbidrag med mera.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås.
Externt konsultavrop för stöd vid genomförandet av
en trafikstrategi har upphandlats. Kommunens befintliga trafikplan kompletteras och ger ett än bättre stöd
i förekommande fall. Uppdraget bedöms inte vara
genomfört eftersom trafikstrategin inte är antagen.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet i framtida boende
för den enskilde.
Eftersom uppdraget är avhängigt översiktsplanen
har det inte påbörjats under året, då översiktsplanen
antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober 2018.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt stärka
möjligheten till extern medfinansiering från EU
och liknande organ.
Kommunlstyrelsen har inte arbetat aktivt med frågan, men är rådgivande mot nämnderna vid eventuella
frågeställningar med anknytning till externa bidrag.

AB Alingsås Rådhus ges i uppdrag att ta fram en reviderad koncernbudget som underlag för en sammanställd budget för Alingsås kommunkoncern avseende
år 2018–2020 med tillhörande investeringsplan för år
2018–2022, som ska ligga till grund för en reviderad
sammanställd kommunkoncernbudget för antagande
i kommunfullmäktige februari 2018.
En reviderad koncernbudget som underlag för en
sammanställd budget för Alingsås kommunkoncern
avseende år 2018–2020 med tillhörande investeringsplan för år 2018–2022 antogs inte på grund av att det,
bland annat, skulle strida mot beslut fattat av kommunstyrelsen den 13 november 2017, § 193, avseende
kommunens lånetak. Arbetet med att ta fram en motsvarande koncernbudget avseende åren 2020–2022
kommer att genomföras under 2019.
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Kommunstyrelsen ges tillsammans med tekniska
nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt barnoch ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en
plan för säker och trygg skolväg.
Kommunen arbetar kontinuerligt med att kommunens barn och ungdomar ska få en trygg och säker
skolväg. Inventering och åtgärder tas fram i samverkan mellan tekniska nämnden och barn- och ungdomsnämnden. Kommunstyrelsen har ett strategiskt
samordningsansvar i frågan. Någon plan har dock inte
tagits fram och dokumenterats under året. Uppdraget
ges på nytt i 2019 års flerårsstrategi med målet att arbeta
fram en konkret plan för beslut i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen och vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och beräkna
digitaliseringsmöjligheterna inom äldreomsorgen.
Utredningen ska utgå från en verksamhetsförändring, från dagens traditionella metoder till en mer
modern och digitaliserad omsorg med individens
bästa i centrum.
Kommunens digitala målbild med tillhörande operativa handlingsplan antogs av kommunfullmäktige i
oktober 2018, vari kommunens samtliga nämnder är
berörda. Inom vård- och äldreomsorgsnämnden arbetar
man med en rad olika digitaliseringsprojekt, bland annat
håller en teknisk plattform på att implementeras som kan
stödja flertalet digitala tjänster, framförallt riktade till
personer i eget boende/hemtjänst. Den påbörjade implementeringen möjliggör utökat införande av digital fjärrtillsyn i brukarnas hem. Inom hemtjänsten har Magna
Cura webb, ett system för mobil dokumentation, implementerats under året. Detta i syfte att öka kvaliteten och
effektiviteten i arbetet. Efter överflytten av avdelningen för
funktionsstöd till vård- och äldreomsorgsnämnden pågår
ett arbete med att flytta över Magna Cura LSS till det
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förvaltningsgemensamma Magna Cura, vilket medför
ett gemensamt journalsystem och effektivare resurs
användning. Ytterligare effektiviseringar görs genom
implementering av schemaläggningssystemet Hälsosam
schemaläggning och Avancerad tidsbokning i Time Care.
Den del i uppdraget som syftar till att utreda och beräkna
digitaliseringsmöjligheterna inom äldreomsorgen är
dock inte fullt ut genomförd, varvid bedömningen är
att uppdraget som helhet inte är slutfört.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka
debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten i syfte att öka självfinansieringsgraden.
Debiteringsgraden har minskat och därmed har uppdraget inte uppnåtts. Anledningen är att ett omfattande
bygglovsärende inte har kunnat debiteras. Nämnden ser
behovet av en utvärdering vad gäller den uppskattade
kostnaden som överenskoms i planavtalet, i förhållande
till den faktiska kostnaden/tiden. Plan- och bygglovs
avdelningen arbetar med att skala ner deltagandet i
ofinansierat arbete och grupper för att möjliggöra att
handläggarnas tid istället läggs på detaljplaner, och därmed förväntas debiteringsgraden öka framöver.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
Geodata från Jordbruksverket har använts för att
genomföra en första klassning av jordbruksmark genom
att dela in den i betesmark och åkermark. Vid genomförandet visade det sig dock att brukningsvärde (data
från Lantmäteriet) och taxeringsvärde (uppgift från
Skatteverket) vid en jämförelse inte stämmer överens
med varandra. Resultatet är därför inte användbart
och klassning kan därmed inte användas. Uppdraget
bedöms på grund utav detta ej vara genomfört.
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Bedömning av god
ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv
Verksamhetsperspektivet av en god ekonomisk hushåll
ning riktar in sig på kommunens förmåga att bedriva
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamåls
enligt sätt för att skapa förutsättningar för en god eko
nomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det
finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer,
resultat och effekter.
Kommunfullmäktige har pekat ut 12 prioriterade
mål med tillhörande indikatorer. Fullmäktige har för
år 2018 även beslutat om 44 uppdrag som riktas till
kommunens samlade nämnder och bolag. De riktade
uppdragen har ofta anknytning till indikatorernas mål
sättning. Båda dessa är delar av kommunens målstyr
ning och mäter således hur väl kommunen lyckas uppnå
de politiskt utsedda målen. De följs upp i bokslut och
fungerar även som kvalitetsmätare och i verksamheten.
God ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhets
perspektiv följs upp och analyseras genom de prioriter
ade målen med tillhörande indikatorer som vägvisare
samt genom de av fullmäktige riktade uppdragen.
Vissa av indikatorerna får dock anses vara av större vikt
vid bedömningen av god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv än andra. Då lagstiftarens
intention hänförs till att kommunens verksamhet ska
bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt,
bedöms de indikatorer som i någon mån mäter kvali
teten i kommunens kärnverksamhet, och då främst de
personal- och kostnadsintensiva nämnderna, vara av
störst vikt i bedömningen av god ekonomisk hushåll
ning ur ett verksamhetsperspektiv.
Det är endast ett fåtal av alla indikatorer där jämförelse
kommunerna uppvisar ett bättre resultat än Alingsås, i
flera fall är skillnaden mellan Alingsås och medelvärdet
för jämförande kommungrupper m
 arginell. I övrigt ligger
Alingsås kommun på samma nivå eller bättre till vid
jämförelse med andra kommuner för de flesta indika
torerna. Detta gäller även för flera av de indikatorer som
inte anses uppfyllda då indikatorn har haft en högre
målsättning än vad utfallet blivit.

I årsbokslut 2018 bedöms 19 indikatorer vara upp
fyllda, 21 stycken ej uppfyllda och två stycken ej vara
möjliga att bedömas. Av dessa kan ändå konstateras
att de av fullmäktiges indikatorer som rör elevers skol
resultat inom grundskola och gymnasium samt brukar
bedömningar av kvaliteten i hemtjänst och särskilt
boende är uppfyllda och uppvisar ett högt resultat jäm
fört med medelvärdet i jämförande kommungrupper.
Därtill kan nämnas att niondeklassares trygghet i
skolan är bland de högsta i landet1, trots att indikatorn
inte är uppfylld. Resultatet vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet är också bland de högsta i
landet avseende andelen som börjar arbeta eller studera2,
även om detta inte varit en del av kommunens priorite
rade mål. Det sistnämnda är dock ändå en del av kom
munens obligatoriska uppdrag.
Av de 44 uppdragen som riktats till kommunens
samlade nämnder och bolag har 30 stycken genom
förts under året. Kommunens verksamheter har därtill
arbetat med resterande 14 uppdrag, men de bedöms av
olika anledningar inte vara slutförda innan årsskiftet.
Godtagbara förklaringar till detta har redogjorts för vid
återredovisning av respektive uppdrag.
Den samlade bedömningen är att det råder god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
i Alingsås. Bedömningen grundar sig på en samman
tagen granskning av uppfyllelsen av indikatorerna,
nämndernas arbete med åtaganden som kopplar an
till dem, de riktade uppdragens genomförande och att
verksamheterna uppfyller sina ändamål utifrån givna
reglementen.

Kolada, Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar,
andel (%) (N15533).
1

Kolada, Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksam
het, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) (U40455).
2
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Internkontroll
Kommunen arbetar systematiskt för att säkerställa att
verksamheten lever upp till de krav som ställs på den.
I Alingsås kommuns styrmodell framgår att intern
kontroll ska genomföras för att se till att målen upp
fylls inom följande kategorier:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
För att kunna garantera medborgarna att kommunen
uppfyller målen inom dessa områden får respektive
nämnd varje år genomföra en väsentlighets- och risk
analys för att identifiera eventuella områden där kom
munen riskerar att inte leva upp till de krav som ställs.
De identifierade riskerna bedöms vara delar av verk
samheten som är i behov av uppsikt och de mynnar ut
i en internkontrollplan. I planen anges bland annat den
identifierade risken, hur högt riskvärde den har, med
vilken metod och hur ofta kontrollen ska göras samt
vem som ansvarar för genomförandet. Riskerna värderas
utifrån hur stor risken är att den inträffar samt hur stora
konsekvenserna blir ifall den inträffar. För eventuella
punkter med hög sannolikhet och allvarliga konsekven
ser ska en omedelbar åtgärd identifieras och genomföras.
Samtliga nämnder har under året arbetat med att
följa upp de risker som respektive nämnd identifierat.
Av respektive nämnds årsbokslut framgår att arbetet
med internkontroll fortlöpt under året i enlighet med
planen. Identifierade risker har under året återredovisats
till kommunstyrelsen vid bokslut genom att redovisa
att kontrollerna har genomförts och vad som identi
fierats vid kontrollen. Beroende på internkontroll
punktens karaktär har nämnden även redovisat hur
arbetet för att säkerställa eller åtgärda risken bedrivits.
I vissa fall har mindre avvikelser noterats, exempelvis
vad gäller stickprovskontroller av leverantörsfakturor
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och ramavtal. De flesta kontrollerna har dock genom
förts utan anmärkning. Enstaka avvikelser har noterats
av mer omfattande karaktär, exempelvis vid kontroll av
antalet hemtjänsttimmar syns att dessa ökat kraftigt
under 2018 och att alla bygglovsärenden inte hanteras
inom lagstadgad tidsperiod. Berörda nämnder arbetar
med att analysera orsaker till avvikelserna och identi
fiera förslag på åtgärder.
Samtliga nämnder utom två har genomfört sina
kontroller enligt plan och avvikelserna finns hos kom
munstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Hos
kommunstyrelsen gäller det kontrollmomentet med
arbetarbekräftelse upphandling. Förklaringen finns
i att fackliga representanter och arbetsgivaren inte är
överens i frågan, och den kan därför inte kontrolleras.
Hos kultur- och fritidsnämnden gäller det ett kontroll
moment som delvis inte kommer genomföras, kvalitets
säkra föreningsbidragsprocessen. En del av kontrollen
avsåg att ta fram rutiner för processkartläggning, vilket
bedöms pågå även under 2019.
Arbetet med systematisk egenkontroll ger en säkerhet
i verksamheten då avvikelser kan identifieras snabbt
och arbetet fungerar som en trygghetsgaranti för kom
munens invånare. När en avvikelse identifierats arbe
tar nämnden vidare med åtgärder för att kunna minska
eller eliminera risken framöver. Vissa risker får dock
närmast vara stående punkter då de alltid behöver
hållas under uppsikt. Vid en granskning av nämndernas
arbete med internkontroll under året visar det sig att
samtliga arbetar med punkterna på ett adekvat och
systematiskt sätt. Det finns vissa utvecklingsområden,
som till exempel att likrikta internkontrollen mellan
nämnderna ännu mer för att underlätta uppföljning,
vilket till viss del omhändertagits i nya anvisningar
inför 2019. Sammantaget har Alingsås kommun
en effektiv egenkontroll och ett analysarbete som
identifierar risker och möjliggör åtgärder.
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Personalredovisning
Personalkostnaden utgör en stor del av kommunens totala
kostnader. Det innebär att utvecklingen av kommunens
personalpolitik är en viktig faktor som påverkar verksamhetens ekonomiska resultat samtidigt som tillgången till
personal är en förutsättning för att uppnå målen i kommunens flerårsstrategi.
Denna personalredovisning utgår från kommunens
flerårsstrategi och återkopplar framförallt mot två av de
indikatorer som är kopplade till de övergripande målen:
• Nöjd-medarbetar-index ska höjas
• Minskad sjukfrånvaro
Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden
samt samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
har genomfört en sammanslagning av sina nämnder.
Detta innebär att redovisningen i personalavsnittet kommer att göras utifrån de nya nämnderna, kultur- och
utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
Detta då det inte går att få ut separat statistik utifrån de
tidigare nämnderna.

Medarbetarskap
Kombinationen av volymökningar, personalomsättning
och en ökad konkurrens på arbetsmarknaden gör att
kommunen i dagsläget befinner sig i en situation där
det är svårare att rekrytera den kompetens som behövs
inom många yrkesområden. I vissa verksamheter tillkommer även utmaningar inom arbetsmiljöområdet
och hög sjukfrånvaro.
Kommunstyrelsen gav under 2012 kommunledningskontoret i uppdrag att samordna arbetet med att utveckla
och effektivisera kommunens schema- och bemanningshantering.
Projektet uppnådde inte till alla delar uppsatta
mål men utvecklingen inom området har inte avstannat. Införandet av heltidsanställningar som grund fortgår inom ramen för den så kallade ”Heltidsresan” – ett
samarbete mellan arbetsgivaren och fackförbundet
Kommunal. För att säkra det fortsätta arbetet med att
erbjuda alla anställda heltidsanställning har ett arbete
med ”Smartare bemanning” och ”Hälsosam schema
läggning” inletts. Detta förväntas även få positiv effekt
på arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Kommunens kompetensförsörjning kommer att vara
en av de viktigaste frågorna de kommande åren. För att
möta kompetensförsörjningsbehovet, avseende att få fler
att arbeta mer/längre, rekrytera och behålla befintlig
personal har arbetet inletts med att skapa en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan.

Kompetensförsörjning

Utveckling av antal tillsvidareanställningar
och årsarbetare 2014–2018
(Antal)
3 200
3 060
2 920
2 780
2 640
2 500

2014

2015

2016

2017

2018

Tillsvidareanställda
Årsarbetare

I december 2018 hade kommunen 3 086 tillsvidareanställda medarbetare, baserat på dessa medarbetares tjänstgöringsgrad så innebar det 2 891 årsarbetare.1
Jämfört med 2017 så är det en minskning med 33 tillsvidareanställda medarbetare och en årsarbetare. Minskningarna beror främst på vakanta tjänster, utökade
tjänstgöringsgrader och minskat elevunderlag inom
barn- och ungdomsnämnden.

Redovisningen omfattar tillsvidareanställda i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Årsarbetarna är beräknade på tills
vidareanställningar genom att sysselsättningsgraden summeras till
heltidstjänster, så kallade årsarbetare.
1
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Anställda fördelade efter sysselsättningsgrader

I december 2018 arbetade cirka 75 procent av alla tillsvidareanställda heltid och cirka 25 procent arbetade
deltid. Andelen kvinnor som arbetar deltid är högre
än andelen män, vilket är i princip oförändrat jämfört
med föregående år.

Könsfördelningen under 2018 avseende tillsvidareanställda var 79 procent kvinnor och 21 procent män.
Kvinnorna hade under 2018 en snittsysselsättningsgrad
på 93 procent jämfört med männens som var 96 procent.
Detta är en liten ökning för båda könen jämfört med
tidigare år.

Medelålder och snittsysselsättningsgrad per
personalgrupp (avser tillsvidareanställda 2018)
Personalgrupper

Personal

Medelålder

fördelning (%)
Administration

Snittsyssel
sättningsgrad (%)

12

48

Kultur, turism och fritidsarbete

3

44

93

Skol- och barnomsorgsarbete

34

47

95

7

43

98

Socialt och kurativt arbete
Teknikarbete
Vård- och omsorgsarbete
Kommunen
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Personalredovisning
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Fördelning av arbetad tid 2018

Av den totala frånvaron är det egentligen bara sjukfrån
varon samt ej lagstyrda tjänstledigheter som arbetsgivaren
kan påverka. Sjukfrånvaron under 2018 motsvarade
226 årsarbetare.
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Månadlön
Timlön
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Utveckling av personalomsättning i procent 2014–2018
(%)
30

25
86 %

20
15
10

Störst andel timavlönade återfinns inom vård- och
omsorgsnämnden följt av socialnämnden och barnoch ungdomsnämnden. Jämfört med föregående år
har andelen arbetstid som utförs av timavlönade ökat
med 1 procentenhet. Drygt 14 procent av den arbetade
tiden utfördes av timavlönade och månadsanställda
som arbetade övertid eller fyllnadstid. Det m
 otsvarar
cirka 320 årsarbetare. Detta visar att det finns ett
utrymme för en högre grundbemanning.

Arbetstidens fördelning
Av den totala tid arbetsgivaren disponerar utifrån ingångna
anställningsavtal utgjordes 82 procent av faktiskt arbetade
timmar medan 18 procent var frånvaro. Uppdelningen av
frånvaron i olika orsaker redovisas nedan.
Fördelning av frånvarotid 2018
Semester
Föräldraledighet

24 %

29 %
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Personalomsättningen har under senaste året stabiliserat
sig och var 2018 10,3 procent (2017 10,5 procent).2
Gällande yrkeskategorier så är personalomsättningen
högre bland chefer, socialsekreterare och grund
skolelärare jämfört med övriga yrkesk ategorier.
Socialsekreterare har fortsatt en relativt hög personal
omsättning, men jämfört med 2017 är den h
 alverad.
Kultur- och utbildningsnämnden uppvisar lägst
personalomsättning (6 procent) och kommunstyrelsen
den högsta omsättningen (25,6 procent). Även om
pensionsavgångar ökat de senaste åren så beror den
största ökningen på att medarbetare har slutat för att
byta arbetsgivare. Oftast är den nya arbetsgivaren en
annan kommun.

Ferie/uppehåll
Vård av sjukt barn

3%

Sjukdom

4%

7%

33 %

Övrig frånvaro

Personalomsättningen är beräknad med följande formel: Antal
tillsvidareanställda som slutat sitt arbete i kommunen under år
2018 – Antal pensionsavgångar under år 2018/Antal tillsvidare
anställda i genomsnitt under året = Personalomsättning.
2
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Utveckling av antal ansökningar per tjänst 2014–2018
(Antal)
700

600
500
400
300
200
100
0

2014

2015

Antal tjänster

2016

2017

2018

Ansökningar per tjänst

Sammanfattning kompetensförsörjning
Kombinationen av volymökningar, personalomsättning
och en ökad konkurrens på arbetsmarknaden gör att
kommunen i dagsläget befinner sig i en situation där
det blir allt svårare att rekrytera den kompetens som
behövs inom de flesta yrkesområden. I vissa verksamheter tillkommer även utmaningar inom arbetsmiljöområdet och hög sjukfrånvaro.
Till detta kan läggas till att det är ännu svårare att
rekrytera till vikariat, samtidigt som behoven av vikarier
och timavlönade ökar. Inom barn- och ungdomsnämnden är detta än mer tydligt på mindre enheter och på
enheter utanför centralorten. Det finns därför anledning
att arbeta vidare med en övergripande planering för kommunens kompetensförsörjning.

Under den senaste femårsperioden har antalet ansökningar mer än halverats.3 Antalet ansökningar per
tjänst med rätt kompetens bedöms vara lägre än det
totala antalet ansökningar. Detta speglar bilden av att
arbetsmarknaden är god och att det är svårt att rekrytera
personal till många av kommunens tjänster.
Ansökningar per tjänst är beräknad med följande formel: Antal
ansökningar per år/Antal annonserade tjänster = Antal ansökningar
per tjänst.
3
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Löner 2018
Sedan 2012 har låg inflation i kombination med god
löneutveckling bidragit till en stark reallöneutveckling
för kommunens anställda. Under 2017 och 2018 har
inflationen stigit, vilket påverkat trenden. I budgeten
2018 avsattes 2,8 procent för löneöversyn, vilket resulterade i 0,8 procent reallöneutveckling. Mot bakgrund
av den allmänna konkurrensen om arbetskraften var
målet med löneöversynen att hålla uppe lönenivåerna
inom hela verksamheten. Det innebar också att inga
yrkesgrupper valdes ut för särskilda satsningar.

för löneökningarna. I den kommunala sektorn finns ingen
standardiserad mätmetod för löneglidning. Alingsås kommun har valt att beräkna skillnaden i medellön på tillsvidareanställda (identiska individer) mellan januari
och december månad respektive år efter avdrag för höjning av lön i löneöversynen. För hela kommunen är
löneglidningen 2018 0,1 procent, vilket är 0,2 procent
enheter mindre än budgeterat.
Löneglidning januari–december 2018
(%)
1,5

Löneutveckling och inflation 2014–2018
(%)
4
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0,5
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0,0
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Löneökning i Alingsås kommun
Inflation (KPI) enligt SCB
Reallöneökning

Enligt Konjunkturinstitutet har kommunanställdas
löner (hela riket) ökat med 2,6 procent under 2018.
Det är högre än för både arbetare och tjänstemän inom
näringslivet som fick 2,5 procent 20184.

Lönestrukturer och löneglidning
Konkurrens om arbetskraft har påverkat k ommunens
lönestrukturer. Nyanställda lönesätts i likartade eller
högre nivåer med de som slutar genom exempelvis
pension, vilket innebär en alltmer sammanpressad
lönebild och mindre löneskillnader mellan yrkes
grupper och mellan erfaren och nyutbildad personal.
I makroekonomiska termer är löneglidning en term för
skillnaden mellan centrala avtal och det faktiska utfallet

Vård- och omsorgsnämnden

2016

Socialnämnden

2015

Barn och
ungdomsnämnden

2014

Samhällsbyggnadsnämnden

-1

Kultur- och
utbildningsnämnden

0

Kommunstyrelsen

-0,5

Miljönämnden

1

Vid en jämförelse av nyanställdas löner och de som
avvecklats från samma tjänster är bilden att det skiljer
sig åt. Den tydligaste trenden som går att se är att framförallt barnskötare och undersköterskor anställs med en
lägre lön än de som avgår.

Kompetensutveckling
Kommungemensamma kompetensutvecklingsåtgärder
samordnas av kommunledningskontoret. Utbildningar
under 2018 har bland annat innefattat introduktionsutbildning för nyanställda, samordnade arbetsmiljö
utbildningar för chefer och skyddsombud, utbildning
i verksamhetsstödjande IT-system, ledarskapsutbildning
och kompetensbaserad rekrytering. Utöver detta genomförs olika utbildningsinsatser i respektive nämnd.

Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapport 2018.

4
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Arbetsmiljö och hälsa
Samtliga nämnder har antagit arbetsmiljömål kopplat
till styrindikatorerna Nöjd-medarbetar-index ska höjas
eller Sjukfrånvaron i kommunen ska minska. Majoriteten av nämnderna bedömer att arbetsmiljömålen inte är
uppnådda under 2018 men att arbetet med aktiviteter
i den treåriga handlingsplanen pågår och arbetsmiljö
målet förväntas vara uppfyllt inom planperioden. Under
2018 har kommunens gemensamma arbetsmiljöarbete
fokuserat på att ta fram och uppdatera riktlinjer och
rutiner inom området systematiskt arbetsmiljöarbete.
En kartläggning har skett tillsammans med arbetsmiljö
ingenjör från Avonova gällande vilka arbetsmiljöföreskrifter som varje enskild nämnd behöver arbeta utifrån.
Kartläggningen är slutförd och ett arbete att fastställa
vilka rutiner som behöver tas fram/uppdateras pågår
inom samtliga nämnder. Arbetet bedöms kunna skapa
en tydligare struktur för vad som krävs av kommunens
chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att arbetsmiljöarbetet har fungerat tillfredsställande. Baserat på enkäten som skickas ut till samtliga
chefer har följande utvecklingsområden identifierats:
• Kunskap om lagar, regler och rutiner i arbetsmiljön
behöver stärkas.
• Förbättra rutinerna och uppföljningen avseende
skriftlig uppgiftsfördelning.
• Kommunikation i samband med arbetsmiljöfrågor
måste fungera bättre både uppåt och nedåt i organisationen.
• Cheferna måste tillförsäkras kunskaper om hur man
förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
• Stärka förutsättningarna för att cheferna ska kunna
omsätta arbetsmiljöansvaret i praktiken.
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Medarbetarundersökning
Under oktober 2018 genomfördes den årliga medarbetar
undersökningen. Enkäten ligger till grund för handlingsplaner och åtgärder inom arbetsmiljön såväl som
för värdet av Nöjd-medarbetar-index (NMI) samt Hållbart medarbetarengagemang (HME).5 I Flerårsstrategin
2018–2020 framgår att indikatorn NMI ska höjas. Det
totala kommunresultatet avseende NMI har ökat mellan
år 2017 (3,7) till 2018 (3,8), vilket innebär att målet med
att öka kommunens totala NMI har uppnåtts.
Under 2018 har vi använt en ny medarbetarenkät,
det är därför svårt att göra direkta jämförelser med tidigare års medarbetarenkäter. Kvinnorna (3,8) har ett högre
NMI än männen (3,7), annat6 har ett lägre NMI (3,2).
De största skillnaderna avseende kvinnor och män återfinns i upplevelsen av arbetsorganisationen och kunskaper
och utveckling, där kvinnorna förefaller vara mer nöjda än
männen, annat har generellt lägre NMI oavsett område.
Utvecklingsarbete med att öka NMI inom vissa delområden kvarstår; upplevelsen av ”Återhämtning” samt
upplevelsen av ”Arbetsbelastning”. För att åstadkomma en
ökning måste arbetet med att påverka NMI bedrivas långsiktigt och med stor uthållighet, vilket också är syftet med
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Under 2018
har en viktig del i detta arbete varit att förtydliga chefens
uppdrag i det systematiska arbetsmiljöarbetet med fram
tagande av/uppdatering av riktlinjer och rutiner.

NMI är indikator i styrmodellen som är kopplad till målet ”I Alingsås
bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet”.

5

Vid ifyllande av enkäten kan medarbetare fylla i tre olika alternativ
på frågan kön: man, kvinna och annat.
6
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Sjukfrånvaro
Enligt lagen om kommunal redovisning är kommuner
skyldiga att i sju nyckeltal redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen, vilka redovisas nedan.

Total sjukfrånvaro

2018

Differens

20

2017–2018

15
10

7,5

6,9

– 0,6

52,6
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– 3,8
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Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i
procent av ordinarie arbetstid7
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Antal sjukdagar per tillsvidareanställd i
genomsnitt 2014–2018
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Total sjukfrånvaro, kön
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8,2
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Total sjukfrånvaro,
åldersindelat
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4,4

4,2

30–49 år

7,4

6,7

– 0,7

< 50 år

8,3

8,0

– 0,3

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,9 procent under
2018 och det innebär att sjukfrånvaron sjunkit jämfört
med föregående år. Av den totala sjukfrånvaron utgörs
49 procent av långtidssjukfrånvaro (=> 60 dagar). Sjukfrånvaron i kommunen är högst bland kvinnorna, men
minskade mellan 2017–2018. Männens sjuktal sjönk
även den under perioden. Den totala sjukfrånvaron är
högst bland medarbetare över 50 år.
Högst sjukfrånvaro återfinns inom flera av kommunens
kontaktyrken; förskollärare, barnskötare, elevassistenter,
fritidspedagoger, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och socialsekreterare.
Samtliga nämnder utom kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden har minskat sjukfrånvaron
under 2018.

Antalet sjukdagar per tillsvidareanställd i genomsnitt
2018 har sjunkit med fyra dagar från 2017. En minskning
avseende den totala sjukfrånvaron samt sjukfallslängden
indikerar att nämndernas ökade fokus på att minska sjukfrånvaron har haft fortsatt effekt.

Sjuklönekostnader
Under 2018 uppgick sjuklönekostnaderna till drygt
21,3 mnkr, vilket innebär en minskning jämfört med
föregående år (22,7 mnkr).
Upprepad sjukfrånvaro
Tillsvidareanställda med 6 frånvarotillfällen i procent
av totala antalet tillsvidareanställda 2014–2018
(%)
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Redovisningen omfattar all personal oavsett anställningsform.
Uppdragstagare och förtroendevalda ingår inte. Ordinarie arbetstid
avser arbetstid enligt kollektiv- eller annat avtal mellan arbetsgivaren
och den anställde.
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Strukturella orsaker

Andelen personer med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen
har ökat jämfört med föregående år. Under 2018 identi
fierades att 310 personer har haft sex eller fler sjukfrånvarotillfällen (2017, 291 personer). Även om den totala
sjukfrånvaron har bromsat in, indikerar ökningen av
antalet sjukfrånvarotillfällen att frågan behöver ges fortsatt fokus för att minska risken för utvecklingen av
längre sjukfall.

Analys av orsaker till sjukfrånvaro
Även om den totala sjukfrånvaron indikerar en inbromsning bedöms den kvarstå på en hög nivå. Det finns olika
förklaringar till de höga sjuktalen i Alingsås:
Organisatoriska orsaker

• Hög arbetsbelastning på grund av svårighet att hitta
tillräcklig eller rätt kompetens till flera yrkesområden.
• Hög arbetsbelastning då hög andel timvikarier fortfarande används i verksamheten, vilket leder till
minskad bemanningsstabilitet.
• Högt antal medarbetare per chef. Första linjens chefer
inom personalintensiva nämnder anger att man inte
hinner omsätta arbetsmiljöansvaret i praktiken.
• Utmaningar att inom delar av de personalintensiva
nämnderna skapa en väl fungerande inre organisation
avseende optimala storlekar på enheter. En utmaning
kvarstår också för att tillförsäkra ökad rörlighet över de
organisatoriska enhetsgränserna. Storlek på enheter och
frågan om rörlighet härrör till att ökad sysselsättningsgrad ska möjliggöras, kompetensförsörjningsbehovet
säkras och chefer kan ges ökade förutsättningar till
ett mer närvarande ledarskap.
• Sjukfrånvaron är delvis kopplad till orsaker såsom
förkylningar och influensa.
• Psykisk ohälsa är överrepresenterad av diagnoserna,
vilket ofta medför längre sjukskrivningsperiod och för
arbetsgivaren en mer utmanande rehabiliteringsprocess.
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• Det är diagnoser med psykisk sjukdom som utgör,
nationellt och lokalt i Alingsås, den främsta orsaken
till sjukfrånvaro enligt Försäkringskassan.
• Rapport från AFA Försäkring påvisar vidare att särskilt kvinnor löper ökad risk för att få diagnos med
psykisk ohälsa.
• Enligt en studie från Försäkringskassan löper personer
som arbetar inom vård, skola och omsorg (så kallade
kontaktyrken) högre risk att påbörja ett sjukfall med
psykiska diagnoser än andra. Bland kvinnorna i
kontaktyrken är risken störst att drabbas i åldrarna
36–45 och 46–55 år. Dessa mönster återfinns även i
Alingsås kommun.
• Försäkringskassan framhåller i den första delrapporten
i Försäkringskassans uppdrag att kartlägga sjukskrivningsmönster, att det finns regionala skillnader
i sjukskrivningsmönster.
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Nämndernas arbetsmiljömål och förvaltningarnas
handlingsplaner utgör den främsta strategin för att
sänka sjukfrånvaron i kommunen. De nämnder som
har sänkt sjukfrånvaron pekar på att aktiva dialoger
utifrån den nya rehabiliteringsrutinen ”Från frisk till
frisk” medverkat till förbättringen.
Exempel på insatser genomförda under perioden:
• Utbildning har genomförts för chefer och skyddsombud i grundläggande arbetsmiljöansvar.
• Flera nämnder har under perioden haft fortsatt fokus
på att förbättra bemanningssituationen samt tydlig
göra uppdrag, roller och ansvar, som ett led i att
påverka sjuktalen.
• Arbetet har vidare fortskridit med att ta fram en
handlingsplan för att förbättra chefers arbetsmiljö.
• Flera nämnder har arbetat vidare med att utveckla
sitt metodarbete och en systematik avseende uppföljning av sjukfrånvaron. Det skapar förutsättningar
för analyser, att säkerställa samband och att vidta
träffsäkra åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.
• Hälsoprogrammet kallat ”Aktiv återhämtning” riktat
till medarbetare med tecken på stressrelaterad ohälsa
har genomförts under 2018 och har fått positiv respons
från deltagarna.
• Ett pilotprojekt har startat med en ökad samverkan
mellan arbetsgivaren, sjukvården och Försäkringskassan. Förskolechefer på barn- och ungdomsförvaltningen är de som genomför piloten och en
utvärdering kommer att göras under 2019 innan det
blir aktuellt att införa det för hela kommunen.
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Sammanfattning
Den höga sjukfrånvaron innebär att personalens hälsa
behöver sättas i fortsatt fokus.
Nämnderna behöver arbeta vidare med tydliga
arbetsmiljömål och uppföljning av arbetsmiljöarbetet
och sjukfrånvaron inom nämnderna. Frågorna om
personalförsörjning, bemanningsstabilitet, systematik
avseende rehabiliteringsarbetet samt ökad samverkan
mellan arbetsgivare och vårdcentralerna utgör fortsättningsvis en av de viktigaste åtgärderna för att påverka
sjukfrånvaron. För att långsiktigt förhindra att ohälsa
uppstår behöver arbetet utökas avseende förebyggande
och hälsofrämjande insatser.
Chefers arbetsmiljö behöver ges fortsatt uppmärksamhet under 2019 för att skapa förutsättningar för
cheferna att omsätta arbetsmiljöansvar i praktiken.
Chefernas roll är avgörande för att sänka sjukfrånvaron
och förebygga att framtida ohälsa och sjukfall uppstår.

Jämställdhet och mångfald
I medarbetarundersökningen som genomfördes 2018
framgår att medarbetarna har en positiv inställning till
mångfald på arbetsplatsen. Det kan konstateras att 79
procent av det totala antalet anställda utgörs av kvinnor,
vilket innebär att andelen män har ökat med 1 procentenhet jämfört med 2017.
Grafen anger medianlön och medianlöneskillnad
mellan kvinnor och män
(kr)
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

Tillbud och arbetsskador
Under 2018 rapporterades 260 stycken arbetsskador,
vilket innebär en minskning jämfört med samma period
föregående år (310 stycken). 18 procent av det totala
antalet arbetsskador resulterade i sjukfrånvaro. De vanligast förekommande arbetsskadorna var fallskador och
att man skadats av annan person.
Under 2018 rapporterades 822 stycken tillbud.
Under samma period föregående år rapporterades 873
stycken tillbud.
Anmälningsfrekvensen är ungefär densamma föregående år och året dessförinnan ökade anmälningarna
kraftigt. En anledning till att anmälningsfrekvensen
har bibehållits på liknande nivå är att rutiner av tillbud och arbetsskador har implementerats i nämnderna under 2018. Det finns dock misstankar om ett
fortsatt mörkertal avseende anmälan av tillbud och
arbetsskador och arbetet måste fortskrida för att öka
kunskapen hos alla medarbetare.
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För att belysa eventuella osakliga löneskillnader mellan
könen är arbetsgivaren skyldig att årligen genomföra en
lönekartläggning8 och tydliggöra hur man ska komma
tillrätta med skillnaderna. Lönekartläggningen för 2018
har inte kunnat färdigställas på grund av att lärarnas
löner blev klara i december.

Lönekartläggningen omfattar enbart tillsvidareanställda och bygger
på resultatet av 2018 års löneöversyn.
8
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Median-/medellön för tillsvidareanställd personal
december 2018
10:e

Median

percentil

90:e

Medellön

Antal

percentil

Alla kön

24 426

29 719

38 995

30 278

3 086

Kvinna

24 443

29 643

38 500

30 022

2 447

Man

24 404

30 100

40 952

31 281

639

100

98

94

Kvinnors lön av mäns (%)

Enligt tabellen kan man se att kvinnors och mäns löner i
det lägre spannet, 10:e percentilen, är lika medan kvinnors
löner endast är 94 procent av männens i den 90:e percentilen. Detta bekräftar bilden av att jämställdhetssatsningar av löner inom Kommunals avtalsområde gett
effekt. Fortfarande kvarstår ett analysarbete med kommunens högre lönenivåer ur ett könsperspektiv.

För att öka hållbarheten bland kommunens chefer
startades 2016 ett projekt med fokus på chefers arbetsmiljö. Under 2017 fokuserades det bland annat på att
genomföra en översyn av ledarutvecklingsprogrammet.
Under 2018 upphandlades och påbörjades ledaskaps
utbildningarna Utveckling av grupp och ledare,
Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap.

Ledarskap
I medarbetarenkäten som genomfördes under h
 östen
2018 så är medelvärdet för medarbetarnas b edömning
av ledarskapet (HME) inom kommunen 3,8 (på en
5-gradig skala). Siffran är dock inte jämförbar med
förra årets då enkäten för 2018 är reviderad.
De senaste åren har forskning i högre grad fokuserat på
chefers arbetsmiljö och chefers hållbarhet. Med hållbarhet menar vi chefers vilja och förmåga att stanna kvar i
arbeten med personal-, verksamhets- och ekonomiansvar.
De senaste åren har Alingsås kommun haft en minskad
hållbarhet bland chefer. Siffrorna för 2018 visar dock på
en vändande trend.

Medarbetare per chef

Personalomsättning i procent för chefer
(%)
22
20
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Genomsnittligt antal tillsvidareanställda
medarbetare/chef i december 2018
Nämnd
Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

18
25

Vård- och omsorgsnämnden

30

Socialnämnden

14

Generellt sett så har chefer på mindre nämnder och
chefer på högre nivåer i organisationen färre antal medarbetare direkt under sig. I vård- och omsorgsnämnden
och barn- och ungdomsnämnden har flertalet av enhetscheferna över 30 tillsvidareanställda medarbetare. Tillgänglig forskning pekar entydigt på att organisationer
med fler underställda än 30 innebär att chefer måste
kompromissa med sitt ledarskap för att arbetstiden ska
räcka till, vilket troligen också påverkar dessa chefers
hållbarhet i organisationen.

6
4

44

2015

2016

2017

2018

Personalredovisning

9

Barn- och ungdomsnämnden

8

2014

6
12

Kultur- och utbildningsnämnden

10

2

Medarbetare
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Ekonomisk sammanfattning
Fortsatt arbete med ekonomistyrning

Nämnderna håller inte tilldelad budget

Under 2017 genomfördes ett stort förändringsarbete med
handlingsplanen Effekt som har som syfte att bland
annat stärka ekonomistyrningen i kommunen. Alingsås
kommun visade ett rekordhögt resultat 2017, dock bestod
resultatet till stor del av realisationsvinster från värde
papper och tomter. Kommunen gick ändå in i 2018 med
bättre förutsättningar än året innan. Under 2018 har
ett fortsatt arbete med ekonomistyrning pågått i och
med införandet av månadsuppföljningar för den skatte
finansierade verksamheten. Prognosen i delårsbokslutet
visade att den skattefinansierade verksamheten skulle visa
ett resultat i nivå med budget, vilket var glädjande. När vi
summerar år 2018 ser vi en kraftig försämring mellan del
årsprognosen och årsbokslutet för den skattefinansierade
verksamheten. Det här är bekymmersamt och visar på
att det fortsatt krävs krafttag vad gäller att stärka ekonomi
styrningen i verksamheten. Trots ett antal handlings
planer för ekonomi i balans visar den skattefinansierade
verksamheten ett samlat budgetunderskott även för år
2018. Kommunen har kunnat hantera det här tidigare år
och även år 2018 genom starka resultat på finansieringen
genom engångsintäkter från exempelvis försäljningar
av värdepapper och tomter. Den typen av intäkter kan
inte långsiktigt användas för att finansiera den skatte
finansierade verksamheten, utan den skattefinansierade
verksamheten behöver hanteras inom ramen för skatter
och bidrag.

Det ekonomiska resultatet för kommunens skattefinan
sierade verksamhet uppgår till –24,6 mnkr. P
 rognosen i
delårsbokslutet var att den skattefinansierade verksam
heten skulle nå ett samlat överskott om 0,2 mnkr. Även
om merparten av underskottet återfinns inom en
specifik nämnd är situationen allvarlig då en god budget
följsamhet för nämnderna är en förutsättning för en lång
siktigt hållbar ekonomisk planering. Avvikelser, såväl
positiva som negativa, under finansieringen är till viss del
ofrånkomliga. Kan kommunen däremot uppvisa en god
budgetföljsamhet inom sina verksamheter läggs grunden
för en stabil ekonomi, vilket också möjliggör en fortsatt
god verksamhet.

Årets resultat 2018
Årets resultat för Alingsås kommun uppgår till ett
överskott om 74,5 mnkr, vilket är ungefär i nivå med
prognosen vid delårsbokslutet. Den skattefinansierade
verksamheten redovisar dock ett samlat underskott om
24,6 mnkr. Detta medför att kommunen fortsatt har
en utmaning att säkerställa en långsiktigt hållbar eko
nomi. En avgörande del för att detta ska lyckas är att
kommunens nämnder förmår att hålla tilldelad ekono
misk ram. Årets investeringar i kommunen uppgår till
116,4 mnkr och har finansierats genom årets kassaflöde,
utan upptagande av lån. Det har under 2018 inte genom
förts några investeringar kopplade till tillväxtprogrammet.
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Balanskravet uppnås med god
marginal
Balanskravsresultatet i årsbokslut 2018 uppgår till
42,0 mnkr, vilket innebär att den lagstadgade resultat
nivån klaras med god marginal. Balanskravsresultatet
i årsbokslut 2018 är 22,2 mnkr lägre än den prognos
som lämnades i delårsbokslutet. Detta beror främst på
att pensionsförpliktelserna intjänade innan 1998, den
så kallade ansvarsförbindelsen, har minskat mer än
prognostiserat. Dessa poster är svåra att prognostisera
då beräkningsunderlaget erhålls från externa aktörer.

Strukturellt resultat
Det strukturella resultatet är årets resultat reducerat med
samtliga poster som anses vara av engångskaraktär. Detta
för att kunna analysera hur väl kommunen lyckas hus
hålla med de medel som erhålls i form av skatter och
bidrag och om kommunen har en långsiktigt hållbar och
sund ekonomi. För år 2018 finns ett antal poster som
anses vara av engångskaraktär. Realisationsvinster från
tomtförsäljningar uppgår till 7,2 mnkr, effekten av full
fonderingsmodell för pensionerna stärker resultatet med
31,4 mnkr. Till detta kommer försäljning av omsättningsoch anläggningstillgångar med 4,2 mnkr, samt erhållen
byggbonus om 5,7 mnkr. Rensat från dessa poster uppgår
det strukturella resultatet för år 2018 till 26,0 mnkr.
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Koncernperspektiv
Gemensam finanshantering med en internbank blev
verklighet vid årsskiftet 2017/2018 och därefter har
kommunen hanterat hela koncernens finansieringsbehov
och riskhantering. Det har föranlett ett förändrat arbets
sätt under 2018 där kommunen har stärkt sin styrning
och kontroll över de kommunala bolagen.
Under hösten 2018 har arbetet med en sammanställd
budget intensifierats och i början av 2019 fattade kom
munfullmäktige beslut om en sammanställd budget avse
ende åren 2019–2021. Med en sammanställd budget
menas att de kommunala bolagen konsoliderar sina bud
getar med kommunens flerårsstrategi i syfte att erhålla
en helhetssyn avseende investeringar, finansiering samt
kommunkoncernens totala ekonomi.
Resultatmässigt uppvisar de kommunala bolagen goda
resultat även för 2018 och en bidragande orsak är den
gemensamma finanshanteringen som inneburit väsentligt
mycket lägre räntekostnader jämfört med tidigare.
Utveckling nettokostnader/skatter och bidrag
(mnkr)
2 300

2 200
2 100

En framtidsutblick – lägre
intäktsökning att vänta
Alingsås kommun har de senaste åren haft en positiv
utveckling för skatte- och bidragsintäkter om ungefär
5 procent. Under år 2018 ökar skatter och bidrag med
ungefär hälften så mycket. Det är fortfarande en ökning
men det är en stor skillnad jämfört med tidigare år.
Detta är något som Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har flaggat för i flera år. Ett av målen för god eko
nomisk hushållning i Alingsås kommun är att nettokost
naderna inte ska öka snabbare än skatter och bidrag. För
att kunna uppfylla detta framöver krävs en omställning
där effektiviseringar och kostnadsmedvetenhet behöver
ligga i fokus. En sämre konjunktur och demografiska
förändringar kommer att påverka kommunen framöver.
Sveriges Kommuner och Landsting flaggar i sin Eko
nomirapport om att en dämpning av skatteunderlags
tillväxten är att vänta framöver och beskriver situationen
enligt följande: ”Efter några mycket starka år blir det
ekonomiska läget alltmer ansträngt. 2019 bromsar skatteunderlaget in och verksamheterna utsätts för ett fortsatt högt
demografiskt tryck.” 1
Kommunen har påbörjat ett omställningsarbete i och
med handlingsplanen Effekt. Omställningen behöver
pågå under de kommande åren med målet att anpassa
verksamhetens kostnader till den lägre skatteunderlags
tillväxten.

2 000
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Skatter och statsbidrag
Verksamhetens nettokostnader inkl finansnetto
Verksamhetens nettokostnader exkl finansnetto

Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten, sidan 25,
2018-12-20.
1
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Finansiell analys
Modell för finansiell analys

Årets resultat — olika dimensioner

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och
finansiell ställning för Alingsås kommun används en
finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforsk
ning i Västsverige (KFI). Modellen utgår från fyra viktiga
finansiella aspekter. Dessa är det finansiella resultatet,
kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen över
den finansiella utvecklingen. Mätperioden omfattar åren
2016–2018. Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv
identifiera finansiella möjligheter och problem för Alingsås,
och därigenom kunna klargöra om kommunen har en god
ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Mål för god ekonomisk hushållning
Alingsås kommun har beslutat om finansiella mål för
god ekonomisk hushållning i flerårsstrategi 2018–2020.
Dessa kommenteras utförligt i nästa avsnitt i årsredo
visningen som beskriver de två lagstadgade kraven; god
ekonomisk hushållning och balanskrav.
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2018

av finansiella omsättningstillgångar
2016

Årets resultat exklusive

försäljning/skatter och bidrag (%)

2017

Reavinster/förluster från försäljning

Årets resultat

Årets resultat/skatter och bidrag (%)

2016

Reavinster/förluster från försäljning
av anläggningstillgångar (mnkr)

tomtförsäljning (mnkr)

2018

Reavinster/förluster från tomt

Här åskådliggörs årets resultat och dess orsaker samt
investeringar och dess finansiering.

Årets resultat (mnkr)

2017

Strukturellt resultat
Årets resultat (mnkr)

Resultat

2016

God ekonomisk hushållning Alingsås
Årets resultat exkl tomtförsäljning och jämförelsestörande poster
Årets resultat
Strukturellt resultat
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Nettokostnadsandelen
(%)
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–20

Avskrivningar

2,7

0

Verksamhetens
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Årets resultat 2018 uppgår till 74,5 mnkr, vilket mot
svarar 3,3 procent av skatter och bidrag. Detta är
50,6 mnkr lägre än resultatet för år 2017 och 72,6 mnkr
bättre än 2016. Värt att notera är att resultatet 2017 var
ovanligt starkt till följd av framförallt vissa realisations
vinster från värdepapper. En jämförelse mellan 2017 och
2018 ger därför ingen rättvisande bild utan att göra en
djupare analys av resultatet för respektive år. Om resul
tatet reduceras med större poster av engångskaraktär,
reavinster/förluster och effekt av fullfondsmodell inne
bär det att resultatet försämrades med 14,9 mnkr mellan
2018 och 2017. Årets strukturella resultat i förhållande
till skatter och bidrag blir 1,1 procent år 2018, vilket ska
jämföras med 1,8 procent år 2017.
Praxis inom kommunsektorn är att ekonomiskt resul
tat bör uppgå till minst 2 procent av skatter och bidrag.
Ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre
tidsperiod självfinansiera större delen av en normal invest
eringsvolym och hantera pensionsskulden. För en till
växtkommun med höga investeringsvolymer bör resultatet
i de flesta fall ligga på mellan 3 och 5 procent. Anled
ningen till att tillväxtkommuner bör ha ett högre resul
tat än 2 procent är för att kommunen ska klara av höga
investeringsvolymer utan att försämra kommunens
finansiella ställning genom att exempelvis behöva öka
belåningsgraden. Om kommunen inte ska behöva välja
mellan att ha en lägre investeringsvolym eller en högre
skuldsättning krävs en högre resultatnivå än 2 procent,
vilken bidrar till att finansiera kommande investeringar.
Under den senaste treårsperioden har Alingsås kommun
redovisat ett genomsnittligt resultat på cirka 3 procent
av skatter och bidrag, vilket kan anses vara bra. Det
strukturella resultatet visar dock ett genomsnitt på cirka
0,7 procent.

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vid
makthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen
mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett djup
lodande mått på denna balans är nettokostnadsandelen,
som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive
finansnetto relateras till skatter och bidrag. Redovisas en
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter.
För 2018 uppgår nettokostnadsandelen till 96,7 pro
cent, vilket innebär att kommunen har klarat att täcka
sina löpande kostnader. Nettokostnadsandelen för det
strukturella resultatet visar att Alingsås kommun knappt
klarar av att täcka sina nettokostnader med skatter och
bidrag, vare sig 2017 eller 2018. Den strukturella netto
kostnadsandelen är 98,9 procent år 2018, vilket är en
minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregå
ende år. Alingsås uppvisar därmed en negativ utveckling
de senaste två åren, där en allt större del av kommunens
intäkter går åt till att finansiera de löpande kostnaderna.
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Årets investeringar

avskrivningar är att årets kassaflöde, något förenklat,
uppgår till årets resultat och avskrivningar. Årets kassa
flöde anger hur kommunens likvida medel har för
ändrats under året. Om investeringsvolymen är lägre
än årets resultat och avskrivningar innebär det ofta
att investeringarna har kunnat finansieras utan upp
tagande av lån eller minskad likviditet.
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Nedan ges en bild av kommunens finansiella styrka.
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Soliditet exklusive utlåning

Investeringarna för år 2018 uppgår till 116,4 mnkr, vilket
är 15,0 mnkr lägre än för år 2017 och 1,8 mnkr lägre än år
2016. Om investeringarna för år 2018 ställs i relation till
skatter och bidrag så uppgår investeringsvolymen till 5,1
procent. Även detta är lägre än år 2017 och år 2016. Av de
116,4 mnkr nyttjade de avgiftsfinansierade verksamheterna
54,1 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre än föregående år.
Självfinansieringsgraden av investeringarna
(%)

2016

2017

2018

50,8

144,3

117,4

77,3

249,5

189,4

77,3

249,5

189,4

Självfinansieringsgraden av
investeringar, totalt
Självfinansieringsgrad,
skattefinansierad verksamhet
Självfinansieringsgrad, skatte
finansierad verksamhet exklusive
Tillväxtprogrammet

Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna
uppgår för år 2018 till 117,4 procent, vilket är lägre än
för år 2017 men högre än år 2016. Den skattefinansierade
verksamheten har en självfinansieringsgrad på 189,4 pro
cent för år 2018. Inga investeringar i tillväxtprogrammet
genomfördes 2018 och därför är självfinansieringsgraden
i den skattefinansierade verksamheten exklusive tillväxt
programmet också 189,4 procent.
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter
hur stor andel av investeringarna som kan finansieras
med årets resultat och avskrivningar. Anledningen
till att investeringarna ställs mot årets resultat och
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till de kommunala bolagen

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansi
ella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning
kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital
respektive skulder. En förbättrad soliditet innebär att
kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och där
igenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför
framtiden.
Soliditeten för år 2018 uppgår till 13,6 procent, vilket
är en procentenhet högre än för år 2017. En jämförelse
med 2016 är inte rättvisande då kommunen under 2017
införde en internbank.
Soliditeten exkluderat utlåning till de kommunala
bolagen uppgår för 2018 till 31,7 procent, att ställa i
relation till 28,8 procent för år 2017.
I slutet av 2017 införde Alingsås kommunkoncern
gemensam finanshantering med en internbank. I prakt
iken innebar det att samtliga lån som tidigare låg hos
kommunens bolag flyttades över till Alingsås kommun
och att bolagen sedan finansierar sig via kommunens
internbank. Det här innebär att Alingsås kommuns
balansräkning blir större, då kommunen dels har en
skuld till kreditinstitut men även en fordran på respek
tive bolag.
Skatte– och nettokostnadsutveckling
(%)

2016

2017

2018

Utveckling skatter och bidrag

5,0

5,2

2,6

Utveckling nettokostnader
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– 0,6

5,1

Finansiella rapporter Sida 134 av 683

Kommunens intäkter i form av skatter och bidrag ökade
under 2018 med 2,6 procent, vilket är betydligt lägre än
för åren 2017 och 2016. Nettokostnadsutvecklingen för
år 2018 uppgår till 5,1 procent. Nettokostnaderna har
under 2018 således ökat i en snabbare takt än intäkterna
i form av skatter och bidrag.
Utifrån bedömningen om en framtida lägre positiv
utveckling av skatteintäkter tillsammans med de utman
ingar kommunen står inför med stora investeringsbehov
och ökade kostnader till följd av demografisk utveckling
är dock marginalerna små.

Risk
Med risk avses identifierade risker som kommunen står
inför.

Pensionsförpliktelser
Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser
viktiga att beakta eftersom skulden ska finansieras i fram
tiden. Alingsås kommun redovisar pensionsförpliktelserna
enligt fullfondsmodellen. Detta innebär att ansvarsför
bindelsen lyfts in i balansräkningen som en avsättning.

Innevarande år har det lett till en positiv resultateffekt
om 31,4 mnkr. Likvidmässigt ger en övergång till full
fonderingsmodellen inte någon effekt.

Kommunens borgensåtaganden
Alingsås kommun har ett borgensåtagande gentemot
Alingsås Tennisklubb om ungefär 0,1 mnkr.
Lån
Den sista december 2018 uppgick kommunens låneskuld
till 3 395,9 mnkr. Detta är 50 mnkr högre än samma
tidpunkt 2017.
Skuldportföljen har per sista december 2018 en
genomsnittlig räntebindning på 2,2 år och en genom
snittlig kapitalbindning på 2,3 år. Detta ligger inom
de limiter som stipuleras i finansriktlinjer för Alingsås
kommunkoncern. Riktlinjerna fastställer även att
maximalt 50 procent av lånen får ha ränteförfall inom
ett år. Per sista december förfaller 38 procent av lånen
inom ett år och ligger således innanför riktlinjerna.
Den genomsnittliga upplåningsräntan för år 2018
uppgår till 0,65 procent.
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Derivat
Alingsås kommun har i årsbokslutet inga derivat
instrument.
Placeringar
Överlikviditetsportföljens innehav klassificeras som kort
siktiga då syftet med portföljen är att kunna använda den
för att möta kortsiktigt höga investeringsvolymer under
kommande år i enlighet med beslutat tillväxtprogram. Då
placeringshorisonten är relativt kort tillåter inte finans
riktlinjer för Alingsås kommunkoncern ett högt risk
tagande. Detta innebär att samtliga innehav i portföljen
är räntebärande, huvuddelen av kapitalet är fördelat på
ett flertal räntefonder.
Överlikviditetsportföljen ligger inom de limiter som
stipuleras i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Känslighetsanalys
(mnkr)
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Sammanfattande kommentarer
Alingsås befinner sig i ett expansivt skede. Staden växer
konstant med fler invånare. Bostäder, arbetsplatser och
infrastrukturprojekt är en förutsättning för denna tillväxt.
Med ökat antal invånare ökar även storleken på den kom
munala verksamheten, vilket innebär fler anställda och
investeringar i nya verksamhetslokaler.
Årets resultat blev bättre än budgeterat och resultatet
år 2017 låg också på en stabil nivå. Men denna resultat
nivå har till stor del uppnåtts på grund av ökade reali
sationsvinster. De strukturella resultatnivåerna framstår
som låga i förhållande till de utmaningar kommunen
har framför sig.
Den finansiella utmaningen framöver ligger i att klara
kommande höga investeringsnivåer och möta ökade
kostnader till följd av den demografiska utvecklingen.
En oförändrad resultatnivå riskerar att medföra hög
lånefinansiering av investeringar som i sin tur kan leda
till ökade krav på effektivisering i den löpande verksam
heten. I ett framåtblickande perspektiv är det viktigt att
värdera vilken resultatnivå i relation till skatteintäkterna
och därmed verksamhetens omfattning som behövs för
att säkerställa fortsatt god ekonomisk hushållning.
Det som framförallt blir avgörande för att den eko
nomiska situationen ska förbli hållbar är kontroll över
kostnadsutvecklingen och möjligheten att bedriva effektiv
verksamhet. Det blir än viktigare med god framförhåll
ning, långsiktig planering och noggrann uppföljning med
fördjupade analyser för effektiv styrning av verksamheten.

Kontroll
Kontrollperspektivet beskriver hur väl den ekonomiska
styrningen fungerar i kommunen.

Utfall i förhållande till budget
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finan
siella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll
som möjligt. Jämfört med budget redovisar kommunen
ett överskott på 12,7 mnkr, då kommunen budgeterade
ett resultat för 2018 om 61,8 mnkr. Nämnderna avviker
negativt jämfört med budget medan finansieringen
visar en positiv avvikelse jämfört med budget. Nämn
dernas avvikelser redogörs för mer i detalj i avsnittet
Driftredovisning. En god prognossäkerhet innebär att
kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till
förändrade förutsättningar under året. Vid en jämförelse
med delårsbokslut per augusti och årsbokslutet försäm
rades nämndernas samlade prognoser med 24,8 mnkr.

52

Finansiella rapporter Sida 136 av 683

Finansiella nyckeltal - kommunen
2014

2015

2016

2017

2018

40,5

36,2

1,9

125,1

74,5

God ekonomisk hushållning – Finansiella nyckeltal
Årets resultat (mnkr)
varav försäljning av exploateringsfastigheter (mnkr)

14,3

5,6

11,1

18,4

7,2

Årets resultat exklusive tomtförsäljning (mnkr)

26,2

30,6

– 9,2

106,7

67,3

Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto, förändring (%)
Nettokostnadsandel (%)
Skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, förändring (%)

1,7

4,0

6,8

– 0,6

5,1

97,9

98,2

99,9

94,4

96,7

1,7

3,7

5,0

5,2

2,6

38,6

40,1

42,1

44,3

45,4

Investeringar (mnkr)

91,0

101,3

118,2

131,4

116,4

Avskrivningar (mnkr)

52,0

54,6

58,1

64,5

62,1

101,6

89,6

50,8

144,3

117,4

4,8

5,1

5,6

6,2

5,3

– 0,4

0,1

1,0

1,9

– 1,1

39 188

39 602

40 045

40 390

41 070

21,36

21,36

21,36

21,36

21,36

God ekonomisk hushållning (2 % av skatteintäkter och bidrag, mnkr)

Självfinansieringsgrad av investeringar (%)
Investeringsvolym/verksamhetens nettokostnader (%)
Budgetföljsamhet (%)
Intjäningsförmåga
Antal invånare
Skattesats kommunen (%)
Skattesats regionen (%)

11,13

11,48

11,48

11,48

11,48

Total skattesats (%)

32,49

32,84

32,84

32,84

32,84

God betalningsberedskap
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

Förklaring till vissa nyckeltal
Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto, förändring i procent: Hur mycket verksam
hetens nettokostnader har ökat jämfört med föregående
år, redovisas i procent.
Nettokostnadsandel: Verksamhetens nettokostna
der inklusive finansnetto dividerat med summan av
skatter och bidrag är nettokostnadsandelen.
Skatter, generella statsbidrag och kommunal
utjämning, förändring i procent: Hur mycket skatter,
generella statsbidrag och kommunal utjämning har
ökat jämfört med föregående år, redovisas i procent.
Självfinansieringsgrad av investeringar: Självfinan
sieringsgraden av investeringarna räknas ut genom att
först addera årets resultat med årets avskrivningar och
sedan dividera denna summa med årets investeringar.

62,7

62,9

60,0

12,6

13,6

271,7

266,5

225,4

547,9

285,0

Investeringsvolym/verksamhetens nettokostnader:
Ett relativmått som visar hur stor investeringsvolymen är
i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Redo
visas i procentenheter.
Budgetföljsamhet: Ett relativmått som visar verk
samhetens budgetavvikelse i förhållande till verksam
hetens nettokostnader inklusive avskrivningar.
Soliditet: Ett finansiellt nyckeltal som visar hur
stark den långsiktiga betalningsförmågan är. Soliditet
räknas ut genom att dividera eget kapital med balans
omslutningen (summan av tillgångarna).
Kassalikviditet: Finansiellt nyckeltal som visar på
den kortsiktiga betalningsförmågan. Kassalikviditeten
räknas ut genom att addera kassa och bank, kortfristiga
fordringar och kortfristiga placeringar och sedan divi
dera detta med kortfristiga skulder.
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God ekonomisk hushållning
Kommuner har sedan år 1992 enligt kommunallagen
haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt
god ekonomisk hushållning. Under år 2000 t illkom
även balanskravet och under 2013 infördes en m
 öjlighet
till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstift
ningskrav ska årligen följas upp i årsredovisningens
förvaltningsberättelse.
Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommu
nens finansiella mål för god ekonomisk hushållning antagna
i flerårsstrategi 2018–2020 av kommunfullmäktige.
I anslutning till detta genomförs en balanskravs
utredning. Ingen redovisning av resultatutjämnings
reserven (RUR) görs då Alingsås kommun har beslutat
att inte införa den.

Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har definierat en kontrollerad
nettokostnadsutveckling med att nettokostnaderna inte
ska öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skatter och bidrag ökade med 2,6 procent för år
2018 medan nettokostnadsutvecklingen uppgick till
5,1 procent. Nettokostnadsutvecklingen överstiger
således intäktsökningen. Det är värt att notera att skatter
och bidrag har ökat med ungefär 5 procent år 2016 och
2017 men att 2018 visar på en ökning om 2,6 procent.
SKL har tidigare prognostiserat att kommunerna kom
mer behöva anpassa sig till en lägre intäktsökning av
skatter och bidrag än historiskt, vilket är något vi nu
ser under 2018.
Nettokostnadsökningen för 2017 var negativ med
0,6 procent, främst tack vare stora intäkter av engångs
karaktär i form av exempelvis r ealisation av finansiella
tillgångar och tomtförsäljning. Då nettokostnads
utvecklingen utgår från tidigare års nivå så har detta
lett till att kommunens nettokostnadsökning ökat än
snabbare. På sikt är detta inte hållbart utan kommu
nen behöver anpassa sin kostnadsutveckling till den allt
lägre intäktsökningen av skatter och bidrag.
Målet bedöms ej uppnått.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och
lång sikt. I kommunallagens 11:e kapitel anges att för
den kommunala verksamheten ska det finnas mål och
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hus
hållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl eko
nomi som verksamhet och utformas av kommunerna.
Alingsås beslutade om mål för god ekonomisk hus
hållning i flerårsstrategi 2018–2020 där grundtanken är
ur ekonomiskt perspektiv att varje generation av invå
nare ska bära kostnaderna för den service som de själva
beslutar om och som de själva konsumerar, samt att
gjorda investeringar ska kunna ersättas.
För att leva upp till detta har kommunen beslutat
om fem finansiella mål uppdelade på kort respektive
lång sikt. Dessa redovisas och följs upp i detta avsnitt.
Uppföljning av de verksamhetsmässiga målen för god
ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet som
behandlar kommunens verksamhet.
Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunfullmäktige har definierat att ett stabilt eko
nomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och gene
rella statsbidrag är 45,4 mnkr. Årets resultat för 2018
uppgår till 74,5 mnkr och överstiger därmed målet.
Målet bedöms därmed uppnått.
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Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter
hur stor andel av investeringarna som kan fi
 nansieras
med årets resultat och avskrivningar. 100 procent
innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga
investeringar som är genomförda under året. Själv
finansieringsgraden i den skattefinansierade verksam
heten exklusive tillväxtprogrammet uppgår till 189,4
procent, budget 2018 uppgår till 108,8 procent. Själv
finansieringsgraden överstiger 100 procent, vilket
innebär att det finansiella målet är uppnått per helår.
Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än sum
man av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Avvikelserna mellan redovisade nettokostnader
och referenskostnader ska minska.

Nettokostnadsavvikelsen avseende år 2017 publicerades
under sommaren. Avvikelsen gentemot r eferenskostnaderna
uppgår till 46 mnkr, vilket innebär att a vvikelsen har
minskat med 5 mnkr jämfört med tidigare år. Kommu
nen har dock fortsatt högre redovisade nettokostnader än
vad referenskostnaden anger. Detta innebär att kom
munen fortsatt har en utmaning att komma till rätta
med sina höga nettokostnader.
Målet bedöms uppnått.
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen bör vara oförändrad eller öka.

Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bola
gen uppgick vid årsbokslut 2017 till 28,8 procent. För
2018 är siffran 31,7 procent.
Målet bedöms därmed uppnått.
Samlad bedömning av god ekonomisk
hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Av kommunens fem mål för god ekonomisk h
 ushållning
ur ett finansiellt perspektiv följs samtliga upp i s amband
med årsbokslutet. Fyra av dessa bedöms uppnådda.
Det mål som ej bedöms uppnås avser nettokostnads
utvecklingen. Då 2017 innebar ett ovanligt starkt resultat
med mycket tillfälliga poster innebar det att målet var
svårt att nå under 2018. Detta beror på att jämförelsen
alltid sker med föregående år. Utifrån att resterande
finansiella mål uppnås samt att resultatet överstiger
budgeterat resultat görs den samlade bedömningen att
kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv 2018.

Balanskravsutredning
Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som
kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det
trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för
vilket resultat som är tillåtet att budgetera och r edovisa.
Balanskravet innebär att kommuner och landsting inte
får besluta om en budget där kostnaderna ö verstiger
intäkterna. Om resultatet ändå skulle bli negativt måste
Alingsås kommun kompensera detta med överskott
inom tre år och kommunfullmäktige måste i en plan
ange hur det ska ske. Det finns dock ett undantag från
huvudprincipen. Kommunfullmäktige kan med hän
visning till synnerliga skäl besluta om att inte återställa
hela eller delar av ett underskott. Dessa ska då tydligt
specificeras i förvaltningsberättelsen i å rsredovisningen.
Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet
2018 med ett balanskravsresultat om 42,0 mnkr.
Alingsås kommun har uppfyllt balanskravet sedan
det infördes år 2000.
Balanskravsresultat
(mnkr)

2018

2017

Årets resultat

74,5

125,1

Samtliga reavinster

– 1,1

– 31,2

0,0

0,0

enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

Orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

0,0

Vissa realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet
Vissa realisationsförluster

Återföring av orealiserade
förluster i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Balanskravsresultat
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73,4

93,9

– 31,4

– 22,2

42,0

71,7
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Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att
visa kommunkoncernens totala ekonomiska ställning,
utveckling och åtaganden. För ytterligare information
om de i koncernen ingående bolagen, hänvisas till AB
Alingsås Rådhus årsredovisning 2018.

KONCERNSTRUKTUREN
Alingsås kommun bildade på bolagsstämma den 3
december 2003 AB Alingsås Rådhus (”ABAR”), som
den 1 januari 2004 förvärvade aktierna i kommunens
helägda bolag. Köpeskillingen, som uppgick till sammanlagt 294 mnkr, finansierades genom att Alingsås
kommun lämnade ett förlagslån till bolaget på samma
belopp. AB Alingsås Rådhus är helägt av Alingsås
kommun. I samband med den ändrade lagstiftningen
om s.k. räntesnurror den 1 januari 2010 löstes kommunens förlagslån och motsvarande externa lån togs upp.

Koncernredovisningen och övriga uppgifter om koncernen omfattar moderbolaget AB Alingsås Rådhus och
de i koncernen ingående dotterföretagen, vilka ägs till
100 procent:
• Alingsås Energi Nät AB, org. nr 556402-5905 med
dotterbolaget Alingsås Energi AB, org. nr 5564990413
• Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
(”FARAB”), org nr 559075-0401 med dotterbolagen
ˏˏ AB Alingsåshem, org. nr 556401-2374,
ˏˏ Fabs AB, org. nr 556048-9162 med Spiken
Fastighets Kommanditbolag, org.nr 969746-9014
AB Alingsås Rådhus är kommanditdelägare i Spiken
Fastighets kommanditbolag. Per 2018-12-31 ser kommunkoncernen ut enligt nedan:

Kommunfullmäktige
Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

100 %

AB Alingsås Rådhus

100 %

100 %

Alingsås
Energi Nät AB
100 %

Alingsås
Energi AB

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB

100 %

AB Alingsåshem

100 %

Fabs AB
Spiken Fastighets
KB

Fastighetskoncernen bildades vid ingången av 2017 då
ABAR överlät samtliga aktier i AB Alingsåshem och
i Fabs AB till det nybildade fastighetsmoderbolaget
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB.
I kommunkoncernen ingår även Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund. Kommunfull-
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mäktige beslutade 2008-06-18, § 122, att räddnings
tjänsten i Alingsås kommun från och med den 1 januari
2009 ska utövas av ett med Vårgårda kommun gemensamt kommunalförbund – Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund (”AVRF”). Kommunens andel
av förbundet uppgår till 78 procent.
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Stora värden i koncernen
De kommunala bolagens omsättning är liten i förhållande till kommunens. Dock finns ett betydande
innehav av anläggningstillgångar (till största delen fastigheter) i bolagen. I samband med årsbokslut genomför AB Alingsåshem och Fabs AB interna, och ibland
externa, värderingar av sitt fastighetsbestånd, vilket
påvisade övervärden motsvarande knappt 1 625 mnkr
(1 515 mnkr föregående år) per 2018-12-31, f ördelat
på 397 mnkr (284 mnkr), eller motsvarande 30 procent, för Fabs AB och 1 228 mnkr (1 231 mnkr),
motsvarande 74 procent, för AB Alingsåshem. Marknadsvärdena överstiger bokförda värden med drygt 55
procent (56 procent) totalt sett.
Resultat och ställning
Kommunkoncern (sammanställd redovisning)
Belopp i mnkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

2018-

2017-

2016-

12-31

12-31

12-31

655,4

650,6

673,0

– 1 955,8 – 1 916,7 – 1 896,7

Verksamhetens nettokostnader

1 300,4

1 266,1

1 223,7

Resultat efter finansiella poster

183,5

177,0

130,8

Årets resultat

149,2

91,1

65,0

Koncernen Alingsås kommun redovisar ett positivt
resultat på 149,2 mnkr (91,1 mnkr). Av koncernens
totala resultat svarar kommunen för ca 50 procent, AB
Alingsås Rådhus koncern för 50 procent och AVRF
för mindre än 1 procent. Resultatet fördelar sig på
kommunen med 74,5 mnkr (125,1 mnkr), AB Alingsås
Rådhus-koncern 74,6 mnkr (-33,6 mnkr) samt AVRF
0,0 mnkr (-0,4 mnkr).
Resultat och ställning
AB Alingsås Rådhus koncern
Belopp i mnkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

2018-

2017-

2016-

12-31

12-31

12-31

672,6

673,2

657,3

– 544,6

– 515,5

– 499,3

128,0

157,7

158,0

Resultat efter finansiella poster

88,9

– 42,8

83,1

Årets resultat

74,6

– 33,6

62,2

AB Alingsås Rådhus koncernresultat på 74,6 mnkr
(-33,6 mnkr) fördelar sig ungefärligen på Alingsås
Energi Nät AB koncernen med 33,6 mnkr (28,7 mnkr),
AB Alingsåshem 29,5 mnkr (-36,6 mnkr), Fabs AB

13,4 mnkr (-21,9 mnkr), AB Alingsås Rådhus
-2,3 mnkr (-1,1 mnkr) samt Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB -0,2 mnkr (-0,9 mnkr).
Den enskilt största förklaringen till det förbättrade
resultatet i AB Alingsås Rådhus koncernen är hänförlig till införandet 2017 av gemensam finanshantering
och internbank. Skillnaden i årets resultat ovan på ca
108 mnkr mellan åren (74,6 mnkr 2018 jämfört med
-33,6 mnkr 2017) uppstod som en följd av inlösen av
fastighetsbolagens ränteswappar och banklån. Kost
naden för lösen var högre men genom att bland annat
lösa upp bolagens periodiseringsfonder kunde det negativa resultatet begränsas.
I resultatet för Alingsås Energi Nät AB-koncernen,
samt i moderbolaget AB Alingsås Rådhus, ingår ett
koncernbidrag från Energi-koncernen till moderbolaget
(ABAR) på sammanlagt 6,6 mnkr.
Alingsås Energi Nät AB koncernen har historiskt inte
uppvisat ett bättre resultat än det för 2017, 52,1 mnkr
före bokslutsdispositioner och skatt. Årets resultat överträffar även det både budget och prognos. Fabs AB och
AB Alingsåshem redovisar även positiva resultat som
överstiger de prognoser som lämnades i samband med
delårsbokslutet.
Alingsås och Vårgårdas Räddningstjänstförbund
redovisar ett nollresultat, vilket är en förbättring med
0,4 mnkr jämfört med föregående år.

Den kortsiktiga betalningsförmågan
Den kortsiktiga betalningsförmågan för hela koncernen kan mätas i måttet kassalikviditet (omsättnings
tillgångar-varulager/kortfristiga skulder). Detta mått
bör vara över 100 procent för att betalningsförmågan
skall hållas på en godtagbar nivå. Koncernens kassa
likviditet var 87,5 procent jämfört med 159,6 procent
per 2017-12-31. På grund av införandet av internbank
blir kassalikviditeten något missvisande vid en jämförelse med tidigare år. För 2018 redovisas 1 202 mnkr
som kortfristig skuld till kreditinstitut medan b eloppet
2017 uppgick till endast 414 mnkr. Att det skiljer sig
mellan åren beror på när lånen förfaller. Låneförfall
inom ett år redovisas som kortfristiga. Hade kommunkoncernen även 2018 redovisat omkring 400 mnkr som
kortfristig skuld, likt 2017, hade kassalikviditeten uppgått till ca 161 procent, det vill säga i nivå med 2017.
Utbetalningarna är dock inte jämnt fördelade över
året varför det är svårt att jämföra två olika tidpunkter
på året. En stor utbetalning sker på våren, då föregående
års intjänade pensioner betalas ut. Resterande del
av året byggs likviditeten upp för att klara denna
utbetalning. Över en enskild månad varierar också
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likviditeten. Kommunens skatteintäkter betalas in i
slutet av månaden och då är likviditeten hög i några
dagar tills löneutbetalning sker. Det är en medveten
strategi att inte ha mer direkt tillgängliga medel än vad
som behövs.
Som framgår ovan, samt av tabellen nedan, har kassa
likviditeten minskat väsentligt jämfört med föregående
år. Som framgått ovan är 2017 snarare en engångsföreteelse. Nyckeltalet måste analyseras utifrån när lånen
förfaller.

Den långsiktiga betalningsförmågan
Kommunens övergång till fullfonderingsmodell under
2017, jämfört med blandmodell tidigare, kommer att
underlätta jämförelser framöver, särskilt vad gäller soliditetsmåttet. Nu ingår hela pensionsskulden i balansräkningen, vilket ger en soliditet på 19,3 procent (17,5
procent) vilket innebär att den långsiktiga betalningsförmågan hos koncernen ökat något. Ökningen är
främst hänförlig till en lägre pensionsskuld samtidigt
som eget kapital ökat med årets resultat. Av dotterbolagens verksamhet utgör fastighetsförvaltning en stor del
vilket påverkar soliditeten negativt då det ofta är stora
värden som ligger dolda i de bokförda värdena samtidigt som de ofta motsvaras av långfristiga skulder.

Kommunkoncernens införande av gemensam finans
hantering och internbank påverkar inte soliditetsmåtten.

Intressanta nyckeltal
Skuldsättningsgraden anger kvoten mellan totala skulder
och eget kapital, det vill säga den visar hur stor skuld
kommunkoncernen har i förhållande till det egna kapitalet. Att skuldsättningsgraden dubblerades från 2016
till 2017 berodde på kommunens övergång till full
fonderingsmodell i och med att ansvarsförbindelsen nu
ingår i eget kapital. För 2018 har den minskat något,
från 470 procent 2017 till 418 procent 2018, främst
som en följd av ett förbättrat eget kapital.
Historiskt har dotterbolagen främst använt sig av
kommunal borgen vid nyupplåning och till väldigt
liten del av t.ex. fastighetsinteckningar. Som en följd
av införandet av gemensam finanshantering 2017, med
tillhörande internbank, har bolagens borgensåtagande
försvunnit. Minskningen kunde redan från 2016 noteras som en följd av att AB Alingsåshem till viss del
övergick till pantförskrivning av sina fastigheter enligt
kommunens dåvarande finanspolicy. Den totala skulden
till kreditinstitut har ökat med 423 mnkr mellan 2017
och 2018, från 3 345 mnkr till 3 768 mnkr.

2014

2016

2017

2018
19,3

12,7

14,9

15,7

17,5

101,0

89,3

89,2

159,6

87,5

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

103,1

109,2

86,0

81,9

163,4

5 233,1

5 335,9

5 577,2

6 118,0

6 335,0

228

215

221

470

418

2 749,0

2 719,0

2 633,2

-

-

Soliditet (%)

Balansomslutning (mnkr)
Skuldsättningsgrad (%)
Bolagens del av borgensåtagande (mnkr)
1

2015

Kassalikviditet (%)

1

Avser beräkning där ansvarsförbindelsen ingår som en del av eget kapital (”fullfond”)

Investeringsvolymen
Under 2012 och 2013 uppgick investeringsvolymerna
till 407 mnkr respektive 522 mnkr. Däremot sjönk
investeringsvolymen relativt kraftigt under 2014 till
261,5 mnkr och till 278,5 mnkr 2015. Från 2016
ökade investeringsnivåerna åter (454 mnkr), främst
bland bolagen, vilket syntes tydligt under 2017 då
investeringarna uppgick till 641 mnkr. För 2018 har
investeringsnivån dämpats något och uppgick i år till
456 mnkr. Då ABAR-koncernen handhar uthyrning
av fastigheter inom kommunen medför det att de blir
betydligt mer investeringsintensiva.
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Den stora investeringen avseende Nolhaga Parkbad
har avslutats av Fabs AB under 2018 och fortsatt byggnation pågår av Herrgårdens förskola och Noltorpsskolan.
Totala investeringar i Fabs AB under 2018 uppgick till
106 mnkr (194 mnkr).
AB Alingsåshem har under året färdigställt det sista
av de två punkthus i Noltorp med 28 lägenheter samt
tillskapat 8 lägenheter på Ginstgården. Byggnation har
påbörjats av 53 lägenheter i Stadsskogen med planerad
inflyttning under våren 2019. Årets investeringar uppgick till ca 138 mnkr (103 mnkr).
Alingsås Energi Nät koncernen har under året avslutat
och invigt den nya biobränslepannan samt fortsatt inves-
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tera i elnät och anslutningar till stadsnätet. Alingsås
Energi koncernens investeringar uppgick 2018 till
92 mnkr (210 mnkr). Under 2017 förvärvade även dotterbolaget Alingsås Energi AB fyra vattenkraftverk i
Säveån. Ett av vattenkraftverken (Jonsered) har sålts
under 2018.
Uthyrningssituationen i fastighetsbolagen fortsätter
att vara god och i koncernen är vakansgraden, andelen
outhyrda lokaler och bostadslägenheter, låg. Någon risk
för att uthyrningssituationen skulle försämras i större
omfattning under de närmaste åren synes inte föreligga.

Personal (årsarbetare)
Antal anställda

Män

Kvinnor

Totalt

Alingsås kommun

618

2 273

2 891

-

-

0

Alingsås Rådhus AB

1

-

1

Fabs AB

-

-

-

AB Alingsåshem

40

25

65

Alingsås Energi Nät AB

40

19
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AB Alingsås Rådhus
Fastighetskoncernen

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Summa koncernen

86

11

97

785

2 328

3 113

I Alingsås kommunkoncern utgör de bolagsanställda
endast en liten del av det totala antalet anställda, då
Alingsås kommun svarar för 92,9 procent (92,7 procent). Andelen män är betydligt högre i bolagen än i
koncernen som helhet. I samtliga bolags ägardirektiv
finns inskrivet att bolagen skall följa den personaloch lönepolitik som gäller för kommunen. Totalt sett
har antalet årsarbetare minskat med 12 personer jämfört med 2017. VD för fastighetskoncernen har under
året anställts i fastighetsmoderbolaget, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, och 1 september 2018 övergick samtliga anställda i Fabs AB till AB Alingsåshem. I
tabellen redovisas samtliga årsanställda för både Fabs AB
och AB Alingsåshem som årsarbetare i AB Alingsåshem.

Väsentliga händelser inom
bolagskoncernen
Ägaren har fortsatt att tydliggöra sina förväntningar
på bolagen i koncernen genom förändrade ägardirektiv
med tydligare krav på bostadsproduktion, soliditet och
avkastning.
Under hela 2018 har bolagskoncernen arbetat med
en gemensam finanshantering vilket resulterade i att
bolagskoncernen minskade sina finansiella kostnader
med omkring 29 mnkr jämfört med 2017. Ett intern-

banksråd är upprättat med representanter från ägaren
och bolagen inom koncernen. Rådets funktion är att
hantera principiella frågor och löpande verksamhets
frågor rörande finansverksamheten.
Utvecklingen av en gemensam fastighetskoncern
med samordningsvinster har fortsatt under året. Samtliga inom fastighetskoncernen, undantaget VD, är
sedan 1 september 2018 anställda i AB Alingsåshem.
AB Alingsåshem anlitas för fastighetsförvaltning och
utveckling av Fabs ABs fastighetsbestånd.
Koncernbolagen har under perioden satsat på
utbyggnad av digital teknologi och förnyelsebar energi.
Alingsås Energi Nät koncernen har lanserat appar,
utökat antalet laddstationer för elbilar och installerat
solceller på egna fastigheter. AB Alingsåshem installerar fiber i allt fler av sina fastigheter och inför elektroniska passersystem och elektronisk bokning av
tvättstugor i samband med fiberdragning och vid
nybyggnation installeras solcellsanläggningar. Fabs AB
driftsatte en ny solcellsanläggning på Nolhaga Parkbad under hösten. Vad gäller väsentliga händelser för
respektive bolag hänvisas till avsnittet avseende kommunala bolag och förbund.

Finanshantering
För att kunna införa gemensam finanshantering har
nya finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern med
tillhörande tillämpningsanvisningar antagits (KF §
233, 2017-11-29). Finansriktlinjerna utgör ett ramverk
från kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande
målsättningar och principer för finansverksamheten
inom kommunkoncernen. Finansriktlinjerna omfattar hela Alingsås kommunkoncern med avgränsningen
att de kommunala bolagen ska fastställa riktlinjer som
i tillämpliga delar baseras på denna.
Syftet med de finansiella riktlinjerna är att ange
hur de finansiella risker som kommunen är exponerad för ska hanteras samt ange mål och riktlinjer för
hur finansverksamheten i kommunen ska bedrivas.
De övergripande målen för finansverksamheten inom
Alingsås kommun är att säkerställa betalningsförmågan
och trygga tillgången på kapital samt tillgodose behovet
av finansiering av långsiktiga investeringar.
Införandet av gemensam finanshantering innebär att
all upplåning i kommunkoncernen ska samordnas och
utföras genom ekonomiavdelningen i Alingsås kommun. Med upplåning avses alla former av finansiering
och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av ekonomi
avdelningen i Alingsås kommuns namn. Kommunen
har även ansvar för att hantera ränte- och kapitalbindning i enlighet med Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
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Kommunens totala upplånings- och kreditlöftes
volym ska eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning
på 2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4
år. Kommunens upplåningsportfölj ska eftersträva en
genomsnittlig räntebindning på 2,5 år med ett tillåtet
intervall mellan 1,5 år och 4 år.

Säkringsredovisning
Fabs AB och AB Alingsåshem tillämpade fram till
2017 säkringsredovisning. I samband med införandet
av gemensam finanshantering under december 2017
löstes samtliga ränteswappar som fanns i Fabs AB
respektive AB Alingsåshem. Fastighetsbolagen i koncernen använde fram till december 2017 räntederivat
för att minska osäkerheten i framtida r äntekostnader
och därmed få en jämnare kostnadsfördelning över
åren. Derivatinstrumenten har alltid varit k opplade till
en underliggande finansiering och de säkringsrelationer som funnits har beskrivits i en särskild säkrings
dokumentation. Per årsskiftet används inga räntederivat
i bolagskoncernen. Några marknadsvärden på utestående räntederivat finns således inte att redovisa.
AB Alingsås Rådhus och Alingsås Energi Nät AB
koncernen har heller inte under 2018 använt några
derivat kopplade till sina lån.
Totala räntekostnader i kommunkoncernen, exklusive räntekostnader på pensionsskulden, uppgår till
23,6 mnkr (53,3 mnkr) exkluderat lösen av lån och
ränteswappar 2017.
Risker och osäkerheter i
kommunkoncernen
Respektive styrelse i bolagen ansvarar för att upprätta och följa skriftiga policys i syfte att hantera för
verksamheten specifika risker så som kreditrisker,
ränterisker, valutarisker etc. Bolagen upprättar egna
finanspolicys, vilka inte ska avvika mot kommunens
övergripande finanspolicy. Som framgår ovan använder
sig bolagen inte längre av finansiella derivatinstrument,
så kallade ränteswappar.
En potentiell risk i fastighetsbolagen är risken för
höga vakansgrader, det vill säga låg uthyrningsgrad.
Både Fabs AB och AB Alingsåshem har de senaste åren
legat på låga vakansgrader och båda bolagen bedömer
risken som låg de kommande åren.
En annan viktig risk att beakta är kopplad till bolagens belåningsgrad, numera via kommunen, det vill
säga hur stor del lån bolagen har jämfört med fastig
heternas marknadsvärden. Fastighetsbolagen genomför med jämna mellanrum externa värderingar av
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sina fastigheter. I samband med respektive årsbokslut
genomför bolagen interna värderingar av sitt fastighetsbestånd. Utförd värdering i samband med årets bokslut
har inneburit att skillnaden mellan marknadsvärden
och bokförda värden för AB Alingsåshem och Fabs AB
ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Totalt sett
finns övervärde i de båda bolagen på omkring 1,6 miljarder varför något nedskrivningsbehov inte bedöms
föreligga. Efterfrågan på bostäder i Alingsås är fortsatt hög och vakansgraden i Fabs lokaler är låg. Den
generella bedömningen har varit att risken är låg då
bolagens verksamhet till största delen omfattas av att
äga och förvalta fastigheter. I fastigheterna har det
konstaterats finnas väsentliga, dolda värden med låga
vakansgrader. Vad gäller Fabs uthyrning så är den
enskilt största hyresgästen Alingsås kommun.
Genomförd hyressänkning om 20 mnkr mellan
Fabs AB och Alingsås kommun, har Fabs AB kunnat
hantera resultatmässigt. Marknadsvärderingen påverkades redan per 2017-12-31 och övervärdet har därefter
stigit under 2018.
Då fastighetsbolagens soliditet och direktavkastning
numer står i relation till fastigheternas marknadsvärde,
jämfört med tidigare bokfört värde, uppstår en risk.
Marknadsvärden fluktuerar och kan därmed påverka
soliditet och avkastningskrav i högre utsträckning än
tidigare.
AB Alingsås Rådhus är involverat i två processer
med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt avdrag för
kostnader och moms avseende verksamheten Lights in
Alingsås och projektet Passivhuscentrum.
Skatteverket granskade verksamheten Lights under
2015 och 2016. Skatteverkets beslut innebar en risk
för skattekostnader avseende år 2013 och 2014 uppgående till ca 3,4 mnkr. Ärendet överlämnades till
Förvaltningsrätten som dömde till Skatteverkets fördel.
Under 2018 överklagades ärendet till Kammarrätten
för dom.
I februari 2019, i samband med bokslutsarbetet,
erhölls dom från Kammarrätten i ärendet. Domen
innebar att bolaget döms att betala omkring 3,4 mnkr
i inkomstskatt, mervärdesskatt samt ränta. Bolaget har
inte tagit ställning till huruvida domen ska överklagas
på nytt. Eftersom osäkerhet råder kring huruvida
prövningstillstånd i sådana fall erhålls från Högsta
Förvaltningsrätten har beloppet i enlighet med försiktighetsprincipen bokförts som kostnad per 2018-12-31.
Vad beträffar den andra processen så beslutade
Skatteverket i december 2016 att bolaget inte erhåller
avdrag för moms avseende 2014 och 2015 motsvarande
0,6 mnkr avseende projektet Passivhuscentrum. Bolaget överklagade även det beslutet till Förvaltningsrätten,
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då bolaget anser sig ha rätt till momsavdrag. Bolaget
har därför inte reserverat beloppet om 0,6 mnkr. Skulle
bolaget i slutändan inte erhålla avdraget kommer beloppet bokas som en kostnad. Förvaltningsrätten meddelade i slutet av 2018 sitt ställningstagande vilket innebar
att bolaget inte fick momsavdrag. I februari 2019 lämnade bolaget in ett nytt överklagande, denna gång till
Kammarrätten. Ett eventuellt negativt utslag för bolaget kan innebära en total kostnad om ca 0,6 mnkr.
Beloppet är inte reserverat.
En annan risk som framför allt Alingsås Energi
Nät koncernen har fokus på avser den snabba teknik
utvecklingens och digitaliseringens kraft och kommer
att i många fall att påverka utvecklingen, både som hot
och som möjligheter. Teknikutvecklingen möjliggör
nya aktörer och nya affärsmodeller, liksom den innebär
ökande risker och sårbarhet för yttre påverkan av infrastrukturen.

Uppföljning av ägardirektiv
Alingsås kommun utövar sin formella ägarstyrning
genom en företagspolicy och bolagsordningar som fastställs i kommunfullmäktige, samt genom ägardirektiv,
vilka fastställs i kommunfullmäktige eller i kommun
styrelsen. Enligt ägardirektivet skall AB Alingsås
Rådhus följa företagspolicyn i vilken framgår att AB
Alingsås Rådhus ägs i syfte att fungera som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrinstrument
för dotterbolagens verksamhet. Bolaget skall ha en
aktiv roll i samordningen av de kommunala bolagen i
syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande, samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen samt
effektivt och offensivt bidra till att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden.
Koncernstyrelsen, styrelsen för AB Alingsås Rådhus,
ska fortlöpande ha uppsikt över de bolag som tillhör
koncernen. Detta gäller främst ändamålet med verksamheten, ekonomi, verksamhet och i övrigt av ägaren fastställda riktlinjer, policys och mål som tillämpas
inom bolagen. Detta innebär att koncernstyrelsen ska
utöva ägarfunktionen i frågor av mer operativ och
administrativ natur. Koncernstyrelsen utgör därvid en
administrativ plattform för samordning och styrning
av dotterbolagen. Koncernstyrelsen ska även i övrigt
bevaka att kommunens, ägarens, intressen tillvaratas
och tillgodoses av ledningen.
AB Alingsås Rådhus svarar för bolagskoncernens
ekonomiska optimering. Bolagets styrelse beslutar, utifrån de av kommunfullmäktige och kommunstyrelse
beslutade inriktningsmålen, om givande och tagande
av koncernbidrag, ägartillskott och utdelning.

Koncernbolagen har uppdrag beskrivna i bolags
ordning och ägardirektiv samt finansiella mål och vissa
verksamhetsmål angivna i ägardirektiven. Dotter
bolagen har uppfyllt sina mål för 2018 enligt följande.
AB Alingsåshem bör, enligt ägardirektivet, ha
en marknadsmässig justerad soliditet om 35 procent
baserat på fastigheternas marknadsvärde minskat
med uppskjuten skatt. Bolaget ska också ha en direkt
avkastning på totalt kapital om minst 3,5 procent,
baserat på fastigheternas marknadsvärde. AB Alingsås
hems marknadsmässiga justerade soliditet uppgår
till 41,2 procent (41,0 procent) för 2018. Direkt
avkastningen uppgår till 3,74 procent (3,52 procent)
på totalt kapital baserat på fastigheternas marknads
värden. Bolaget uppnår således ägarens krav på soliditet
och avkastning för 2018. Bolaget har ett krav på sig att
producera i snitt 80-120 lägenheter per år, vilket tidigare år inte uppnåtts. I år har bolaget färdigställt 36
lägenheter och behöver öka produktionstakten för att
nå ägarens mål. Den senaste förändringen av ägar
direktivet i slutet av 2017 är att bolaget ska se till att
nyproduktion snarast och senast 2022 i väsentlig grad
ska vara tillverkat i massivträ.
Soliditetskravet på Fabs AB är 10 procent, vilket
bolaget uppnår för året med 13,7 procent i utfall.
K ravet på direktavkastning på totalt kapital uppgår
till 5 procent avseende de delar av affärsverksamheten
som inte har kommunen som hyresgäst och för resterande fastigheter ska direktavkastningen motsvara
minst inflationen mätt enligt konsumentprisindex
(KPI), vilket innebär 2 procent för 2018. Direktavkastningen för kommersiella lokaler uppgår till 4,1 procent
(6,8 procent) och direktavkastningen för de kommunala lokalerna uppgår till 6,0 procent (8,7 procent) för
2018. Direktavkastningen för bolaget totalt sett har
minskat, från 8,5 procent till 5,1 procent, på grund
av hyressänkningen och ett högre marknadsvärde per
2018-12-31.
Alingsås Energi Nät AB har som koncernmoder för
energikoncernen ett soliditetskrav på 40 procent och ett
krav på direktavkastning på totalt kapital på 4 procent.
2018 nådde bolaget ägarens krav, då soliditeten uppgick
till 46,3 procent (44,6 procent) och direktavkastningen
på totalt kapital till 5,8 procent (7,4 procent).
Sammanfattningsvis bedömer de kommunala bolagen i sina årsredovisningar att de lever upp till det kommunala åtagandet och de verksamhetsmässiga målen
som ägaren ställer enligt ägardirektivet. AB Alingsåshem har dock inte lyckats bygga det antal lägenheter
som krävts enligt ägardirektivet, men prognosen som
lämnas är att kravet kommer att uppfyllas kommande
år. Beträffande de finansiella målen så lever samtliga

Sida 145 av 683

61

bolag inom koncernen upp till ägarens krav, med reservation för Fabs ABs krav på direktavkastning på de
lokaler som har privata hyresgäster.

Förväntad framtida utveckling
inom koncernen
De två största förändringarna som genomfördes i koncernen under 2017, förändrad finanshantering och skapandet av en gemensam fastighetskoncern kommer även
fortsättningsvis att påverka utvecklingen av koncernen.
Den gemensamma finanshanteringen genom en
internbank förväntas även fortsättningsvis minska
upplåningskostnaderna inom koncernen och de
organisatoriska förändringar som genomförts inom
fastighetskoncernen beräknas få successiv ökad effekt i
takt med att den nya organisationen arbetas in. Framtida analyser får utvisa vilka effekter det som hittills
genomförts har lett till. Båda förändringarna gjordes för
att bättre kunna samordna finansiering och optimera
resursanvändningen.
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Kommunala bolag och förbund
Moderbolaget AB Alingsås Rådhus
Ordförande: Daniel Philipsson (M)
Vd: Maria Standar

Resultat och ställning AB Alingsås Rådhus
2018

2017

2016

1,9

7,5

6,2

dispositioner (mnkr)

– 7,0

– 18,5

– 17,5

Årets resultat (mnkr)

– 2,3

– 1,1

0,1

Soliditet (%)

20,1

20,6

6,1

0

7

8

Rörelsens intäkter (mnkr)
Resultat före boksluts-

AB Alingsås Rådhus (ABAR) ska enligt företagspolicyn
och ägardirektivet fungera som kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens styrinstrument för dotter
bolagens verksamhet. Styrelsen i ABAR bereder enligt
ägardirektivet följande ärenden till kommunfull
mäktige och kommunstyrelse:
• bolagsordning för helägda bolag i bolagskoncernen,
• ägardirektiv för dotterbolag i bolagskoncernen,
• frågor av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt som kommunfullmäktige har att ta ställ
ning till samt
• underlag till kommunstyrelsens årliga bedömning av
bolagens verksamhet.
Bolaget ska i övrigt, bl.a. utifrån kommunens styrmodell
för kommunkoncernen, utfärda instruktioner för dotter
bolagens budget och bokslut.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som
moderbolag äga och förvalta aktier i Alingsås kom
muns hel- eller delägda bolag samt initiera och driva
utvecklingsprojekt inom kommunkoncernen som en
integrerad del i det kommunala utvecklingsarbetet.
Styrelsen i ABAR har en aktiv roll i samordningen av
de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt
resursutnyttjande, samordning av verksamheterna
inom kommunkoncernen samt effektivt och offensivt
bidra till att förstärka kommunens strategiska tillväxt
områden.
För att uppfylla uppdraget att samordna och optimera
resurserna inom koncernen har ABAR VD-träffar och
dialogmöten med bolagen.
Under året har moderbolaget fungerat som ett icke-
rörelsedrivande holdingbolag för ägarens bolagskoncern,
efter att den tidigare verksamheten Alingsås Lighting
Center, ALC, där bland annat evenemanget Lights in
Alingsås ingår, gått över till Alingsås Energi Nät AB
och projektet Passivhuscentrum (PHC) lagts ned. Den
del av ett projekt i PHC som återstod i början av 2018
har avslutats.

Medelantal anställda

Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Ordförande: Per-Gordon Tranberg (M)
Vd: Lars Mauritzson

Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FARAB)
har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag
äga och förvalta aktier i Fabs AB och AB Alingsåshem.
Ändamålet med bolaget är att få en effektiv styrning
från ägaren samtidigt som koncernbildningen ger resurs
mässiga samordningsvinster och förutsättningar för
bättre villkor avseende upphandling och finansiering av
sina åtaganden.
Resultat och ställning Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB
2018

2017*

2016

1,9

1,3

-

dispositioner (mnkr)

– 0,3

– 1,2

-

Årets resultat (mnkr)

– 0,2

– 0,9

99

99

-

1

-

-

Nettoomsättning (mnkr)
Resultat före boksluts-

Soliditet (%)
Medelantal anställda

* Avser räkenskapsår 2016-09-05—2017-12-31

Resultatet efter finansiella poster uppvisar ett n
 egativt
resultat på 0,3 mnkr. Jämfört med 2017 har resultatet
förbättrats med ca 0,9 mnkr. Ett avtal avseende verk
samhetsstödjande tjänster har undertecknats mellan
FARAB och dotterbolagen. Inga investeringar har
utförts och inga väsentliga händelser har inträffat
under året.
Inom fastighetskoncernen har en större omorgani
sation genomförts då AB Alingsåshem började förvalta
Fabs ABs fastigheter från 1 september 2018, då också
Fabs ABs personal anställdes i AB Alingsåshem.
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AB Alingsåshem är det allmännyttiga kommunala
bostadsbolaget. Bolaget ska förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och överlåta fastigheter och tomträtter
med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva
anordningar och lokaler.

Uthyrningsbar yta för bostäder ökar med färdig
ställd nybyggnation av ett punkthus i Noltorpshöjd
med 28 lägenheter. Bolaget har även tillskapat ytterli
gare 8 bostäder för äldreboende på Ginstgården. Totalt
sett är 36 bostäder tillskapade under 2018 och en
bostad såld under året.
AB Alingsåshems fastigheter är värderade till
2 885,6 mnkr och bokfört värde uppgår till
1 658,0 mnkr. Marknadsvärdet har ökat jämfört med
2017 med ca 27 mnkr, vilket främst är hänförligt till
färdigställandet av nybyggnationen i Noltorpshöjd med
28 lägenheter. Marknadsvärde överstiger bokfört med
74 procent (föregående år 76 procent).

Resultat och ställning AB Alingsåshem

Väsentliga händelser i AB Alingsåshem

AB Alingsåshem
Ordförande: Per-Gordon Tranberg (M)
Vd: Lars Mauritzson

Nettoomsättning (mnkr)

2018

2017

2016

271,1

251,9

245,4

Resultat före boksluts
dispositioner (mnkr)

37,0

– 47,3

26,1

Årets resultat (mnkr)

29,5

– 36,6

20,2

41,2

41,0

37,9

3,74

3,52

4,07
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38

37

Soliditet, fastigheternas
marknadsvärde (%)
Direktavkastning på
totalt kapital (%)
Medelantal anställda

AB Alingsåshems ökade omsättning på ca 21 mnkr
beror i huvudsak på övertagandet av förvaltningen
av Fabs ABs fastigheter. I nettoomsättningen ingår
ökade förvaltningsintäkter om ca 12 mnkr jämfört
med föregående år. Den stora skillnaden mellan åren
på 84 mnkr i resultat före skatt och bokslutsdispositio
ner, det vill säga från ett resultat på -47,3 mnkr 2017
till +37 mnkr 2018, är främst hänförlig till de engångs
kostnader bolaget hade 2017 då lösen av lån och rän
teswappar genomfördes i samband med införandet
av en internbank i kommunkoncernen. Bolaget har
2018 minskat sina räntekostnader med ca 9 mnkr.
Organisationsförändringen inom fastighetskoncernen
har gjort att 24 medarbetare från Fabs AB övergick
till AB Alingsåshem den 1 september 2018, då bolaget
började förvalta Fabs ABs fastigheter. Intäkter och
kostnader inom bolaget har ökat med anledning av
organisationsförändringen. Bolagets totala resultat
är dock endast marginellt påverkat, då kostnader och
intäkter ökat i paritet med varandra.
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2018 har varit ett år med projektering av nybyggnation.
Nyproduktionsplanerna är omfattande och projekter
ingen fortlöper i snabb takt och bland annat har följande
utförts under året:
• Färdigställande av ett hus i Noltorpshöjd med 28
lägenheter samt 8 ytterligare bostäder för äldre
boende på Ginstgården.
• I Stadsskogen har påbörjats byggnation av 53 lägen
heter vilka planeras att vara klara för inflyttning
under våren 2019.
• Ungdomsboendet Pumpan med 26 lägenheter har
projekterats under året och planeras att vara klara
under 2019.
Årets totala investeringar uppgår till ca 138 mnkr.
Verksamhetens nyckeltal
2018
Uthyrningsbar yta bostäder (m2)
Ordinarie lägenheter (antal)
Äldrebostäder (antal)
Omsorgsbostäder (antal)
Totalt antal lägenheter
Uthyrningsbar yta lokaler (m2)
Marknadsvärde (mnkr)
Antal nybyggda bostäder
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2017

2016

210 882 208 909

207 199

2 858

2 831

2 804

379

375

375

76

80

80

3 313

3 286

3 259

30 582

29 640

28 948

2 886

2 858

2 583

36

28

0

Fabs ABs fastigheter är värderade till 1 697,5 mnkr
medan bokfört värde uppgår till 1 300,9 mnkr. Mark
nadsvärdet överskrider det bokförda värdet med ca
397 mnkr eller 30 procent (föregående år 27 procent).
Merparten av marknadsvärdets ökning är hänförlig till
årets anskaffningar.

Fabs AB
Ordförande: Per-Gordon Tranberg (M)
Vd: Lars Mauritzson

Väsentliga händelser inom Fabs AB

Fabs AB är kommunens fastighetsbolag som äger stora
delar av de kommunala lokalerna som skolor, kontors
lokaler, idrottsanläggningar, parker m.m. Bolaget har
till uppgift att äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler
och kontor samt exploatera och sälja industrimark.
Tillsammans med ABAR äger Fabs AB Spiken Fastig
hets Kommanditbolag.
Resultat och ställning Fabs AB
Nettoomsättning (mnkr)

2018

2017

2016

173,8

192,7

184,9

Resultat före boksluts
dispositioner (mnkr)

16,0

– 27,9

31,9

Årets resultat (mnkr)

13,4

– 13,7

17,2

Soliditet (%)

13,7

14

15

totalt kapital (%)

5,1

8,5

–

Medelantal anställda

27*

30

27

Under 2018 övergick medarbetarna från Fabs AB till
AB Alingsåshem. AB Alingsåshem utgör då enda bolaget
inom fastighetskoncernen med anställda (med undan
tag av verkställande direktör som har sin anställning i
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB). Denna för
ändring innebär även att AB Alingsåshem förvaltar
Fabs ABs fastigheter från 1 september 2018. I övrigt
har följande väsentliga händelser inträffat:
• Från oktober 2018 är Kabomhuset tomt och klassas
som utvecklingsfastighet.
• En fastighet har förvärvats och den avser del av
Stadsskogen 1:1 med syfte att anlägga parkeringar.
• Fortsatt byggnation pågår vid Herrgårdens förskola
samt vid Noltorpsskolan.
Årets investeringar har uppgått till ca 106 mnkr där
den enskilt största avser Nolhaga Parkbad.

Direktavkastning på

Verksamhetens Nyckeltal
2018

* Avser medelantal anställda på 8 månader.

Lokalyta (m )
2

Bolagets minskning av nettoomsättningen kan förkla
ras av kommunfullmäktiges beslut 2017 om en sänk
ning av hyra på 20 mnkr mellan Alingsås kommun och
Fabs AB. Skillnaden mellan åren avseende resultat före
bokslutsdispositioner och skatt, från –27,9 mnkr till
16,0 mnkr, en skillnad på ca 44 mnkr, är precis som
för AB Alingsåshem, hänförlig till 2017 års införande
av gemensam finanshantering med internbank. Bolaget
hade 2017 engångskostnader motsvarande 61 mnkr.
Med hänsyn tagen till de finansiella engångskost
naderna 2017, är bolagets resultat sämre i år jämfört
med 2017 då bolaget under 2018 haft extra avskriv
ningar om 6 mnkr avseende Noltorpsskolan samt
nedskrivning av ny- och ombyggnationen av Nolhaga
Parkbad.
Under 2017 genomförde bolaget också en fastighets
försäljning motsvarande 5 mnkr och någon liknande
försäljning har inte skett under 2018. Likt AB Alings
åshem har bolaget i år lägre räntekostnader som en följd
av den förändrade finanshanteringen. Räntekostnaderna
är ca 11 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Vakansgrad vid årsskiftet (%)

2017

2016

201 811 198 763 198 763
0,2

2,6

2,6

8,9

8,7

9,5

45

44

48

Total kostnad för löpande underhåll och reparationer (mnkr)
Genomsnittlig kostnad för underhåll och reparationer (kr/m2)

Spiken Fastighets Kommanditbolag

Spiken Fastighets kommanditbolag ägs av Fabs AB
med ABAR som kommanditdelägare. Bolaget ska
äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig
verksamhet. Bolaget äger fastigheten Spiken 1, i vilken
inga investeringar gjorts under året. Omsättningen är
1 mnkr och resultatet 0,5 mnkr.
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Väsentliga händelser i koncernen Alingsås Energi

Alingsås Energi Nät AB
Ordförande: Gunnar Henriksson (M)
Vd: Jan Olofzon

Alingsås Energi Nät AB är moderföretag för kommu
nens samlade energiverksamhet. Bolaget ska driva och
utveckla infrastruktur för elnät, fjärrvärme och elektro
nisk kommunikation samt bedriva till rörelsen ankny
tande tjäster. Elnät innebär nätverksamhet enligt 4 §
Ellagen (1997:857). Verksamheten för elektronisk kom
munikation är avsedd att tillgodose kommunens egna
behov eller behov hos dess medlemmar och/eller före
tag. I koncernen ingår det helägda dotterföretaget
Alingsås Energi AB som har till uppgift att dels inköpa
och försälja energi och närliggande produkter och
tjänster och dels producera förnyelsebar el.
Resultat och ställning Koncernen Alingsås Energi
Nettoomsättning (mnkr)

2018

2017

2016

248,0

234,8

234,6

43,1

52,0

42,6

Resultat före boksluts
dispositioner (mnkr)
Årets resultat (mnkr)

33,6

28,7

24,3

Soliditet (%)

46,3

44,6

46,8

Avkastning på totalt kapital (%)

5,8

7,4

7,4

Medelantal anställda

59

60

57

Nettoomsättningen för 2018 ökade med ca 13 mnkr
jämfört med tidigare år, delvis tack vare en r eavinst om
ca 5 mnkr vid försäljningen av v attenstationen i Jonsered
och delvis beroende på den fortsatt höga utbyggnads
takten av fibernätet, vilket inneburit engångsavgifter om
ca 8 mnkr. Fjärrvärmeproduktionen har haft högre leve
ranser och lägre råvarukostnader då den nya fjärrvärme
pannan i Sävelund tagits i bruk. Att rörelseresultatet
trots intäktsökningen har minskat mot föregående år
med ca 9 mnkr beror främst på ökade kostnader på grund
av det extrema vädret, utrangering av belysningsstolpar,
expansion av bredbands- och fibernätet samt att kost
nader för Lights in Alingsås från 2018 belastar rörelse
resultatet. Energikoncernens rörelseresultat för 2017 var
dessutom koncernens bästa resultat någonsin.
Under 2018 har all el som Alingsås Energi levererat
haft ursprungsgarantier från förnyelsebar produktion
med sol-, vind- eller vattenkraft. Fjärrvärmeproduk
tionen har på grund av den nya pannan i Sävelund, till
100 procent använt förnyelsebara bränslen.
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Vädret i Alingsås har varit 7 procent varmare än ett
normalår och 1 procent varmare än föregående år.
Vädret har utmanat energisystemet genom en kall
vinter och en mycket varm och torr sommar. Elpriserna
har stigit under året med sämre marginaler som följd.
I juni blev Alingsås Energi utsedda till Sveriges mest
hållbara småföretag genom Avonovas pris Guldpilen 2018.
Motiveringen löd ”Med ett heltäckande hälso- och arbets
miljöprogram där policys, principer, metoder och ett bra
resultat hänger ihop är Alingsås Energi ett föredöme som
hållbar organisation. Det dagliga arbetet präglas av led
ningens engagemang, tydliga roller och ett system för
uppföljning genom kontinuerliga arbetsmiljöbokslut.”
Tillväxt med nya kunder har främst skett i fibernätet
och i elnätet. I fibernätet har den kraftiga expansionen
fortsatt tack vare hög efterfrågan och strävan att nå
bredbandsmålen till 2020. Utbyggnaden i Alingsås
tätort går enligt plan och koncernen kommer att nå
bredbandsmålen under första halvåret 2019. Parallellt
sker också förberedelser och utbyggnad på landsbygden.
I övrigt har följande inträffat under året:
• antalet solcellsanläggningar inom området har ökat
från 37 till 56,
• genomförande av Lights in Alingsås för första
gången helt i egen regi samt
• en app för laddplatser av elbilar och en app för infor
mation och kommunikation med kunder har lanserats.
Verksamhetens nyckeltal
2018

2017

2016

Elnät – levererad energivolym (GWh)

217

222

226

Elhandel – försäljningsvolym (GWh)

142

142

156

Värme – försäljningsvolym (GWh)

121

119

122

144

143

143

1,1

1,2

1,1

14,2

8,7

0

Försäljning:

Produktion:
Fjärrvärme (GWh)
Vindkraft (GWh)
Vattenkraft (GWh)
Kvalitet:
Antal laddplatser

4

4*

0

86 %

81 %

89 %

Elnät: medelavbrott/kund (min)

61

33

i.u.

Elpris: Ranking Nils Holgersson**

36

32

32

Nöjd-kund-index (NKI)

Fjärrvärmepris: Ranking Nils Holgersson**
Fjärrvärme: utsläpp/såld kWh (g/kWh)
Antal solcellsanläggningar

71

66

91

0,11

1,12

3,55

56

37

i.u.

* Föregående år redovisades antal stolpar, 2 st, med 2 laddplatser
vardera, totalt 4 laddplatser
** En ranking av Sveriges kommuner enligt Nils Holgersson-rapporten
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ordförande: Daniel Filipsson (M)
Förbundsdirektör: Börje Lindgren

Resultat och ställning AVRF
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)

2018

2017

2016
– 47,8

– 52,5

– 50,9

Årets resultat (mnkr)

0,0

– 0,5

1,2

Soliditet (%)

6,5

7,7

9,2

Antal anställda

97

94

92

Räddningstjänstförbundet redovisar för 2018 ett posi
tivt resultat på 36 tkr. Verksamhetens kostnader ökade
med drygt 3 mnkr varav ca 1 mnkr utgörs av ökade
lönekostnader i samband hjälpinsatser i andra delar av
Sverige på grund av sommarens skogsbränder. Dessa
kostnader täcktes till fullo med intäkter från Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Den projekterade ombyggnaden av befintlig brand
station uteblev och förbundet ålades projekteringskost
naden på 2 mnkr. Halva kostnaden har förts över till
kommande nybyggnation och resterande fakturerades
av Fabs AB i samband med årsbokslutet, vilket påverkat
2018 års resultat. Projektering pågår för en ny
räddningsstation på området Tokebacka.
Väsentliga händelser

Under 2018 har förbundet haft 882 uppdrag, att jäm
föra med 949 stycken 2017, vilket får betecknas som
ett normalvärde med tanke på medlemskommunernas
storlek och riskbild. Fortfarande har förbundet ett stort
antal trafikolyckor, 154 stycken, vilket ställer stora krav
på god samverkan och gemensamma satsningar för att
få ner antalet olyckor.

Det varma klimatet under sommaren gav upphov till
tidigt eldningsförbud och extra insatser i andra delar av
landet. Räddningstjänsterna i Västra Götaland bidrog
gemensamt med 60 personer/vecka för brandsläckning
och stabsarbete i främst Dalarna.
Åtgärder och utbildning av brandpersonal för att
kunna möta hot och våldssituationer har satts in på
förekommen anledning, då det vid några räddnings
insatser uppstått situationer inbegripande sprängmedel
och vapen. Samverkan med ambulanssjukvården och
polismyndigheten för att höja kompetens och förmåga
gällande hot och våld kommer att fortsätta 2019.
Förbundet har fortsatt förberedelserna inför infö
randet av den gränslösa räddningstjänsten inom Göte
borgsregionen (GR). Ett omfattande arbete har lagts
ned inom områdena teknik, ledning, utbildning och
drift med målet att skapa förutsättningar för gemensam
ledning i GR från oktober 2019. Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund anslöt sig, som ett första steg,
till ledningscentralen i Storgöteborg i januari 2018.
För att stärka krisledningsförmågan har en teknik
omställning genomförts, enligt ett åtgärdsförslag fram
taget i samverkan med MSB. Brandstationen har nu
ett fungerande, effektivt skalskydd samt uppdaterade
tekniska lösningar med bland annat förbättrad möjlig
het att dela lägesbilder.
Investeringar

Förbundets investeringar uppgår till 3,1 mnkr. I
investeringsbudgeten fanns en kostnad på 9 mnkr för
två nya släckningsbilar. Leveransen blev försenad och
bilarna tas inte i bruk förrän under 1:a kvartalet 2019,
varför 8,5 mnkr överförs till 2019 års investerings
budget. MSB har bidragit med halva investerings
kostnaden för teknikomställningen för förbättrad
krisledning.
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Resultaträkning
(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

Not

2018

2017

2018

2017

Verksamhetens intäkter

1, 9

613,2

665,9

1 016,2

1 062,2

Verksamhetens kostnader

2, 9

– 2 753,3

– 2 721,0

– 2 868,4

– 2 823,3

– 2 140,1

– 2 055,1

– 1 852,2

– 1 761,1

– 62,1

– 64,5

– 221,7

– 200,9

– 2 202,2

– 2 119,6

– 2 073,9

– 1 962,0

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar
Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

1 898,7

1 853,8

1 898,7

1 853,8

Generella statsbidrag och utjämning

5

372,3

360,5

372,3

360,5

Finansiella intäkter

6, 9

45,9

56,8

7,7

47,6

Finansiella kostnader

7, 9

– 40,2

– 26,4

– 41,4

– 218,0

74,5

125,1

163,4

81,9

0,0

0,0

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter

8

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

8

0,0

0,0

Skatt
Årets resultat

Kommentarer resultaträkning

Årets resultat
Årets resultat för kommunen är 74,5 mnkr, vilket är
12,7 mnkr bättre än budgeterad resultatnivå, men
50,6 mnkr sämre än föregående års resultat. T
 renden
att kommunens samtliga resultat under 2000-talet har
varit positiva håller därmed fortsatt. För kommun
koncernen har resultatet ökat med 58,1 mnkr, från
91,1 mnkr till 149,2 mnkr. Resultatet fördelar sig,
förutom Alingsås kommun med 74,5 mnkr, på AB
Alingsås Rådhus-koncernen med 74,6 mnkr samt
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund med
0,1 mnkr. Det stora negativa resultatet för AB Alingsås
Rådhus-koncernen 2017 är hänförligt till lösen av lån
och ränteswappar i och med införandet av gemensam
finanshantering och internbank. AB Alingsås R
 ådhus
koncerns resultat på 74,6 mnkr fördelar sig på moder
bolaget med -2,3 mnkr, Alingsås Energi Nät koncernen
33,6 mnkr, Fabs AB 13,4 mnkr, AB Alingsåshem
29,5 mnkr samt Fastighetskoncernen Alingsås R
 ådhus
AB -0,2 mnkr, exkluderat koncernmässiga elimineringar.
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74,5

125,1

0,0

0,0

– 14,2

9,2

149,2

91,1

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader för kommunen har ökat
med 82,6 mnkr jämfört med föregående år.
Verksamhetens intäkter för kommunen har minskat
med 52,7 mnkr jämfört med 2017. Den största
minskningen står statsbidragen (-42,9 mnkr) och
exploateringsintäkterna (-19,3 mnkr) för. Minskningen
av statsbidragen från Migrationsverket (-59,7 mnkr) har
ett naturligt samband med minskade flyktingströmmar.
Kommunkoncernens intäkter har också minskat
(-46,0 mnkr), där i princip hela förändringen är hänförlig till kommunens minskade intäkter.
Verksamhetens kostnader för kommunen har endast
ökat med 32,3 mnkr jämfört med föregående år.
Den största ökningen står lönekostnaderna inklusive
sociala avgifter (24,2 mnkr) för. Köp av huvudverksamhet (18,8 mnkr) har också ökat jämfört med 2017,
medan lokal- och markhyror (-21,6 mnkr) har minskat.
Minskningen beror på en anpassning till marknadsvärdet för en del av kommunens verksamhetslokaler.
Övriga förändringar i verksamhetens kostnader har
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medfört en ökning med 10,9 mnkr jämfört med föregående år.
Kommunkoncernens kostnader har ökat med ca
45 mnkr. Ökningen är främst hänförlig till kommunens ökade kostnader enligt ovan. Bolagskoncernens
kostnader har ökat relativt marginellt.
Kommunens avskrivningar har ökat under en längre
period, men för 2018 har avskrivningarna minskat med
2,4 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror på en
större nedskrivning (3,1 mnkr) som gjordes 2017. De
planenliga avskrivningarna har dock ökat något. Kommunkoncernens avskrivningar har ökat relativt mycket
jämfört med 2017, med 20,8 mnkr, som en följd av
ökade investeringar de senaste åren i bolagen samt en
del engångsnedskrivningar i samband med vissa projekt
under 2018.
Verksamhetens intäkter
1,8 % 0,2 % 3,7 %

Taxor och avgifter (32,9 procent) samt bidrag (46,0
procent) är de största inkomstkällorna för k ommunen
förutom skatter och bidrag. Kommunens överlägset
största kostnad är personalkostnader (56,7 procent),
följt av köp av huvudverksamhet (15,7 procent) samt
lokal- och markhyror (9,1 procent).

Skatter och bidrag
Jämfört med 2017 har skatteintäkterna ökat med
44,9 mnkr (2,4 procent) och bidragen har ökat med
11,8 mnkr (3,3 procent). Sammantaget uppgår s katter
och bidrag till 2 271 mnkr vilket är en ökning med
2,6 procent. Alingsås är en nettomottagare i det generella kostnadsutjämningssystemet. För 2018 har kommunen fått 241,6 mnkr i utjämningsbidrag, vilket är
en ökning med 5,3 mnkr jämfört med 2017. Bidrag
för LSS-utjämningen uppgår till 33,5 mnkr och är en
minskning med 2,4 mnkr jämfört med föregående år.

Försäljningsintäkter

7,4 %

Bidrag
Taxor och avgifter
32,9 %

Hyror och arrenden
Försäljning av
verksamhet och
konsulttjänster

46,0 %

Exploateringsintäkter
8,1 %

Realisationsvinster

Verksamhetens kostnader
3,0 % 5,1 %

6,3 %

9,1 %

Finansnetto
Kommunens finansnetto är positivt och u
 ppgår
till 5,7 mnkr. Detta är dock en försämring med
24,7 mnkr jämfört med 2017. Försämringen beror
till stor del på försäljningen av finansiella placeringar
under 2017 där reavinster då gav en positiv effekt om
43,1 mnkr. Samtidigt har ett marknadsmässigt påslag
tagits ut på lånen i internbanken 2018, vilket ger ett
positivt räntenetto på 17,9 mnkr och en positiv skillnad på 8,9 mnkr jämfört med föregående år.
Kommunkoncernens finansiella kostnader avviker
kraftigt jämfört med föregående år. Förklaringen är
hänförlig till kostnader för lösen av ränteswappar och
banklån i samband med införandet av en gemensam
finanshantering och internbank. Exkluderas lösen
kostnaderna uppgår de finansiella kostnaderna till
86 mnkr 2017 medan årets uppgår till 41 mnkr. Merparten av minskningen är hänförlig till lägre ränta på
grund av införandet av gemensam finanshantering.

56,7 %
15,7 %

0,7 %
0,3 %

2,9 %

Löner och sociala avgifter

Lokal- och markhyror

Exploateringskostnader

Övriga tjänster

Lämnade bidrag

Pensionskostnader
inklusive löneskatt

Köp av huvudverksamhet
Övriga kostnader

Bränsle energi och vatten
Inköp av anläggningsoch underhållsmaterial
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Kassaflödesrapport
(mnkr)

Kommunen
Not

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

74,5

125,1

149,2

91,1

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av– och nedskrivningar

62,1

64,5

221,7

200,9

– 0,6

2,8

0,0

– 4,6

– 3,8

– 43,6

– 8,2

– 47,7

3,2

21,6

0,0

40,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

135,4

170,4

370,9

280,1

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

– 25,3

Justering för gjorda avsättningar

24

Justering för resultat vid försäljning
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

25

– 46,8

– 3 076,9

0,0

Ökning/minskning förråd och varulager

– 7,3

– 5,9

0,0

0,1

Ökning/minskning kortfristiga skulder

13,6

– 148,5

18,6

50,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

94,9

– 3 060,9

370,9

305,4

– 116,4

– 131,4

– 456,5

– 641,4

1,1

0,5

32,9

5,1
– 109,0

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

26

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

– 109,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

97,7

0,0

97,7

Omklassificering till kortfristiga placeringar

0,0

146,9

0,0

146,9

– 115,3

4,7

– 423,6

– 500,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

25,1

13,7

25,1

13,7

Nyupptagna lån

50,0

3 345,9

50,0

412,7

Amortering av skuld
Utbetalning av nya och garantipensioner
Förändring av långfristiga fordringar
Inköp av kortfristiga placeringar
Försäljning av kortfristiga placeringar
Omklassificering finansiella anläggningstillgångar
Aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0,0

0,0

0,0

0,0

– 38,2

– 38,9

– 38,2

– 38,9

0,8

0,8

0,0

0,0

– 43,6

– 479,6

– 43,6

– 479,6

43,6

494,5

43,6

494,5

0,0

– 146,9

0,0

– 146,9

0,0

– 65,2

0,0

0,0

37,7

3 124,3

36,9

255,5

0,0

0,0

0,0

0,0

17,3

68,1

15,6

60,2

Likvida medel vid årets början

590,7

522,3

592,7

532,5

Likvida medel vid årets slut

608,0

590,7

608,3

592,7

Årets kassaflöde
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Årets kassaflöde
Kommunens likviditet har ökat med 17,3 mkr under året
och uppgår per den 31 december 2018 till 608,0 mnkr.
Den löpande verksamheten
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar och andra ej likviditetspåverkande poster ger
ett positivt kassaflöde på 135,4 mkr år 2018, att jämföra med 170,4 mnkr år 2017. Förändring av kapitalbindning ger ett negativt flöde på -40,5 mnkr. Totalt
tar den löpande verksamheten i anspråk 94,9 mnkr
år 2018, vilket är en stor skillnad jämfört med 2017.
Detta beror till stor del på införandet av en internbank
i kommunkoncernen 2017.
För kommunkoncernen tillför den löpande verksamheten 370,9 mnkr, vilket är en ökning jämfört med
2017 på 65,5 mnkr.
Investeringsverksamheten
Kommunens investeringar i immateriella/materiella
anläggningstillgångar under 2018 uppgår till
116,4 mnkr. Försäljningar av anläggningstillgångar
uppgår till 1,1 mnkr. Totalt använder investeringsverksamheten 115,3 mnkr 2018, vilket är en s killnad
på 120 mnkr jämfört med föregående år. Den stora
skillnaden mellan åren är att samtliga finansiella
anläggningstillgångar såldes eller omklassificerades till
finansiella omsättningstillgångar 2017 (135,6 mnkr).
Kommunkoncernens investeringar uppgår till
456 mnkr (641 mnkr) inkluderande förändring av pågående arbeten. Alingsås Energi Nät AB koncernen har
under året investerat för 92,5 mnkr (209,9 mnkr) där
merparten 2017 avsåg investering i ny biobränslepanna.

Bolaget har även sålt en stor vattenkraftsstation vilket
genererat en försäljningsersättning om 28 mnkr. AB
Alingsåshems totala investeringar under året uppgår
till 138,2 mnkr (102,7 mnkr). Fabs AB har under
2018 investerat motsvarande 106,3 mnkr (193,8 mnkr),
varav den största investeringen avser ombyggnation av
Nolhaga Parkbad. Alingsås och Vårgårda Räddnings
tjänstförbunds investeringar uppgår till 3,1 mnkr
(3,6 mnkr).

Finansieringsverksamheten
Finansieringsverksamheten bidrog förra året med
3 124,3 mnkr varav 3 345,9 mnkr avsåg nyupptagna
lån. 2018 bidrar finansieringsverksamheten med
37,7 mnkr. Jämfört med 2017 är det en försämring
med 3 086,6 mnkr. Största enskilda förklaringen
ligger i att kommunen i samband med införande av en
internbank i kommunkoncernen tog upp nya lån 2017.
De kommunala bolagen nyttjar sedan en limit på kommunens koncernkonto.
För kommunkoncernen är kassaflödet från finansieringsverksamheten positivt med 36,9 mnkr att jämföra med motsvarande ökning 2017 på 255,5 mnkr.
Det som främst skiljer sig åt mellan åren avser nyupp
låning som 2017 uppgick till 412 mnkr att jämföra
med 50 mnkr för 2018. Att ökningen 2017 var så
mycket större för kommunen (3 124,3 mnkr) jämfört
med kommunkoncernen (255,5 mnkr) berodde på att
bolagen sedan 2017 har en skuld till kommunen istället
för en skuld till banker och kreditinstitut.
Utbetalning av bidrag till infrastruktur
Inga utbetalningar av bidrag har skett under 2018.

Sida 155 av 683

71

Balansräkning
(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

Not

2018

2017

2018

2017

10

4,3

3,5

4,3

3,5

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

784,5

734,9

4 056,5

4 437,1

Maskiner och inventarier

11

105,7

101,2

696,7

136,0

Finansiella anläggningstillgångar

12

Summa anläggningstillgångar

83,7

84,4

6,0

6,0

978,2

924,0

4 763,5

4 582,6

Omsättningstillgångar
Förråd med mera

13

51,7

44,3

65,4

56,3

Fordringar

14

3 376,4

3 329,4

250,4

241,2

Kortfristiga placeringar

15

647,4

645,2

647,4

645,2

Kassa och bank

16

608,0

590,7

608,3

592,7

Summa omsättningstillgångar

4 683,5

4 609,6

1 571,5

1 535,4

Summa tillgångar

5 661,7

5 533,6

6 335,0

6 118,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

17

Årets resultat

74,5

125,1

149,2

91,1

Övrigt eget kapital

698,2

573,1

1 073,3

982,2

Summa eget kapital

772,7

698,2

1 222,5

1 073,3

945,3

967,2

958,2

980,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

18

Andra avsättningar

19

Summa avsättningar

28,9

29,4

142,8

130,8

974,2

996,6

1 101,0

1 111,0

3 007,2

Skulder
Långfristiga skulder

20

2 289,8

3 005,4

2 291,2

Kortfristiga skulder

21

1 625,0

833,3

1 720,3

926,5

Summa skulder

3 914,8

3 838,7

4 011,5

3 933,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 661,7

5 533,6

6 335,0

6 118,0

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter

22

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

23

0,3

0,5

0,6

2,8
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Våra skulder
Kommunens långfristiga skulder består av fyra poster, förutbetalda anslutningsavgifter, investeringsinkomster, VA-verksamhetens investeringsfond samt
nyupptagna lån. Totalt uppgår dessa till 2 289,8 mnkr,
vilket är en minskning om 715,6 mnkr jämfört med
2017. Detta beror till största del på kommunens införande av en internbank för kommunkoncernen, där
kommunen lånar upp för kommunkoncernen. Den
del av låneskulden som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig låneskuld (-787,1 mnkr).
Kommunen har lånat upp 50 mnkr under året. Förutbetalda anslutningsavgifter och investeringsinkomster
har ökat med 25,1 mnkr 2018. Det är en ökning med
11,4 mnkr jämfört med 2017. Upplösningar av förut
betalda anslutningsavgifter, investeringsinkomster samt
investeringsfonden för VA uppgår till 3,6 mnkr.
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till
2 291,2 mnkr (3 007,2 mnkr), i princip samma belopp
som för kommunen. De långfristiga skulderna utgörs
till största del av skulder till kreditinstitut avseende
kommunkoncernens anläggningstillgångar, främst
fastigheter.
De kortfristiga skulderna i kommunen har ökat med
791,7 mnkr och uppgår till 1 625 mnkr. Ökningen
beror till stor del på kortfristig del av lån som förfaller
inom ett år (787,1 mnkr). Kommunkoncernens kortfristiga skulder har ökat med ca 794 mnkr mellan 2017
och 2018, det vill säga ungefär med motsvarande belopp
som för kommunen.

Eget kapital
Kommunens egna kapital har genom årets resultat ökat
med 74,5 mnkr och uppgår till 772,7 mnkr. Mot
svarande ökning av kommunkoncernens egna kapital
motsvaras av årets resultat, 149,2 mnkr.

Panter och ansvarsförbindelser
Vare sig kommunen eller kommunkoncernen har 2018
några panter eller liknande säkerheter.
Någon pensionsförpliktelse redovisad utanför balans
räkningen finns inte 2018 eftersom kommunen övergått
från den så kallade blandmodellen till fullfondering av
sitt pensionsåtagande.
Alingsås kommun hade fram till 2017 inga låne
skulder då låneskulderna fanns i bolagskoncernen.
Sedan införandet av gemensam finanshantering och
internbank under slutet av 2017 är det kommunen som
tar upp och redovisar lån gentemot banker och kreditinstitut. Per 2018-12-31 finns inga väsentliga borgens
åtaganden längre.

Våra tillgångar
Kommunens anläggningstillgångar uppgår till
978,2 mnkr vilket är en ökning med 54,2 mnkr. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, anläggningar, fastigheter och inventarier har gjorts med
116,4 mnkr. Avskrivningarna uppgår till -62,1 mnkr.
Utrangeringar, försäljningar och övriga förändringar
har ökat anläggningstillgångarna med 0,6 mnkr. En
amortering har gjorts på kommunens reverslån till
Alingsås och Vårgårdas Räddningstjänstförbund på
-0,8 mnkr.
Kommunkoncernens anläggningstillgångar uppgår
till 4 763 mnkr vilket är en ökning med 181 mnkr jämfört med 2017. Det är främst kommunens fastighets
bolag som står för merparten av anläggningstillgångarna,
vilka i Fabs AB och AB Alingsåshem sammantaget
uppgår till 3 121 mnkr (3 108 mnkr).
Kommunens förråd och exploatering har ökat med
7,4 mnkr. Exploateringsområden har förädlats med ca
11,3 mnkr under året. Kostnader för sålda tomter har
reducerat värdet med 3,6 mnkr och nedskrivningar har
gjorts med 0,1 mnkr.
De kortfristiga fordringarna uppgår till 3 376,4 mnkr
vilket är en minskning med 47 mnkr jämfört med 2017.
Kommunens kortfristiga placeringar har ökat med
2,2 mnkr till 647,4 mnkr. Detta kan till stor del förklaras
av nya inköp (16,7 mnkr), avyttringar (-14 mnkr) och
nedskrivningar (0,5 mnkr). Kommunens bolag har
inga kortfristiga placeringar.

Våra avsättningar
Kommunens avsättningar består av fyra delar, en
pensionsskuld som uppgår till 945,3 mnkr, 16,6 mnkr
för återställande av avfallsdeponier, avsättningar för
infrastruktur på 7,3 mnkr samt en e ventuell upphandlingsskadeavgift för idéburet partnerskap om 5 mnkr.
Totalt uppgår avsättningarna till 974,2 mnkr. I pensionsavsättningen ingår ansvarsförbindelsen med
807,2 mnkr vilken redovisas enligt fullfondsmodellen.
Avsättningar för kommunkoncernen utgörs, utöver
kommunens avsättningar, av uppskjutna skatter motsvarande 113,9 mnkr (101,4 mnkr).
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Fullfonderingsmodell
Till och med 2016 har kommunen redovisat pensio
nerna enligt blandmodellen, vilket lag (1997:614)
om kommunal redovisning anger. Under 2017 valde
Alingsås kommun valt att byta redovisningsprincip
Belopp i mnkr

Not

för redovisning av pensioner. I syfte att erhålla en jäm
förelse mellan de olika metoderna anges nedan resul
tat och balansräkning i korthet för 2018 och 2017 med
bland- respektive fullfonderingsmodell.
Blandmodell Fullfond 2018
2018

Blandmodell

Fullfond

2017

2017

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter

613,2

613,2

665,9

665,9

– 2 799,6

– 2 753,3

– 2 763,6

– 2 721,0

– 62,1

– 62,1

– 64,5

– 64,5

– 2 248,5

– 2 202,2

– 2 162,2

– 2 119,6

1 898,7

1 898,7

1 853,8

1 853,8

372,3

372,3

360,5

360,5

45,9

45,9

56,8

56,8

– 25,3

– 40,2

– 6,0

– 26,4

43,1

74,5

102,9

125,1

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

43,1

74,5

102,9

125,1

Verksamhetens kostnader

Not 1

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

Not 1

Resultat före extraordinära poster

Årets resultat
Balansräkning
Tillgångar
Summa anläggningstillgångar

978,2

978,2

924,0

924,0

Summa omsättningstillgångar

4 683,5

4 683,5

4 609,6

4 609,6

Summa tillgångar

5 661,7

5 661,7

5 533,6

5 533,6

Eget kapital, avsättningar och skulder
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

Not 2

Summa avsättningar

Not 3

43,1

74,5

102,9

125,1

1 536,8

698,2

1 433,9

573,1

1 579,9

772,7

1 536,8

698,2

167,0

974,2

158,1

996,6

Summa skulder

3 914,8

3 914,8

3 838,7

3 838,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 661,7

5 661,7

5 533,6

5 533,6

Not 1
Resultateffekten för 2018 är 31,4 mnkr bättre enligt fullfonderingsmodellen, vilket är förändringen av ansvarsförbindelsen
mellan åren 2017 och 2018. Resultateffekten för 2017 var
22,2 mnkr bättre enligt fullfonderingsmodellen, vilket är förändringen av ansvarsförbindelsen mellan åren 2016 och 2017.

Not 2
Om kommunen hade redovisat enligt blandmodellen skulle
eget kapital ha ökat med ansvarsförbindelsens ingående värde
per 2018-01-01, d.v.s. 838,6 mnkr. Samma gäller 2017 och då
skulle ökningen ha varit 860,8 mnkr.

Not 3
Ansvarsförbindelsen 2018 har lyfts ut från avsättningen, d.v.s.
ingående balans (838,6 mnkr) reducerat med förändringen

Till och med 2016 har kommunen redovisat pensio
nerna enligt blandmodellen, vilket Lag (1997:614)
om kommunal redovisning anger. Under 2017 har
Alingsås kommun valt att byta redovisningsprincip för
redovisning av pensioner. Orsaken till byte av redo
visningsprincip är att det ger en mer rättvisande bild
av kommunens finansiella ställning och att de grund
läggande principerna om öppen och tydlig redovis
ning följs på ett bättre sätt. Övergång från bland- till
fullfonderingsmodell kan öka politikers och tjänste
mäns förståelse av ekonomisk ställning och resultat,
vilket i sin tur underlättar planeringen av ekonomin
och verksamheten.

som finns i resultatet (31,4 mnkr). Samma gäller för 2017.
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Noter
(mnkr)

Kommunen
2018

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

22,7

22,9

264,9

247,0

201,5

189,0

224,1

219,9

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag

49,7

57,0

489,1

487,4

281,8

324,7

324,5

367,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

45,5

41,6

53,3

47,3

Exploateringsintäkter

10,9

30,2

10,9

35,0

Realisationsvinster

1,1

0,5

8,0

3,4

Försäkringsersättningar

0,0

0,0

0,0

1,2
12,5

Övriga intäkter

0,0

0,0

7,1

Aktiverade egna arbeten

0,0

0,0

7,3

8,5

– 373,0

– 367,4

Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens intäkter

613,2

665,9

1 016,2

1 062,2

– 1 559,8

– 1 535,6

– 1 678,3

– 1 653,2

– 83,1

– 80,7

– 89,5

– 88,4

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader inklusive löneskatt

– 7,9

– 7,6

– 84,2

– 87,9

Bränsle, energi och vatten

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

– 20,2

– 18,9

– 182,1

– 169,2

Köp av huvudverksamhet

– 433,4

– 414,6

– 465,0

– 449,9

Lokal- och markhyror

– 251,7

– 273,3

– 259,0

– 281,6

Övriga tjänster

– 173,7

– 168,7

– 186,4

– 183,0

– 79,9

– 70,8

– 79,9

– 70,8

0,0

0,0

– 0,2

– 6,9

– 3,7

– 12,9

– 3,7

– 14,5

– 139,9

– 137,9

– 213,1

– 185,3

Lämnade bidrag
Realisationsförluster
Exploateringskostnader
Övriga kostnader
Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens kostnader

– 2 753,3

– 2 721,0

373,0

367,4

– 2 868,4

– 2 823,3

Not 3 Avskrivningar
– 2,6

– 5,5

– 2,6

– 5,5

Avskrivningar byggnader och anläggningar

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

– 30,7

– 27,4

– 177,2

– 158,0

Avskrivningar maskiner och inventarier

– 28,7

– 28,5

– 35,2

– 34,3

Nedskrivningar
Summa avskrivningar

– 0,1

– 3,1

– 6,7

– 3,1

– 62,1

– 64,5

– 221,7

– 200,9

För uppgift om avskrivningstider, se avsnittet om redovisningsprinciper.

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

1 907,1

1 859,9

1 907,1

1 859,9

Preliminär slutavräkning innevarande år

– 2,5

– 8,2

– 2,5

– 8,2

Slutavräkningsdifferens föregående år

– 5,9

2,1

– 5,9

2,1

1 898,7

1 853,8

1 898,7

1 853,8

Summa skatteintäkter
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

282,5

277,7

282,5

277,7

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Kommunal fastighetsavgift

74,6

70,0

74,6

70,0

Bidrag för LSS-utjämning

33,5

35,9

33,5

35,9

– 47,3

– 41,0

– 47,3

– 41,0

6,4

– 0,4

6,4

– 0,4

Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Generella statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning

22,6

18,3

22,6

18,3

372,3

360,5

372,3

360,5

1,9

Not 6 Finansiella intäkter
Utdelningar på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter

3,4

1,9

3,9

39,8

2,7

40,1

4,1

2,7

52,2

2,7

52,2

– 39,0

– 10,6

7,7

47,6

Elimineringar inom koncernen
Summa finansiella intäkter

45,9

56,8

I övriga finansiella intäkter 2017 för kommunen ingår borgensavgifter från de kommunala bolagen med 9,0 mnkr. Dessutom ligger
reavinster från finansiella placeringar där med 43,1 mnkr 2017. Från och med 2018 tas ett marknadsmässigt påslag ut istället för
borgensavgifter och redovisas under ränteintäkter (17,9 mnkr).

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader

– 21,9

– 0,6

– 61,7

– 198,8

Ränta på pensionsavsättningar

– 17,6

– 23,0

– 17,8

– 23,2

– 0,7

– 2,8

– 0,9

– 6,6

Övriga finansiella kostnader
Elimineringar inom koncernen
Summa finansiella kostnader

– 40,2

– 26,4

39,0

10,6

– 41,4

– 218,0

Räntekostnaderna för kommunen har ökat mellan åren på grund av infärandet av en internbank i kommunkoncernen.

Not 8 Extraordinära poster
Inga extraordinära poster finns.

Not 9 Jämförelsestörande poster
Inga jämförelsestörande poster finns.
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(mnkr)

Kommunen
2018

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

29,8

26,4

29,8

26,4

– 25,5

– 22,9

– 25,5

– 22,9

Ackumulerade värdeförändringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Bokfört värde

4,3

3,5

4,3

3,5

Avskrivningstid

5 år

5 år

5 år

5 år

Redovisat värde vid årets början

3,5

9,0

3,5

9,0

Årets investeringar

2,4

0,0

2,4

0,0

Utrangeringar och avyttringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Anskaffningsvärde

0,0

0,0

0,0

0,0

Ackumulerade avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

– 2,6

– 5,5

– 2,6

– 5,5

Övriga förändringar

1,0

0,0

1,0

0,0

Redovisat värde vid årets slut

4,3

3,5

4,3

3,5

Anskaffningsvärde

1 136,6

1 078,1

5 577,8

6 229,1

Ackumulerade avskrivningar

– 347,8

– 321,3

– 1 517,0

– 1 769,1

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ackumulerade värdeförändringar

– 4,3

– 21,9

– 4,3

– 22,9

Bokfört värde

784,5

734,9

4 056,5

4 437,1

Avskrivningstid

0– 50 år

0– 50 år

0– 50 år

0– 50 år

734,9

659,7

3 943,1

4 012,0

Årets investeringar

81,5

105,2

427,8

405,4

Utrangeringar och avyttringar

– 0,1

– 2,4

– 21,3

– 10,9

– 1,1

– 6,6

– 27,2

– 26,9

1,0

4,2

5,9

16,0

– 0,1

0,0

– 0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– 30,7

– 27,4

– 141,7

– 157,7

– 1,0

0,0

– 151,7

188,5

Redovisat värde vid årets början

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

0,0

– 0,2

0,4

– 0,2

784,5

734,9

4 056,5

4 437,1

356,4

356,1

1 417,7

425,5

– 248,5

– 252,0

– 717,8

– 285,1

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

– 2,2

– 2,9

– 3,2

– 4,5

Bokfört värde

Ackumulerade värdeförändringar

105,7

101,2

696,7

136,0

Avskrivningstid

3–10 år

3–10 år

3–10 år

3–10 år

101,2

104,1

629,9

136,4

Redovisat värde vid årets början
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

32,5

26,2

79,3

34,4

0,0

– 0,9

– 7,6

– 0,9

– 31,6

– 2,3

– 51,9

– 4,9

31,6

1,4

44,3

4,0

0,0

0,0

0,0

– 2,2

forts. Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

– 28,7

– 28,5

– 73,9

– 32,0

Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

0,7

0,3

69,0

0,3

105,7

101,2

696,7

136,0

(mnkr)

Kommunen
2018

2017

Redovisat Marknadsvärde

värde

Aktier Kommentus

0,1

Andelar Kommuninvest

0,9
76,2

Redovisat Marknadsvärde

värde

0,0

0,1

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

76,2

0,0

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Värdepappersinnehav

Aktier Alingsås Rådhus AB
Inera
Redovisat värde/marknadsvärde vid årets slut

0,1

0,0

0,1

0,0

77,2

0,0

77,2

0,0

Långfristiga fordringar
Kommuninvest

4,7

4,7

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

1,7

2,5

6,4

7,2

83,7

84,4

Redovisat värde vid årets slut

(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

1,2

1,3

9,7

9,8

Not 13 Förråd med mera
Förråd, varulager
Elcertifikat

0,0

0,0

2,5

0,3

Utsläppsrätter

0,0

0,0

0,3

0,7

Industrimark

12,5

13,4

14,9

15,8

Bostadsmark

37,3

28,9

37,3

29,0

Osålda tomter

0,7

0,7

0,7

0,7

51,7

44,3

65,4

56,3

Exploateringsverksamhet

Redovisat värde vid årets slut

En värdering av samtliga exploateringsprojekt har gjorts under 2018 och projekten har skrivits ned med 0,1 mnkr 2018 (1,1 mnkr
2017). Värderingen har gjorts utifrån den information som fanns tillgänglig på balansdagen. Värderingen har gjorts med bakgrund i
lag om kommunal redovisning 6 kap, 7 §. Här regleras att omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och
det verkliga värdet på balansdagen.
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

28,9

31,8

58,7

49,0

Not 14 Fordringar
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar/skattefordringar

17,2

16,9

17,2

16,9

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

97,9

142,9

130,9

176,6

3 232,4

3 137,8

Övriga kortfristiga fordringar
Elimineringar inom koncernen
Redovisat värde vid årets slut

3 376,4

3 294,4

3 195,0

– 3 250,8

– 3 196,3

250,4

241,2

3 329,4

(mnkr)

Kommunen
2018

2017

Redovisat Marknads-

Redovisat Marknads-

värde

värde

värde

värde

Lannebo Likviditet

80,0

81,1

80,0

81,4

SEB Likviditetsfond

0,0

0,0

27,0

26,6

119,6

119,6

119,6

121,3

Not 15 Kortfristiga placeringar

SPP Företagsobligationsfond
Nordea FRN Fund

22,0

21,9

22,0

22,0

Simplicity Likviditet

149,5

149,8

149,5

149,9

SPP Grön Obligationsfond

44,5

44,6

30,9

31,1

Öhmans Företagsobligationsfond A

46,0

46,4

46,0

46,7

Öhman FRN-Fond SEK A

89,7

90,0

89,7

90,1

Spiltan Räntefond Sverige

40,0

40,6

40,0

40,4

Nordea Inst Företagsobligationsfond

20,0

20,1

20,0

20,5

Simplicity Företagsobligationsfond

30,0

29,8

0,0

0,0

Huddinge 3,5 % 2028, obligation

0,0

0,0

13,9

17,7

Stora Bältförbindelsen, obligation

6,1

7,5

6,7

7,7

Redovisat värde vid årets slut

647,4

651,4

645,2

655,4

(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

604,5

587,0

604,5

587,0

3,5

3,7

3,8

5,7

608,0

590,7

608,3

592,7

698,2

1 329,0

1 073,3

1 738,0

74,5

125,1

149,2

91,1

0,0

– 755,9

0,0

– 755,8

Not 16 Kassa och bank
Koncernkonto
Kassa, bank övrigt
Redovisat värde vid årets slut

Not 17 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Justering eget kapital
Rättelse avsättning pensionsfonden

0,0

105,0

0,0

105,0

Ingående värde 2017-01-01 pensionsförpliktelser

0,0

– 860,9

0,0

– 860,9

772,7

698,2

1 225,5

1 073,3

Redovisat värde vid årets slut
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

125,9

122,0

138,3

133,0

11,2

5,8

11,3

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0
4,9

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsatt till pensioner intjänade från och med 98 och ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Sänkning av diskonteringsränta
Nyintjänad pension

10,0

3,8

11,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning

2,6

2,1

2,8

2,3

Ändring av försäkringstekniska grunder

0,0

0,0

0,0

0,0

Pension till efterlevande

1,1

0,0

1,1

0,0

– 2,5

– 0,1

– 4,2

– 0,1

– 4,1

– 2,7

– 4,2

– 2,8

Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning

1,7

0,8

1,7

1,1

134,7

125,9

147,1

138,4

838,6

860,8

838,6

860,8

8,8

17,1

8,8

17,1

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Sänkning av diskonteringsränta

0,0

0,0

0,0

0,0

Bromsen

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9

20,3

14,9

20,3
– 2,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering

0,0

– 2,0

0,0

– 6,1

– 1,2

– 6,1

– 1,2

– 34,1

– 34,9

– 34,1

– 34,9

– 6,1

– 4,4

– 6,1

– 4,4

807,2

838,6

807,2

838,6

Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Ingående pensionsbehållning förtroendevalda

2,7

1,5

2,7

1,5

Nya förpliktelser under året

0,4

1,0

0,4

0,9

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,1

0,0

0,1

0,0

Löneskatt

0,1

0,2

0,1

0,2

Utgående pensionsbehållning

3,4

2,7

3,4

2,6

Andra pensionsavsättningar
Summa avsatt till pensioner

0,0

0,0

0,5

0,6

945,3

967,2

958,2

980,2

96

96

96

95

Aktualiseringsgrad (%)
Från och med 2017 redovisar kommunen pensionerna enligt fullfondsmodellen.
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(mnkr)

Kommunen
2018

(mnkr)

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

Kommunen
2018

2017

forts. Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till pensioner exklusive förtroendevalda
Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP
Förmånsbestämd ålderspension

91,6

82,4

Särskilda avtalspensioner/visstidspensioner

2,9

5,3

Pensioner till efterlevande

2,8

2,3

10,9

10,8

PA-KL pensioner
Löneskatt
Totalt

26,2

24,5

134,4

125,3

Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Särskilda avtalspensioner

0,2

0,4

Visstidspensioner

0,0

0,0

Löneskatt

0,1

0,1

Totalt

0,3

0,5

561,3

575,8

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen
Intjänad pensionsrätt
Särskild avtalspension
Livränta
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner och äldre utfästelser

1,2

2,4

15,0

15,5

4,5

5,1

67,6

76,1

Löneskatt

157,6

163,7

Totalt

807,2

838,6

Summa avsatt till pensioner exklusive förtroendevalda

941,9

964,4

Antal visstidsförordnanden
Politiker

1

Tjänstemän

0

En politiker har pensionsavtal enligt tidigare gällande regler.
(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Redovisat värde vid årets början

17,1

17,2

17,1

17,2

Nya avsättningar

0,2

0,0

0,2

0,0

– 0,7

– 0,1

– 0,7

– 0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6

17,1

16,6

17,1

Not 19 Andra avsättningar
Avsatt för återställande av deponi

Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförts
Utgående avsättning
Avsatt för bidrag till infrastruktursatsningar
Redovisat värde vid årets början

7,3

9,4

7,3

9,4

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

– 2,1

0,0

– 2,1

7,3

7,3

7,3

7,3

Utgående avsättning
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Kommunen
2018

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

forts. Not 19 Andra avsättningar
Avsatt för övrigt
Redovisat värde vid årets början

5,0

0,0

5,0

0,0

Nya avsättningar

0,0

5,0

0,0

5,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Fastigheter

0,0

0,0

53,1

54,3

Underskott

0,0

0,0

– 15,1

-25,7

Utgående avsättning
Avsatt för uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt hänförlig till

Obeskattade reserver

0,0

0,0

76,4

72,9

Övrigt

0,0

0,0

– 0,5

– 0,1

Utgående avsättning

0,0

0,0

113,9

101,4

28,9

29,4

142,8

130,8

2 931,0

0,0

2 931,0

2 933,2

Summa andra avsättningar

Under övriga avsättningar har en eventuell upphandlingsskadeavgift tagits upp om 5 mnkr.

Not 20 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Ingående lån i banker och kreditinstitut
Förändring lån under året
Redovisas som kortfristig skuld
Utgående lån i banker och kreditinstitut

50,0

3 345,9

50,0

412,7

– 787,1

– 414,9

– 787,1

– 414,9

2 193,9

2 931,0

2 193,9

2 931,0

9,2

9,0

10,6

9,8

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
Ingående skuld investeringsbidrag
Skuldförda investeringsbidrag under året

4,2

0,7

4,4

1,7

Årets upplösningar av investeringsbidrag

– 0,6

– 0,5

– 0,8

– 0,5

Utgående skuld investeringsbidrag

12,8

9,2

14,2

11,0

Genomsnittlig upplösningstid investeringsbidrag

16 år

16 år

16 år

16 år

56,9

46,1

56,9

46,1

Anslutningsavgifter
Ingående skuld anslutningsavgifter
Skuldförda anslutningsavgifter under året

20,9

13,0

20,9

13,0

Årets upplösningar av anslutningsavgifter

– 2,8

– 2,2

– 2,8

– 2,2

Utgående skuld anslutningsavgifter

75,0

56,9

75,0

56,9

Genomsnittlig upplösningstid anslutningsavgifter

25 år

25 år

25 år

25 år

8,3

8,3

8,3

8,3
0,0

Investeringsfond VA
Ingående skuld investeringsfond
Avsatt till investeringsfond under året

0,0

0,0

0,0

– 0,2

0,0

– 0,2

0,0

8,1

8,3

8,1

8,3

2 289,8

3 005,4

2 291,2

3 007,2

Årets upplösningar investeringsfond
Utgående skuld investeringsfond VA
Summa långfristiga skulder
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Avseende räntebindningstid fördelar sig lånen enligt följande:
Räntebindning

2018

Andel

(mnkr)

samheten inom kommunkoncernen. Finansriktlinjerna omfattar
hela Alingsås kommunkoncern med avgränsningen att de
kommunala bolagen ska fastställa riktlinjer som i tillämpliga
delar baseras på denna.
Syftet med de finansiella riktlinjerna är att ange hur de
finansiella risker som kommunen är exponerad för ska hante-

0–1 år

1 302 000

38 %

1–2 år

364 000

11 %

kommunen ska bedrivas. De övergripande målen för finans-

2–3 år

550 000

16 %

verksamheten inom Alingsås kommun är att säkerställa betal-

3–4 år

415 000

12 %

ningsförmågan och trygga tillgången på kapital samt tillgodose

4–5 år

639 900

19 %

behovet av finansiering av långsiktiga investeringar.

Överstigande 5 år

125 000

4%

3 395 900

100 %

Summa skulder till kreditinstitut

Avseende kapitalbindning fördelar sig lånen enligt följande:
Kapitalbindning

2018

Andel

0–1 år

1 202 000

35 %

1–2 år

464 000

14 %

2–3 år

550 000

16 %

3–4 år

415 000

12 %

4–5 år

639 900

19 %

Överstigande 5 år

125 000

4%

3 395 900

100 %

(mnkr)

Summa skulder till kreditinstitut

Säkringsredovisning
Fabs AB och AB Alingsåshem har under 2017 tillämpat säkrings
redovisning. I samband med införandet av gemensam finanshantering och internbank under december 2017 löstes samtliga
ränteswappar som fanns i Fabs AB respektive AB Alingsåshem.
Från och med december 2017 är det kommunen som upphandlar och redovisar externa lån till banker och kreditgivare. Bolagen
i Alingsås kommun värderade sina finansiella instrument till
anskaffningsvärdet enligt kap 11 BFNAR 2012:1 fram till lösen av
ränteswappar och införandet av internbank.
Alingsås kommun har per årsbokslut 2018 inga räntederivat
och tillämpar således inte säkringsredovisning.

Finansriktlinjer
För att kunna införa gemensam finanshantering har nya finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern med tillhörande tillämpningsanvisningar antagits (KF § 233, 2017-11-29). Finansriktlinjerna utgör ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte att
ange övergripande målsättningar och principer för finansverk-

ras samt ange mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i

Upplåning
Införandet av gemensam finanshantering innebär att all upp
låning i kommunkoncernen ska samordnas och utföras genom
ekonomiavdelningen i Alingsås kommun. Med upplåning avses
alla former av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska
ske av ekonomiavdelningen i Alingsås kommuns namn. Kommunen har även ansvar för att hantera ränte- och kapitalbindning
i enlighet med Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Kommunens totala upplånings- och kreditlöftesvolym ska
eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning på 2,5 år med ett
tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år. Kommunens upplånings
portfölj ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på 2,5
år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år.
Derivatinstrument
De kommunala bolagen har inte rätt att teckna avtal om derivatinstrument utan godkännande från kommunstyrelsen.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella
risker i underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj
eller underliggande valutaexponeringar. Kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt och
ränteswappar för att hantera ränte- och valutarisker. Innan ett
derivatinstrument används för första gången ska kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna instrumentet. Riskbedömning
och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid genomföras och dokumenteras före affärsavslut.
Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen
för produktion eller för försäljning till slutkund redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed
enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa
energiderivat utgör således inte finansiella instrument.
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

25,1

39,3

3 230,9

3 185,4

Not 21 Kortfristiga skulder
Skulder till kommunala bolag
Personalens skatter och avgifter

62,5

53,2

64,1

57,0

184,4

157,1

215,1

208,5

Leverantörsskulder

40,0

40,9

104,1

105,0

Semester- och övertidsskuld

38,0

42,2

44,9

47,3

Interimsskulder

Skulder till staten

22,8

19,9

24,0

20,1

Övriga skulder

50,2

65,8

86,0

84,6

1 202,0

414,9

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Elimineringar inom koncernen
Summa

1 202,0

414,9

– 3 250,8

– 3 196,3

1 625,0

833,3

1 720,3

926,5

Företagsinteckningar

Inga

Inga

Inga

Inga

Fastighetsinteckningar

Inga

Inga

Inga

Inga

Kommunala stiftelser och bolag

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommunalt förlustansvar egnahem

0,2

0,3

0,2

0,3

Övriga förbindelser

0,1

0,2

0,4

2,5

Summa

0,3

0,5

0,6

2,8

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Not 23 Övriga ansvarsförbindelser

Införandet av gemensam finanshantering med en internbank innebär att kommunen inte längre har några borgensåtaganden gentemot
sina bolag. Kommunfullmäktige beslutade den 6 september 2017, § 175, att Alingsås Tennisklubbs ansökan om förlängd k ommunal
borgen avslås. Nuvarande lån med kommunal borgen skulle lösas in. Det återstår vid årsskiftet ett borgensåtagande gentemot
Alingsås Tennisklubb på ungefär 0,1 mnkr.
Alingås kommun har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Alingsås kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 406 323 mnkr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 223 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 258 mnkr.
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

0,0

0,0

0,1

1,9

Not 24 Justering för gjorda avsättningar
Avsättning till pensioner
Avsättning till återställningsfond deponier

0,1

0,0

0,0

0,0

Avsättning till bidrag för infrastruktur

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga avsättningar

0,0

5,0

-0,5

5,0

Återförda avsättningar

0,0

– 2,1

0,0

– 2,1
– 9,3

0,0

0,0

12,0

Ianspråktagna avsättningar

Uppskjuten skatt

– 0,7

– 0,1

0,0

– 0,1

Summa justering för gjorda avsättningar

– 0,6

2,8

11,6

– 4,6

Not 25 Ej likviditetspåverkande poster
Pensioner som inte är likvidpåverkande

20,5

25,1

20,5

25,0

Löneskatt på skuldförändringen

– 4,3

– 3,4

-4,3

– 3,4

Periodiserade anslutningsavgifter och investeringsbidrag

– 3,6

– 2,7

-3,2

– 2,7

Nedskrivningar finansiella placeringar

0,6

2,6

0,6

2,6

Utrangering

0,0

0,0

0,0

6,6

Nyttjade pengar från integrations- och innovationsfonden

– 9,3

0,0

-9,3

0,0

Övrigt

– 0,7

0,0

23,4

12,3

3,2

21,6

27,7

40,4

Summa ej likviditetspåverkande poster

(mnkr)

Kommunen
2018

2017

30,6

63,6

Not 26 Investering i anläggningstillgångar
Expansionsinvesteringar
Imageinvesteringar
Reinvesteringar
Anpassningsinvesteringar
Summa investering i anläggningstillgångar

0,0

0,0

65,4

50,9

20,4

16,9

116,4

131,4

Följande kommunala uppdragsföretag
har anlitats av kommunen:

HVB AB, Supporta Omsorg AB, Swenska Rewansch,

Armando Liscano, Attendo Individ & Familj AB, Baggium Vård

i Focus, V
 äxaenheten, Ängsätra Vård Och Omsorg AB,

& Behandling AB, Basta Nykvarn AB, B
 ehandlingshemmet

12&12 Behandlingshem AB, Frösunda Omsorg AB, Stiftelsen

Dagöholm, Bräcke Diakoni, Casparssons Vårdhem AB,

Bräcke diakoni, Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB,

Csh AB, Familjehem I Mälardalen, Familjehemspoolen,

Assistansbyrå i VG AB, MF Living Care AB, 24h Vård och

Familjevårdsstiftelsen I Göteborg, Familjevårdsgruppen,

Omsorg i Alingsås HB, Team Assistans i Göteborg AB,

Finjagården AB, Friab Individ & Familj, Frälsningsarmén,

Homemaid AB, Ruths Hemtjänst i Alingsås AB, ISS F
 acility

Föreningen Linneahuset, Gryning Vård AB, Humana AB, Icuro

Services AB, Västtrafik AB, ACA Assistans i Öjersjö AB, A
 lminia

Sverige AB, Ingseredsstiftelsen, Iris Utvecklingscenter AB,

AB, Assist Kompaniet Svea AB, Assistans för dig i S
 verige AB,

Jopiso AB, Kastenhof Care AB, Korpbergets B
 ehandlingscenter,

Engsjö Assistans, Frösunda LSS AB, God Assistans i Sverige

Kris, Kristinebergs Boende & Utbildning AB, Kvinnojouren

AB, Humana Assistans AB, Livsanda vård och assistans,

Borås, Kvinnojouren i Mark, Kållebo Rehab & Familjehem AB,

Pater Assistans AB, Poolarna assistans AB, Primacura

Länkhemmet Hvidehus, Mellbygård Vård & G
 ruppboende

AB, Trea Assistans AB, Trygg i Hemmet Partille, Ågrenska

AB, Måviken Rehabcenter AB, Nytida AB, Positivum Vård

AB, Juniagruppen AB, Södra Vätterbygdens folkhögskola,

& Behandling, Rebo, Rubinen AB, Steget Vidare, S
 tödum

TimeEdit, Hermods, Samhall, Alingsås vaktbolag.

Teambo I Göteborg AB, Tursbo Rehab AB, Villa Arelid, Vård
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Driftredovisning
(mnkr)

Budget 2018

Årsbokslut

Avvikelse budget-

Årsbokslut

2018

årsbokslut

2017

Vård- och äldreomsorgsnämnden

0,0

– 22,8

– 22,8

1,1

Socialnämnden

0,0

– 6,1

– 6,1

– 36,5

Utbildningsnämnden

0,0

0,1

0,1

4,1

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

4,6

4,6

– 8,1

Kultur- och fritidsnämnden

0,0

1,8

1,8

1,6

Miljöskyddsnämnden

0,0

1,2

1,2

0,4

Samhällsbyggnadsnämnden

0,0

– 0,3

– 0,3

0,4

Kommunstyrelsen

0,0

– 0,7

– 0,7

0,1

Exploatering (drift)

0,0

– 2,6

– 2,6

– 3,4

Överförmyndarnämnden

0,0

0,9

0,9

– 0,4

Teknisk förvaltning

0,0

– 0,7

– 0,7

0,1

Summa skattefinansierad verksamhet

0,0

– 24,6

– 24,6

– 40,6

Avfall

0,7

1,2

0,5

– 1,2

VA

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

0,7

1,2

0,5

– 1,2

Finansieringen

61,1

97,9

36,8

166,9

Totalt kommunen

61,8

74,5

12,7

125,1

Driftredovisning – totalt
Årets samlade resultat uppgår till 74,5 mnkr, vilket är
en positiv budgetavvikelse om 12,7 mnkr. Kommu
nens budgeterade resultat 2018 är 61,8 mnkr, v ilket
motsvarar 2,7 procent av skatter och bidrag, medan
årets resultat motsvarar 3,3 procent.
Kommunens skattefinansierade verksamhet redovisar
en negativ budgetavvikelse om 24,6 mnkr. De avgifts
finansierade verksamheterna, det vill säga VA och avfall,
redovisar en positiv avvikelse om 0,5 mnkr. Den positiva
avvikelsen hänför sig till en reglering av ett underuttag
från 2017. Finansieringen redovisar en positiv avvikelse i
förhållande till budget om 36,8 mnkr. Avvikelsen balans
erar upp den skattefinansierade verksamhetens underskott.
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Skattefinansierad verksamhet
(–24,6 mnkr)
Vård- och äldreomsorgsnämnden redovisar ett
underskott om -22,8 mnkr. Äldreomsorgen redovisar
ett underskott om 9,1 mnkr, vilket är sämre jämfört
med prognosen i delårsbokslutet. Underskottet hänförs
främst till en ökning i antal hemtjänsttimmar.
Funktionshinderverksamheten redovisar ett under
skott om 13,7 mnkr, vilket är 5,2 mnkr sämre jämfört
med prognosen i delårsbokslutet. Större avvikelser hän
för sig främst till minskad ersättning från Försäkrings
kassan och att kommunens kostnader för privat utfärdad
assistans enligt LSS har ökat.
Det samlade resultatet uppgår till -22,8 mnkr. Den
stora kostnadsskillnaden mellan åren förklaras av att
funktionshinderverksamheten övergått från social
nämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden.
Socialnämnden redovisar ett underskott om 6,1 mnkr, vil
ket är 8,1 mnkr sämre jämfört med prognosen i delårs
bokslutet. Det negativa utfallet förklaras av nämnden av
högre kostnader för insatser för vuxna, barn och unga
och våld i nära relation. Det negativa resultatet vägs del
vis upp av utebliven satsning inom arbetsmarknadsåt
gärder.
Jämförs 2018 med 2017 är resultatet ungefär 30 mnkr
bättre. Under 2017 hade socialnämnden underskott inom
främst flyktingverksamheten, våld i nära relationer och
funktionshinderverksamheten. Inför budgetår 2018 erhöll
nämnden ett utökat kommunbidrag om 29,2 mnkr.
Den stora kostnadsskillnaden mellan åren förklaras av
att funktionshinderverksamheten övergått från social
nämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden.
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om
0,1 mnkr, vilket är 1,9 mnkr sämre jämfört med prog
nosen i delårsbokslutet. Nämnden har haft effektivi
seringskrav under året och det positiva resultatet har
åstadkommits genom effektivisering av administrativa
processer samt en ökning av externa intäkter.
Intäkterna avviker positivt mot budget med 9,5 mnkr
där mer driftbidrag erhållits från Migrationsverket, Skol
verket och GR än budgeterat. Kostnaderna avviker med
9,3 mnkr där avvikelser finns mot budget på personal
kostnader, fler köpta gymnasieplatser och ökat utbetalt
bistånd inom integrationsavdelningen.
I samband med vårbokslutet erhöll nämnden 3,3 mnkr
från kommunens flyktingfond, under året har nämnden
återfört dessa medel då externa medel erhållits istället.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett över
skott om 4,6 mnkr, i delårsrapporten prognostiseras ett
resultat i nivå med budget. Den främsta förklaringen
till överskottet är att intäkterna är högre än budgeterat.
Resultatet hade varit ännu bättre om inte kostnader för
fristående enheter hade bokats upp. Den kostnad som
bokats upp är fristående enheters kompensation för kom
munala enheters underskott 2016 och 2017.
Jämförs resultatet mellan åren är utfallet ungefär
12,6 mnkr bättre 2018 jämfört 2017. Verksamhetens
intäkter och kostnader för lokalhyra skiljer sig stort på
grund av att redovisning av kostavtalet görs på annat sätt
år 2018. Personalkostnaderna har ökat med 4,2 mnkr
jämfört med 2017.
Grundskolan gör ett negativt resultat om 3,4 mnkr
trots att det är färre elever än budgeterat. Anledningen
är att fler har valt fristående verksamhet och då har
kommunala skolor haft problem med sin omställning.
Därutöver har man bokat upp kostnad för fristående
skolor för åren 2016 och 2017.
Övriga verksamheter har positiva resultat som beror på
att verksamheten anpassats efter antal barn där det behövts
och dessutom haft mindre utflöde och större inflöde av
barn från andra kommuner än vad som budgeterats.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott
om 1,8 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än prognosen
i delårsbokslutet. Resultatet förklaras av kostnadseffek
tiva evenemang och lägre kostnader gällande Nolhaga
Parkbads uppstart som tillsammans redovisar ett resul
tat om drygt 2 mnkr i positiv budgetavvikelse.
Intäkterna avviker både i jämförelse med budget 2018
och utfall 2017 med runt 3,5 mnkr där nämnden erhållit
mer intäkter än budgeterat från Socialstyrelsen och
Kulturrådet. I jämförelse med budget 2018 och utfall
2017 finns ökade kostnader för drift av Gräfsnäsparken
och marknadsföringsplan för Nolhaga Parkbad.
Miljöskyddsnämnden redovisar ett överskott om
1,2 mnkr, vilket är en förbättring mot delårsprognosen
med 1,2 mnkr. Främsta anledningen är att personal
kostnaden avviker positivt.
Jämfört med 2017 så ökar intäkterna med 0,5 mnkr
beroende på fler ärenden inom miljöskydd, dock är det
lägre än budget med 0,1 mnkr. Kostnaderna mellan
åren minskar med 0,2 mnkr, främst på grund av lägre
personalkostnader.
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Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott
om 0,3 mnkr, i delårsrapporten prognostiseras ett resul
tat i nivå med budget. Intäkterna till plan- och bygglov
sverksamheten har varit 2,9 mnkr lägre än budgeterat.
Konferensen, Nordiska trästaden, påverkar resulta
tet negativt, men flera k ostnadsposter har varit lägre
än budget, vilket beror på vakanser inom GIS-avdel
ningen och planverksamheten. Detta medför, förutom
att direkt påverka p
 ersonalkostnaden, att det indirekt
påverkar intäkter för utförda tjänster och att planpro
jekt inte genomförs i den omfattning som budgeterats.
Jämfört med 2017 minskar nämndens intäkter med
0,8 mnkr, framförallt på grund av lägre intäkter inom
bygglovsverksamheten. Kostnaderna är 2,0 mnkr högre,
framförallt beroende på att personalkostnaderna ökat
då nämnden gjort en satsning på planarkitekterna och
att det är fler personer inom bygglovsverksamheten.
Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat
i förhållande till budget om 0,7 mnkr. De främsta
förklaringarna till underskottet är ett flertal perso
nalkostnader av engångskaraktär, vilka belastar kom
munstyrelsens utfall med ungefär 6 mnkr. Att det
ekonomiska resultatet trots allt inte redovisar ett större
underskott beror på en hög personalomsättning och
vakanta tjänster samt outnyttjade tillfälliga medel.
Jämförs resultaten mellan åren 2017 och 2018 kan
konstateras att kommunstyrelsen har såväl högre brutto
kostnader som högre nettokostnader. Förklaringen är
dels något lägre intäkter men framförallt högre personal
kostnader om ungefär 9 mnkr. Detta trots en historiskt
hög personalomsättning på närmare 26 procent och fler
talet vakanta tjänster. Förklaringen till de till trots höga
personalkostnaderna är åter hänförbart till stora poster
av engångskaraktär.
Exploatering exklusive tomtförsäljning redovisar
ett underskott om 2,6 mnkr, i delåret prognostiserades
ett resultat i nivå med budget. Resultatet för samma
period föregående år uppgick till ett underskott om
3,4 mnkr.
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott om
0,9 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än prognosen i del
årsbokslutet. Resultatet är 1,3 mnkr bättre jämfört
med föregående år.
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Verksamhetens intäkter avviker positivt då ej bud
geterade ersättningar från Migrationsverket inkommit.
Lägre kostnader för arvodering till uppdragstagare på
grund av minskat antal asylsökande innebär lägre
personalkostnader.
Inför 2017 erhöll nämnden en permanent ramminsk
ning motsvarande 1 mnkr. Samtidigt erhöll nämnden ett
motsvarande tillfälligt kommunbidrag som försvinner
2020. Nämnden fick i uppdrag att anpassa verksamheten
till budgetramen. Det positiva resultatet indikerar att
nämnden har bra förutsättningar att fortsätta arbetet 2019.
Teknisk förvaltning redovisar ett underskott om
0,7 mnkr, vilket är 0,5 mnkr sämre än det prognostise
rade resultatet i delårsbokslutet. Det negativa resultatet
förklaras främst av högre kostnader för vinterväghållning
till följd av en relativt lång och snörik vinter och ovän
tade reparationer av fordon.
Jämfört med 2017 har kostnaderna ökat med 8,7 mnkr.
Det beror främst på att tekniska nämnden har tagit över
ansvaret för kollektivtrafiken från kommunstyrelsen
(4,3 mnkr) samt att vinterväghållningens kostnader ökat.

Avgiftsfinansierad verksamhet
(budgetavvikelse +0,5 mnkr)
Avfall redovisar ett positivt resultat innan reglering mot
abonnenter på 1,4 mnkr och 1,2 mnkr efter det som
sätts av som skuld till abonnenterna räknats av. I sam
band med årsbokslutet 2017 hade avfallsverksamheten
förbrukat hela skulden gentemot abonnentkollektivet
vilket innebar att ett underskott på 1,2 mnkr belastade
kommunens resultat. I årsbokslutet 2018 redovisas
0,2 mnkr som skuld till abonnenterna och 1,2 mnkr
redovisas som ett överskott i kommunens resultat. Över
skottet hänför sig främst till ökade intäkter för ankom
mande avfall till Bälinge avfallsanläggning.
VA redovisar ett negativt resultat före reglering gent
emot abonnenterna på 3,6 mnkr vilket ger en negativ
budgetavvikelse om 3,0 mnkr eftersom det budgete
rade resultatet var ett underskott om 0,5 mnkr. Avvi
kelsen förklaras främst av både lägre VA-avgifter och
anläggningsavgifter än budgeterat. Även kostnaderna
avviker med 1,1 mnkr vilket framförallt beror på repa
rationer av avloppsreningsverk och pumpstationer.
Underskottet regleras gentemot abonnentkollektivet
och påverkar ej kommunens resultat.
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Finansieringen (budgetavvikelse
+36,8 mnkr)
Finansieringen redovisar ett utfall om 97,9 mnkr, vilket
medför en positiv budgetavvikelse om 36,8 mnkr. Avvi
kelsen förklaras främst av reavinster till följd av tomt
försäljningar, förbättrat finansnetto samt högre generella
statsbidrag. Det förbättrade finansnettot förklaras till
största delen av införandet av gemensam finanshan
tering. Bolagen betalar numera ett marknadsmässigt
räntepåslag till kommunen för att uppfylla gällande lag
stiftning. Räntepåslaget har tagits fram av kommunens
finansiella rådgivare och är i flera fall högre än tidigare
beslutade borgensavgifter.

Nämndernas prognossäkerhet
Prognossäkerheten beskriver förmågan att bedöma
avvikelser och vidta åtgärder för att hålla given budget.
Prognossäkerheten mäts som avvikelsen mellan årets
prognoser och utfall. Analyseras prognoserna under
året i relation till resultatet över tertialboksluten kan
konstateras att kommunens nämnders prognossäkerhet
behöver förbättras.
Vårbokslut

Delårsbokslut

Årsbokslut

– 3,8

0,2

– 24,6

Prognos

Vård- och äldreomsorgsnämnden
Socialnämnden

Jämförs resultatet med prognosen i delårsbokslutet är
det en försämring med 24,8 mnkr. Att resultatet har för
sämrats från delårsprognosen till årsbokslutet har inte
hänt de senaste åtta åren i Alingsås kommun. Under
skotten hänför sig framförallt till högre kostnader, delvis
till följd av förändrade volymer. Exkluderas de nämn
der som redovisar överskott och rensas underskott av
engångskaraktär uppgår underskottet för kommunens
verksamheter till 29 mnkr, kostnader som följer med in i
2019 och kräver effektiviseringar. Denna slutsats avviker
avsevärt från analysen i delårsbokslutet, där den samlade
verksamheten prognostiserade ett överskott.
I vårbokslutet visade prognosen ett samlat underskott
om 3,8 mnkr följt av ett marginellt överskott i delårs
bokslutet. Utifrån de underlag och analyser som gjorts av
nämnderna i samband med delårsbokslutet påbörjades
kommunens budgetberedning och fördelningen av ramar
och politiska prioriteringar inför kommande år. Beslut om
ramar fattades senare under hösten och är nu gällande. En
budgetavvikelse i den skattefinansierade verksamheten på
24,6 mnkr påverkar det ekonomiska handlingsutrymmet
och möjligheten att fokusera på sedan tidigare beslutade
effektiviseringar. Resultatet av försämringen syns i de
nämnder som i samband med sina flerårsstrategier hanterar
stora åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen hanterar dels
skillnader mellan framförda behov och faktisk tilldelning
men även de negativa effekter som uppkommit under
årets sista månader.
Delårsbokslut

Årsbokslut

Skillnad

– 12,5

– 22,8

– 10,3

2,0

– 6,1

– 8,1

Utbildningsnämnden

2,0

0,1

– 1,9

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

4,6

4,6

Kultur- och fritidsnämnden

0,6

1,8

1,2

Miljöskyddsnämnden

0,0

1,2

1,2

Samhällsbyggnadsnämnden

0,0

– 0,3

– 0,3

Kommunstyrelsen

7,8

– 0,7

– 8,5

Exploatering

0,0

– 2,6

– 2,6

Överförmyndarnämnden

0,5

0,9

0,4

Teknisk förvaltning
Totalt

Vård- och äldreomsorgsnämnden gör den största försäm
ringen med 10,3 mnkr. Under 2018 ökade hemtjänst
timmarna med 3 000 timmar per månad, en trend som
framförallt tilltog efter delårsbokslutet och har försämrat
resultatet. Detta i kombination med ökade kostnader
inom funktionshinderverksamheten förklarar avvikelsen.

– 0,2

– 0,7

– 0,5

0,2

– 24,6

– 24,8

Kommunstyrelsen har en procentuellt större avvikelse
än övriga nämnder där prognos och utfall skiljer sig åt med
8,5 mnkr. Ungefär hälften är hänfört till en återbetal
ning av telefonikostnader till verksamheten och för
bättrar resultatet med motsvarande hos nämnderna. Den
andra hälften beror i huvudsak på personalkostnader av
engångskaraktär som uppstått under december månad.
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Barn- och ungdomsnämnden förbättrar resultatet med
4,6 mnkr jämfört med delårsprognosen. Därutöver har
en kompensation mot fristående skolor för nämndens
tidigare underskott om drygt 4 mnkr bokats upp, vilket
innebär att nämndens verksamheter inte behöver gå mot
svarande plus under 2019 för att balansera upp under
skottet. Nämndens överskott och uppbokningen för
kompensation till friskolorna har tillsammans förbättrat
prognosen med 8,5 mnkr och möjliggjorts genom ett lägre
antal barn i verksamheten.
Socialnämnden försämrar resultatet med 8,1 mnkr.
Nämnden förklarar försämringen som ett resultat av
uteblivna intäkter. Framförallt kopplat till gränsdragning
i funktionshinderflytten men även av uteblivna intäkter
från Migrationsverket. Exkluderas nämndens tillfälliga
kommunbidrag och kostnader för flyktingverksamheten
uppgår underskottet till närmare 16 mnkr.
Övriga nämnder redovisar i sammanhanget mindre
avvikelser.

Gränsdragning funktionshinder
verksamheten
Från och med 2018 har vård- och äldreomsorgsnämnden
övertagit verksamheten för funktionsstöd för personer
under 65 år från socialnämnden. Flytten av verksamhet
mellan nämnderna grundar sig i antagen handlingsplan
Effekt. Under året har de båda nämnderna arbetat med
att verkställa flytten av verksamhet. I samband med vår
bokslutet särredovisades därav verksamheten för funk
tionsstöd från vård- och äldreomsorgsnämndens övriga
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ansvarsområde som utgörs av äldreomsorg. Det inne
bar att nämndens prognos inte inkluderade funktions
hinderverksamheten. I delårsbokslutet inkluderas både
äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten i
vård- och äldreomsorgsnämndens totala prognos.
I samband med delårsbokslutet noterades osäkerhets
faktorer kopplat till nämndernas prognoser gällande
funktionshinderverksamheten. Noteringen grundade sig
i att vård- och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden
inte delade uppfattning kring fördelning av kostnader
mellan nämnderna. Det kan konstateras att nämnderna
reglerat budget- och kostnadsposter som inte återfanns i
kommunfullmäktiges beslut. Regleringen har verkställts
genom att i första hand budgetera de reglerade posterna
och i andra hand ta kostnader för posterna. I delårsbok
slutet konstaterades att om inte nämnderna enas om
interndebitering kommer utfallet redovisas under den
nämnd som budgeterat och under året burit kostnaden,
vilket resulterade i att socialnämnden belastades med
kostnaden. Vid årets slut skedde en reglering motsvarande
1,4 mnkr.
Det är upp till varje nämnd att säkerställa efterlevnad
av den för nämnden beslutade flerårsstrategin och däri
den budget som gäller. Rent praktiskt innebär detta att
nämnden ansvarar för de poster, både kostnader och
intäkter, som finns i en budget och att dessa har täckning
samt kan verkställas. Visar det sig under budgetåret att det
inte är möjligt åligger det nämnden att vidta nödvändiga
åtgärder för att nå en budget i balans.

Finansiella rapporter Sida 174 av 683

Ekonomistyrning
Samlat driftunderskott summeras till 24,6 mnkr, exklu
sive överskott hos en del nämnder är driftsunderskottet
32,5 mnkr.
I analysen kring de ekonomiska utmaningarna 2019
bör även belysas att av underskottet på 32,5 mnkr föl
jer ungefär 29 mnkr med in i 2019 i form av ökade kost
nader och volymer från 2018. Därutöver finns ett antal
kostnads- och volymförändringar som sker 2019, vilka i
olika grad inneburit besparingar hos nämnderna.

Strukturutmaningar
Kommunens nämnder har de tre senaste åren redovisat
underskott om 86,2 mnkr, i genomsnitt 28,7 mnkr per
år. Den främsta framgångsfaktorn för en stabil ekonomi
är att kommunens nämnder och dess kärnverksamhet
drivs på de anslag kommunfullmäktige har fastställt.
En avvikande budgetföljsamhet riskerar att både på kort
men framförallt på lång sikt urholka kommunens eko
nomi och handlingsutrymme.
För att hantera kommunens strukturella utmaningar
beslutades med en bred politisk majoritet den politiska
handlingsplanen Effekt i juni 2017 som ska ha fått fullt
genomslag till år 2020. Handlingsplanen togs fram för
att hantera det underliggande strukturella underskottet
och ge stabilitet över kommande mandatperioder i syfte
att skapa bra grundförutsättningar för kommande år.
Detta ska ske genom en förbättrad ledning och styrning
i hela kommunkoncernen.
För att möta den demografiska utmaningen måste
kommunens nettokostnadsökning minskas. Handlings
planen Effekt handlar inte om att rädda enskilda års
budgeterade resultat utan att ställa om Alingsås kom
mun inför de kommande ekonomiska utmaningarna.

Grovt räknat motsvarar ”värdet” av handlingsplanen
Effekt cirka 100 mnkr i sänkta nettokostnader
över tid. Handlingsplanen är ett sätt att möta fram
tida utmaningar utan generella nedskärningar under
planperioden. Uppföljningen som gås igenom nedan
indikerar att planens uppskattade ”värde” ligger i linje
med vad som prognostiserats tidigare.
Stärkt ekonomistyrning handlar i princip om hur kom
munen behöver stärka och strukturera sin styrning och
ledning på alla nivåer i organisationen. Grundläggande
är tydliga beslut och ett konkret regelverk, men därutöver
även praktisk hantering och rådande organisationskultur.
De tio punkterna med åtgärder är det samlade behovet
av åtgärder som ska ge effekt på kort och lång sikt. Punkt
erna är inbördes beroende av varandra och ska därför
hanteras i ett samlat grepp. Den röda tråden mellan samt
liga uppdrag är att förbättra ledning och styrning, både
inom enskilda förvaltningar inom kommunen men även
inom kommunkoncernen som helhet. Det går inte att
särskilja enskilda uppdrag i handlingsplanen utan upp
dragen ska ses som en helhet då de på ett tydligt sätt
förutsätter varandra.
För att Alingsås ska kunna utvecklas enligt beslutad
riktning krävs en högre resultatnivå än historiskt för att
klara av de stora investeringar som väntar kommande år.
Om resultatnivån inte kan säkerställas behövs en omprio
ritering av nu beslutat tillväxtprogram 2019–2028 och
sannolikt en lägre ambitionsnivå vad gäller kommande
investeringar, tillväxtmöjligheter och riktade satsningar.
För att kunna genomföra beslutat tillväxtprogram
behöver kommunen och de kommunala bolagen arbeta
samlat med en gemensam syn och planering.
Handlingsplanens fokus är stärkt ekonomistyrning
där målet är att bromsa den höga kostnadsökning
Alingsås kommun haft de senaste åren. Genom ett
koncernövergripande perspektiv stärks kommunens
ekonomiska ställning.
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Investeringsredovisning
(mnkr)

Budget

Årsbokslut Avvikelse budget -

2018

Årsbokslut

2018

årsbokslut

2017

Vård- och äldreomsorgsnämnden

3,3

3,1

0,2

2,8

Socialnämnden

2,0

1,6

0,4

2,5

Utbildningsnämnden

2,1

3,8

– 1,7

1,1

Barn- och ungdomsnämnden

4,1

3,6

0,5

3,7

Kultur- och fritidsnämnden

7,0

6,3

0,7

4,7

Miljöskyddsnämnden

0,5

0,0

0,5

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

2,6

2,6

0,0

1,1

Kommunstyrelsen

37,1

9,4

27,7

33,7

Fastigheter

5,0

4,1

0,9

3,6

Överförmyndarnämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

Teknisk förvaltning

31,4

27,9

3,5

16,1

Summa skattefinansierad verksamhet

95,0

62,3

32,7

69,3

6,6

6,8

– 0,2

7,3

VA

69,6

47,3

22,3

54,8

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

76,2

54,1

22,1

62,1

171,2

116,4

54,8

131,4

Avfall

Totalt kommunen

Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 171,2 mnkr
och utfallet per helår uppgår till 116,4 mnkr, v ilket är
54,8 mnkr under budget och 15 mnkr lägre än 2017.
Både de skattefinansierade och de intäktsfinansierade
verksamheterna understiger budget. I år uppnås en
lägre investeringsgrad än 2017. Det är viktigt att kommunen efterlever planerade investeringsplaner för att
få en balanserad investeringsvolym. Arbetet med att
investera enligt budget pågår inom alla nämnder och
generellt är budgetföljsamheten god. Kommunstyrelsen
och VA har haft svårt att nå upp till planerade nivåer
då många p
 rojekt är svårbedömda över tid samt att
marknadsläget är sådant att det i vissa fall har varit
svårt att få in anbud.
Vård- och äldreomsorgsnämnden redovisar ett utfall
om 3,1 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än b udgeterat
men 0,3 mnkr högre än 2017. Avvikelsen mot årets
budget beror på lägre investeringar i inventarier än
budgeterat.
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Socialnämnden redovisar ett utfall om 1,6 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Förklaringen till
utfallet är främst lägre investeringar i inventarier än
budgeterat. Investeringarna har minskat med 0,9 mnkr
jämfört med 2017, vilket beror på att större investeringar till nya verksamhetslokaler gjordes under 2017.
Investeringar som har skett 2018 är bland annat installation av sprinklersystem, uppdatering av lås- och
larmsystem och konferensrum som har utrustats med
IT-utrustning.
Utbildningsnämnden redovisar ett utfall om
3,8 mnkr, vilket är 1,7 mnkr högre än budgeterat och
2,7 mnkr högre än 2017. Utbildningsnämndens invest
eringsbudget utökades 2018 från 1,1 mnkr (2017)
till 2,1 mnkr på grund av investeringsbehovet inom
Alströmerg ymnasiet samt behov av säkerhetsåtgärder
inom samtliga verksamheter. Utfallet förklaras av att
nämnden genom externa medel har genomfört ytter
ligare investeringar om 1,8 mnkr. Utförda investeringar är lokalanpassningar på integrationsavdelningen,
projektor till Alströmerteatern, investeringar i lokaler
vid Alströmergymnasiet och maskininköp för att starta
upp plåt- och svetsutbildning inom Campus.
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Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett utfall
om 3,6 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budgeterat.
Skillnaden mellan 2017 och 2018 är liten och invest
eringarna som skett är reinvesteringar i form av möbler
och projektorer.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall om
6,3 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Den
största investeringen under 2018 avser Nolhaga Parkbad
med en budget om 4,6 mnkr och där utfallet blev 4,1
mnkr. Övriga större investeringar har varit upprustning
av lekplats i Gräfsnäsparken, Arena Elva, lärmiljöer
och sociala ytor på Kulturskolan samt tillgänglighets
anpassat Gerdskens badplats. Totalt sett användes 90
procent av investeringsbudgeten med ett utfall på 6,3
mnkr, vilket är 1,6 mnkr högre än under 2017 där Nolhaga Parkbads investeringar står för ökningen.
Miljöskyddsnämnden redovisar ett utfall om 0 mnkr,
vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. Budgeterade medel
på 0,5 mnkr avser nytt ärendehanteringssystem. Ärende
hanteringssystemet har inte kunnat installeras under
2018 och investeringen kommer att göras i början av
2019.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett utfall om
2,6 mnkr, vilket är i nivå med budget. Nämnden har
investerat främst i primärkarta och laserskanning samt
nytt ärendehanteringssystem. Jämfört med 2017 har
investeringarna ökat med 1,5 mnkr, vilket beror på att
investering för laserskanning inte kunde genomföras
under 2017.
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall om 9,4 mnkr,
vilket är 27,7 mnkr lägre än budgeterat och 24,3 mnkr
lägre än 2017. Avvikelsen beror främst på att invester
ingarna inom exploateringsområdet Stadsskogen har
blivit förskjutna till 2019 och att investeringen avseende fotbollsplaner ej är genomförd på grund av avslagen strandskyddsdispens. Andra anledningar till
avvikelsen mot budget är lägre investeringar avseende
digitalisering och IT-infrastruktur.

Fastigheter redovisar ett utfall om 4,1 mnkr, vilket
är 0,9 mnkr lägre än budgeterat men 0,6 mnkr högre
än 2017. Under året har fasadrenoveringen av Nolhaga
slott avslutats och investeringskostnaderna blev något
lägre än förväntat. Den planerade ombyggnationen
av Turbinhuset kommer inte att genomföras på grund
av husets kulturvärde. Under hösten 2018 påbörjades
ombyggnad av café och toaletter i Alingsåsparken. Projektet följer plan och väntas vara klart i april 2019.
Teknisk förvaltning redovisar ett utfall om 27,9 mnkr,
vilket är 3,5 mnkr lägre än budget. Att investeringsgraden har ökat beror främst på nyanställningar och
bättre planering. Marknadsläget gör också att det har
varit svårt att få anbud på upphandlade projekt i vissa
fall, vilket har påverkat utfallet. De största skillnaderna
jämfört med budget återfinns i projekten för GC-bana
Kristineholmsvägen och GC-bana Kavlåsvägen som
överstiger budget med 5,0 mnkr totalt medan andra
projekt inte har kunnat starta eller blivit billigare.
Avfall redovisar ett utfall om 6,8 mnkr, vilket är 0,2
mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på att behovet av kärl är ungefär 1,0 mnkr per år medan budgeten
uppgår till 0,5 mnkr för kärl, detta avspeglas i investeringsplanen i den kommande flerårsstrategin. Hallen
Måsen har färdigställts under 2018 och det har tillkommit ej budgeterade kostnader i projektet.
VA redovisar ett utfall om 47,3 mnkr, vilket är
22,3 mnkr lägre än budgeterat. Den enskilt största
avvikelsen på 9,4 mnkr beror på att delar av VA-
utbyggnaden i Skämningared/Svanvik skjutits fram
till år 2019 samt kommer att utföras till en lägre total
kostnad än budgeterat. En annan betydande avvikelse,
uppgående till 6,1 mnkr, beror på att budgeterat arbete
för byggnation av ny rötkammare vid avloppsrenings
verket i Nolhaga har skjutits framåt i tiden. Investeringen ingår i området reinvesteringar där även flera
andra budgeterade investeringsprojekt senarelagts på
grund av resursbrist under året vid kommunens vattenoch avloppsreningsverk.
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Upplysningar om
redovisningsprinciper
Årsredovisningen är till stor del upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och rekommend
ationer från Rådet för kommunal redovisning vilket
bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
• Skulder har upptagits till de belopp varmed de
beräknas flöda ut.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings
värde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.
• Värdering av placeringar har gjorts post för post till
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Väsentliga avsteg från gällande
lagstiftning
Alingsås kommun övergick i samband med delårsbok
slutet 2017 till att redovisa pensionsförpliktelserna enligt
fullfondsmodellen, vilket innebär att ansvarsförbindelsen
lyfts in i balansräkningen som en avsättning. Enligt Lag
(1997:614) om kommunal redovisning ska en förpliktelse
att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998
inte tas upp som skuld eller avsättning.
Alingsås kommun följer inte lagen om a llmänna
vattentjänster (2006:412). Lagstiftningen ställer bland
annat krav på att Va-verksamheten från och med
redovisningsåret 2007 skall särredovisas från annan
verksamhet. Detta innebär bland annat att resultat- och
balansräkningar skall redovisas särskilt för verksamheten.
Alingsås kommun har inte lyckats leva upp till lagens
krav, vilket bland annat innebär att någon separat balans
räkning för Va-verksamheten inte finns uppställd.
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Förändrade redovisningsprinciper
under året
Inga förändringar sedan årsbokslut 2017.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före
kommer i egen not, se not 9. För att en post ska betrak
tas som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett
väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Intäkter

Skatteintäkter
Skatteintäkter och statsbidrag baseras i årsbokslut på
SKL:s prognos från december, cirkulär 18:66. Ingen
förändring har skett för slutavräkning skatt i senast
publicerade skatteprognos från SKL.
Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som
en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga
skulder och periodiseras över objektets nyttjandeperiod.
Markförsäljningar redovisas som kortfristig skuld till
dess att resultatföring sker.

Kostnader

Avskrivningar och avskrivningstider
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar sker
linjärt, det vill säga med ett belopp som är lika stort
under objektets beräknade nyttjandeperiod. På till
gångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs emellertid inga avskrivningar.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kom
munen: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Exempel på olika avskriv
ningstider är: inventarier, maskiner och IT-utrustning
3–10 år, fordon 5–10 år, gator och vägar 33 år samt
VA-ledningar 50 år.
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Typ av anläggningstillgång

Avskrivningstid

Datorer

3–5 år

Maskiner såsom ismaskiner, plogar, grävmaskiner, symaskiner, gräsklippare

10–20 år

Inventarier såsom kontorsmöbler, larm- och vårdutrustning, klimatanläggning

5–20 år

Bilar och andra transportmedel

5–20 år

Förbättringsutgift på annans fastighet

5–10 år

Konst

Obegränsad livslängd

Övriga inventarier såsom trafiksignaler, lekställningar, övervakningssystem

5–15 år

Immateriella anläggningstillgångar

3–5 år

Mark

Obegränsad livslängd

Verksamhetsfastigheter såsom skolor, barnstugor, simhallar

33–50 år

Verksamhetsfastigheter såsom förrådsbyggnader och baracker

10–33 år

Markanläggningar såsom vatten- och avloppsledningar, gator, markarbeten

20–50 år

Naturreservat

Obegränsad livslängd

Bostadshus

20–33år

Från och med 2016 tillämpas komponentavskrivning på
gator och VA på nya investeringar. Mall för komponent
indelning med tillhörande anvisningar finns framtagen
i samråd mellan kommunledningskontoret och tekniska
förvaltningen. Mallen utgörs av huvudgrupp med till
hörande komponenter, avskrivningstid samt bedömd
andel av investeringen. Mallen tillämpas i de flesta fall,
men det åligger ansvarig projektledare att för varje enskilt
projekt göra en bedömning. Detta kan ske utifrån exem
pelvis hur trafikerad gatan är, vilka markförhållanden
som råder etc. Avskrivningstiderna för VA varierar
mellan 10–50 år. Avskrivningstiderna för gata varierar
mellan 0–80 år.

Gränsdragning mellan kostnad
och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som
en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen
för mindre värde. Gränsen för mindre värde är 10 000
kronor för varje enskild investering.
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Tillgångar

Immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits
till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda avskriv
ningar/nedskrivningar. Planenliga avskrivningar har
beräknats på objektens anskaffningsvärden.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne
hav med en nyttjandeperiod om minst
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre
värde är 10 000 kr.
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp
som en förutbetald intäkt och periodiseras över anlägg
ningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så
att de reducerade det bokförda värdet. Korrigering för
investeringsbidrag före 2012 har inte gjorts.
Finansiella anläggningstillgångar
Samtliga aktier och andelar är värderade till det lägsta
av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsättnings
tillgång. Försäljning av tomter tillgodogörs/belastar
löpande resultatet och osålda tomter redovisas som
omsättningstillgångar.
Kommunens överskottslikviditetsportfölj är klassific
erad som en omsättningstillgång. Portföljens förvalt
ning regleras i av fullmäktige antagna finansriktlinjer
(KF § 148 Dnr 2016.006 KS 070). Samtliga placerings
medel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet
och marknadsvärdet.

Avsättningar

Pensioner
Från och med 1998 redovisades avtalspensionerna enligt
den så kallade blandmodellen, vilket innebar att samtliga
pensioner intjänade till och med den 31 december 1997
lyftes ur balansräkningen och redovisades som en ansvars
förbindelse. Utbetalning av ansvarsförbindelse redovisades
som en kostnad i resultaträkningen. De pensioner som
intjänats från och med den 1 januari 1998 redovisades
som en verksamhetskostnad under intjänandeåret och
som en avsättning i balansräkningen. Från och med
2001 ingår även löneskatten. Utbetalningen av den
avgiftsbestämda ålderspensionen sker året efter intjän
andet för KAP-KL. För anställda med AKAP-KL sker
utbetalningen kvartalsvis från och med 2018. Under 2018
har utbetalningen skett i september och december. Den
avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas därför inte som
en del av avsättningen utan återfinns bland de kortfristiga
skulderna. Garantipensioner redovisas som en avsättning i
balansräkningen det år de blir kända. Pensionsförplikt
elserna är beräknade av KPA Pension.
Från och med delårsbokslutet 2017 övergick Alingsås
kommun till att redovisa pensionsförpliktelserna enligt
fullfondsmodellen, vilket innebär att ansvarsförbindelsen
lyfts in i balansräkningen som en avsättning.
Från och med 2014 resultatförs avkastning, ned
skrivningar och reavinster/förluster.
Deponi
Avsättningar för Bälinge deponi görs årligen för att kunna
reglera förpliktelsen på balansdagen. Den årliga avsätt
ningen sker enligt den prognos för nyttjande som finns
för deponin. Någon ytterligare avsättning har inte skett
under 2018. Senaste beräkningen visar att kommunen
först behöver nyttja återställningsfonden från och med
år 2074. Kostnader för återställande av Mjölsered deponi
bokades upp 2016. Inga nya beräkningar har skett utöver
tidigare beräkningar. Kommunen har påbörjat projekte
ring för sluttäckning av deponin. Uppdrag finns att inven
tera eventuella okända deponier.
Övriga avsättningar
Avsättningar har tagits upp till det belopp som bedöms
krävas för att reglera förpliktelser i framtiden.
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Sammanställd redovisning

Allmänt
Den sammanställda redovisningen är ett sammandrag
av kommunens, räddningstjänstförbundets och bolags
koncernens resultat- och balansräkningar samt kassa
flödesanalyser. I den kommunala koncernen ingår samtliga
bolag och kommunalförbund som kommunen har minst
20 procent inflytande i.
Konsolideringsprinciper
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna
kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan
tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras
i sin helhet. Internvinster inom kommunkoncernen
elimineras i sin helhet.
Interna poster av väsentlig betydelse har eliminerats.
Obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt
har redovisats som eget kapital.
Effekter av övergång till BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Från och med 2014 tillämpar bolagen inom kommunen
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). De förändrade redovisningsprinciperna har haft
påverkan på redovisningen av de materiella anläggnings
tillgångarna i bolagen. Materiella anläggningstillgångar
har delats upp på betydande komponenter när kompo
nenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Kompo
nenterna skrivs av på mellan 5–100 år. Avskrivningsbart
belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett
beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Underhållskostnader redovisas efter övergången till K3

som aktiverade förbättringsarbeten i de fall standard
höjande åtgärd skett. I de fall där väsentliga utbyten
skett av befintlig komponent redovisas dessa åtgärder
som investering. De nya redovisningsprinciperna har
inneburit att avskrivningskostnaderna i fastighetsbolagen
har ökat och underhållskostnaderna har minskat. Til�
lämpningen av K3 har även inneburit att elcertifikat
redovisas som immateriella omsättningstillgångar.
Eftersom kravet på komponentavskrivning från och
med år 2014 även finns med på den kommunala redovis
ningen, har de förändringar som gjorts i bolagen slagit
igenom i den sammanställda redovisningen. Föränd
ringen i bolagens redovisning har gjorts via en omräkning
av jämförelsetal för tidigare år. Motsvarande förändring
har i den sammanställda redovisningen redovisats på år
2014 som en tillkommande eller avgående post i berörda
noter och som en förändring av eget kapital.
Avskrivningstider för ABAR-koncernen framgår av
årsredovisning för koncernen AB Alingsås Rådhus.

Avsättningar
Pensionsskulden hanteras olika i kommunkoncernen.
Kommunen, Alingsås Energi Nät AB och Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund är med i KPA och
redovisar således skulden i balansräkningen. I energi
bolaget har, för dem som ej gått i pension, pensions
skulden lösts från KPA och placerats i SPP LIV AB.
Fabs AB och AB Alingsåshem avsätter också medel till
SPP i ett så kallat premiesystem.
Rådet för kommunal redovisning meddelade i sin
rekommendation nr 8 2001 att den uppskjutna skatte
skulden som utgör en del av förvärvade eller genererade
obeskattade reserver ska redovisas och klassificeras som en
avsättning. Detta sker från och med 2001 i Alingsås kom
muns sammanställda redovisning.

Sida 181 av 683

97

Postadress. Alingsås kommun, 441 81 Alingsås
Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Tel: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
www.alingsas.se

Sida 182 av 683

Sida 183 av 683

Sida 184 av 683

Sida 185 av 683

Sida 186 av 683

Sida 187 av 683

Sida 188 av 683

Sida 189 av 683

Sida 190 av 683

Sida 191 av 683

Sida 192 av 683

Sida 193 av 683

Sida 194 av 683

Sida 195 av 683

Sida 196 av 683

Sida 197 av 683

Sida 198 av 683

Sida 199 av 683

Sida 200 av 683

Sida 201 av 683

Sida 202 av 683

Sida 203 av 683

Sida 204 av 683

Sida 205 av 683

Sida 206 av 683

Sida 207 av 683

Sida 208 av 683

Sida 209 av 683

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

§ 41 2019.145 KS

Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsbokslut 2018 med tillhörande analyser
för kommunstyrelsens verksamhet.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 27 februari lämnat följande yttrande:
Resultatet för 2018 är ett underskott om 0,7 mnkr. Resultatet förklaras främst av ett flertal
personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en hög
personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott
inom kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt resultatet
motsvarande 3,8 mnkr.
Kommunledningskontorets fokus på digitaliseringsarbetet har tagit sig uttryck i att finna
innovativa lösningar som möjliggör mindre kommunövergripande administration. En
aktivitets- och finansieringsplan har lett till verkställandet av ett flertal digitala processer.
Arbetet med EU:s nya dataskyddslag (GDPR) har implementerats i den kommunala
organisationen vilket har inneburit nya sätt att arbeta och hantera personuppgifter. Ett
utvecklingsarbete har skett genom implementering av bland annat ett e-handelssystem och
utveckling av verksamhetssystem.
Kommunstyrelsen har arbetat med marknadens intressenter för att genomföra en snabbare
plan- och exploateringsprocess. Avtal har tecknats med exploatörer för exploatering av
industri- och bostadsmark vilket kommer att möjliggöra tillväxt och byggnation av fler
bostäder.
Kommunstyrelsens personalomsättning är fortsatt hög (25,6 %) och har ökat jämfört med
samma period föregående år (20,4 %). Ett antal tjänster har återbesatts och flertalet tjänster
har utlysts under perioden. De nyrekryterade cheferna kommer fokusera på att utveckla och
systematisera arbetsmiljöarbetet ytterligare. Ett nytt ledarprogram har tagits fram för
kommunens chefer och kommunledningskontoret har fokuserat på åtaganden inom
personalområdet gällande förebyggande arbetsmiljöinsatser.
Arbetsutskottet har den 27 februari 2019, § 26 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens årsbokslut och negativt resultat om 0,7 mnkr för 2018 godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Inledning
Kommunstyrelsens årsbokslut tar sin utgångspunkt i kommunstyrelsens flerårsstrategi.
Flerårsstrategin anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet och grundar sig på
kommunens flerårsstrategi samt tillväxtprogram. Dessa dokument lyfter flera viktiga
utvecklingsområden, till exempel tillkomsten av fler bostäder, hållbar utveckling, hållbar
infrastruktur, förbättrat företagsklimat, en kostnadseffektiv organisation samt innovationer för att
modernisera kommunens verksamheter.
Utöver beslutade utvecklingsområden påverkas kommunen av omvärldsfaktorer, något som
analyseras och utvecklas i kommunens omvärldsanalys inom bland annat; demografi,
kompetensförsörjning, digitalisering, integration, bostadsbrist och samverkan. Kommunstyrelsen,
med ansvar för central samordning och helhetssyn, har aktivt verkat för att kommunen ska klara en
långsiktig ekonomisk-, personalpolitisk- och verksamhetsmässig planering. Detta tillsammans med ett
stort fokus på digitaliserings- och tillväxtfrågor har, och kommer fortsatt, att prägla
kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsens budget för året uppgick till 86,1 mnkr och har gett förutsättningar att leverera
politiska mål och uppdrag. Resultatet för 2018 är ett underskott om 0,7 mnkr. Resultatet förklaras
främst av ett flertal personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en
hög personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott
inom kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt intäkterna motsvarande 3,8
mnkr.
Kommunledningskontorets fokus på digitaliseringsarbetet har tagit sig uttryck i att finna innovativa
lösningar som möjliggör mindre kommunövergripande administration. En aktivitets- och
finansieringsplan har lett till verkställandet av ett flertal digitala processer. Arbetet med EU:s nya
dataskyddslag (GDPR) har implementerats i den kommunala organisationen vilket har inneburit nya
sätt att arbeta och hantera personuppgifter. Ett utvecklingsarbete har skett genom implementering
av bland annat ett e-handelssystem och utveckling av verksamhetssystem.
Kommunledningskontoret har arbetat med marknadens intressenter för att genomföra en snabbare
plan- och exploateringsprocess. Avtal har tecknats med exploatörer för exploatering av industri- och
bostadsmark vilket kommer att möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.
Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög (25,6 %) och har ökat jämfört med
samma period föregående år (20,4%). Ett antal tjänster har återbesatts och flertalet tjänster har
utlysts under perioden. De nyrekryterade cheferna kommer fokusera på att utveckla och
systematisera arbetsmiljöarbetet ytterligare. Ett nytt ledarprogram har tagits fram för kommunens
chefer och kommunledningskontoret har fokuserat på åtaganden inom personalområdet gällande
förebyggande arbetsmiljöinsatser.
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Verksamhet
Uppdrag
Utfall 2018-12-31
Grönt = uppdraget är slutfört
Rött = uppdraget är inte slutfört

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt verka för att Alingsås får ett av landets bästa
företagsklimat genom att renodla näringslivsuppdraget inom ABC.
Näringslivsuppdraget har under hösten 2018 förändrats. ABC har bytt namn till näringslivsenheten
och organiseras tillsammans med enheten för exploatering under en gemensam avdelningschef på
tillväxtavdelningen. Att sammanföra båda dessa verksamheter harmoniserar med tillväxtprogrammet
och möjliggör synergieffekter. Slutet av 2018 har präglats av att börja bygga upp den nya
avdelningen. Nya strategiska och organisatoriska åtgärder har vidtagits vilket möjliggör att under
2019 arbeta vidare för att Alingsås ska få ett av landets bästa företagsklimat. Näringslivsuppdraget
har renodlats tidigare under året genom att flytta ansvaret för turism- och besöksnäringen till kulturoch utbildningsnämnden. En företagslots har rekryterats under hösten vilket ytterligare har bidragit
till att nischa enheten mot näringslivsuppdraget. Uppdraget bedöms dock vara genomfört i den del
som avser att renodla näringslivsuppdraget. Inför 2019 har mer resurser tillförts näringslivsuppdrag
och kommer resultera i en ökad bemanning för att rikta frågorna än mer fokus.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisation samt följa upp utfallet årligen.
Antalet personer med lönestöd har ökat med 11 personer mars-november 2018. Största ökningen
har skett i stödformen lönebidrag. Med anledning av en ny intern struktur där
arbetsmarknadsenheten samordnar insatser kan kommunens verksamheter få ett bättre stöd i hela
processen, från intresseanmälning till genomförande och uppföljning. Uppdraget bedöms vara utfört.
3. Kommunstyrelsen ges tillsammans med tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt
barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med att kommunens barn och ungdomar ska få en trygg och
säker skolväg. Inventering och åtgärder tas fram i samverkan mellan tekniska nämnden och barn- och
ungdomsnämnden. Kommunledningskontoret har ett strategiskt samordningsansvar i frågan.
Uppdraget återfinns i 2019 års plan med målet att arbeta fram en konkret plan för beslut i
kommunstyrelsen.

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser
och/eller anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Under året har tre praktikanter varit inne i kommunens verksamheter via arbetsmarknadsenheten.
Praktikplatser via arbetsmarknadsenheten registreras men om någon verksamhet väljer att ta emot
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praktikant på eget initiativ registreras inte detta. Eftersom praktikanten får ersättning från
Försäkringskassan och inte kommunen finns ingen statistik att få fram då ingen anställning eller
rekvirering sker från kommunen. Uppdraget bedöms vara utfört.
5. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade
vilja.
Uppdraget riktar sig till samtliga enheter inom kommunledningskontoret och genomsyrar
verksamheten inom kontoret. Ett av kommunledningskontorets främsta uppdrag är att löpande
verka för att beslutad flerårsstrategi efterlevs. Uppdraget sker genom löpande dialog och samordning
av kommunens nämnder via dialogmöten, presidieträffar samt ärendeberedning.
Kommunledningskontoret lämnar vid samtliga uppföljningar till kommunfullmäktige förslag på
nödvändiga åtgärder samt uppmärksammar eventuella avsteg från antagen flerårsstrategi.
Uppdraget bedöms vara fullgjort.
6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner
hyreskostnaderna för kommunen.
Budgetmässigt har hyressänkning om 20 mnkr verkställts under 2018. Hyressänkningen är
uteslutande mellan det kommunala bolaget Fabs AB och kommunens förvaltningar. I samband med
flerårsstrategi 2019-2021 justerades även nämndernas kommunbidrag. Denna del av uppdraget är
således slutförd. Dock har någon centralisering av lokalhyrorna ej skett varpå uppdraget som helhet
ej bedöms slutfört.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för kommunens lokalplanering.
Uppdraget är inte slutfört. Kommunledningskontoret riktar i flerårsstrategi 2019-2021 resurser till
uppdraget.
8. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter
till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Kommunledningskontoret arbetar löpande med att finna effektiviseringar, både inom den interna
organisationen men i synnerhet med sådant som får bäring på kommunens totala verksamhet. Två
ansökningar till innovationsfonden har beviljats under året som möjliggör besparingar för hela
kommunen, ett e-handelssystem och ett för införandet av plattformen identitetshantering.
Det interna arbetet med att reducera administrationen har presenterats i budgetberedningen, vilket
möjliggjort ställningstagande för förvaltningsövergripande effektiviseringar. Uppdraget bedöms vara
genomfört.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna
kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års
flerårsstrategiberedning.
Arbetet med att finna kommunövergripande effektiviseringar sker ständigt.
Kommunledningskontoret har under året arbetat med att se över kommunens IT-verksamhet, den så
kallade tjänstekatalogen, för att kunna frigöra medel till kommunens verksamheter. Förslag
avseende kostnadsbesparande effektiviseringar har presenterats i samband med
flerårsstrategiberedningen. Uppdraget bedöms vara genomfört.
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10. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete
med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och
exploateringsprocess.
Kommunledningskontoret har hittills under året deltagit i planprocessen för framtagande av
ytterligare exploateringsmark. Förslag till planprioritering har tagits fram under hösten och hanteras
av kommunstyrelsen under 2019. Ett led i processen har varit att inrätta kommunens
samhällsstrategiska grupp med nyckelpersoner från såväl kommunledningskontoret som
samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret.
11. Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att utarbeta exploateringsriktlinjer.
Uppdraget består i flera olika delar, bland annat riktlinjer för markanvisning, revidering av riktlinjer
för gatukostnadsersättning, riktlinjer för ekonomisk redovisning m.m. Riktlinjer för markanvisning
antogs av kommunfullmäktige i april och riktlinjer för exploateringsavtal antogs i december. Det
kvarstår dock arbete innan uppdraget som helhet är slutfört. Bland annat ska rutinen för den
ekonomiska redovisningen revideras. Under 2019 kommer rådet för kommunalredovisning (RKR) se
över den vägledande idéskriften avseende kommunal markexploatering. Denna kommer vara en
viktig del i de återstående delarna av uppdraget. Den kommer också få bäring på ställningstagande
avseende uttag av gatukostnadsersättningar samt redovisning av exploateringsbidrag m.m.

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten.
Kommunledningskontoret har prioriterat frågan och riktar nu fokus mot att genomföra arbetet än
mer effektivt. Under året har en e-tjänst satts i drift för att ta emot intresseanmälningar från
exploatörer som vill förvärva och exploatera kommunal tomtmark. E-tjänsten utgör en ingång till
kommunen och ger också ett statistiskt underlag för intresset för kommunal tomtmark. En
omorganisation har genomförts, där enheterna exploatering och näringsliv nu båda organiseras
under en gemensam avdelningschef på tillväxtavdelningen. Detta tros medföra synergieffekter och
en ökad effektivitet.
13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås.
Externt konsultavrop för stöd vid genomförandet av en trafikstrategi har upphandlats. Kommunens
befintliga trafikplan kompletteras och ger ett än bättre stöd i förekommande fall. Uppdraget bedöms
inte vara genomfört eftersom trafikstrategin inte är antagen.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet i framtida
boende för den enskilde.
Eftersom uppdraget är avhängigt översiktsplanen har det inte påbörjats under året då
översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 31 oktober.

15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
Uppdraget är genomfört och reviderade riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun antogs av
kommunfullmäktige den 25 april 2018.
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16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att bolagens ägardirektiv anpassas efter
kommunfullmäktiges viljeinriktning.
De flesta ägardirektiv förändrades under hösten 2017 i syfte att följa kommunfullmäktiges
viljeinriktning inför 2018. Uppföljning av ägardirektiven utifrån kommunfullmäktiges viljeinriktning
sker löpande. I och med antagande av flerårsstrategi 2019-2021 under slutet av 2018 kommer
sannolikt ytterligare förändringar i ägardirektiven att föreslås.
17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa nämndernas omställningsarbete i syfte att
bibehålla kvalitén på verksamheten men till lägre kostnad.
Kommundirektören ansvarar för uppdraget och har under året arbetat med att bibehålla och
intensifiera dialogen med sin ledningsgrupp för att föra dialog om nämndernas aktuella status.
Ekonomisk månadsuppföljning sker i och med verkställandet av handlingsplan Effekt månadsvis till
kommunstyrelsen och indikerar hur ekonomin utvecklas. Identifieras problem i nämndernas
omställningsarbete i syfte att bibehålla kvalitén till lägre kostnad återrapporteras detta till
kommunstyrelsen.
18. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog.
Uppdraget pågår löpande, kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt för att hitta lämpliga
former för att använda medborgardialog samt är redo att stödja politiken i de fall medborgardialog
initieras. Genom en rad olika strategiska funktioner för kommunledningskontoret dialog med
kommunens medborgare, föreningar och företag. Under året har bland annat dialogen med
näringslivet varit i fokus genom gemensamma sammankomster så som ”Förenkla helt enkelt”,
anordnat av SKL, och dialog kring företagsklimatet, anordnat av Svenskt Näringsliv. Tillsammans med
polisen har dialog i socialt utsatta områden skett och kommunalråd och kommundirektör har varit på
besök och träffat medborgare utanför tätorten. Den under året mest omfattande kontakten som sker
med medborgare är anordnandet av valet 2018. Vidare har ett drogförebyggande arbete startats upp
med medverkan i föräldramöten och en föreläsningsserie genomfördes i samverkan med föreningsoch näringslivet. Det lokala brottsförebyggande rådet arbetar åter tillsammans och har haft ett antal
möten under året. Arbetet med att främja hälsan har fortsatt med Noltorpsfesten i maj som vände
sig till boende i Noltorp i syfte att främja trygghet och sammanhållning.
19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt stärka möjligheten till extern medfinansiering från
EU och liknande organ.
Uppdraget är riktat till samtliga enheter på kommunledningskontoret där tanken var att varje enhet
inom sitt verksamhetsområde ska se sig om efter extern medfinansiering. Kommunledningskontoret
har inte arbetat aktivt med frågan, men är rådgivande mot förvaltningarna vid eventuella
frågeställningar med anknytning till externa bidrag.
20. Kommunstyrelsen ska verkställa att Alingsås kommuns IT-drift ska läggas ut på entreprenad.
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i förändrat uppdrag att under planperioden
genomföra IT-drift på entreprenad i etapper, där varje etapp ska innehålla en analys kring risk- och
konsekvens, kvalitet, säkerhet och ekonomisk bedömning. En del i uppdraget har varit att låta
kommunens IT-service (Helpdesk) driftas på entreprenad tillsammans med införandet av Windows
10, som är helt utlagt på entreprenad. Kommunledningskontoret har sedan tidigare många
funktioner och system som hanteras av externa leverantörer. Uppdraget, i sin nya utformning,
bedöms vara genomfört.
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21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett program för Alingsås digitala
färdriktning där utpekade mål effektueras genom en operativ handlingsplan och att en ny digital
enhet under kommunstyrelsen i syfte att säkerställa utvecklingsarbetet.
Uppdraget bedöms vara genomfört då den digitala målbilden med tillhörande handlingsplan antogs i
kommunfullmäktige i oktober. Kommunledningskontorets nya IT-organisation innebär att en digital
enhet bryts ut jämte drift och telefoni.
22. Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom
smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.
Ett arbete kring att bygga interna e-tjänster där främst blanketter kan ersättas pågår på
kommunledningskontoret. Fokus finns också på att bygga ett helt digitalt anställningsflöde, både för
förtroendevalda och anställda, e-arkiv, platina och resor. Kommunledningskontoret har även varit
involverade i införandet av förhandsladdade kort hos integrationsavdelningen. Brukaren får kortet
istället för att en handläggare följer med till banken och löser ut pengar, vilket är en
effektiviseringsåtgärd som medför att personalen kan ägna den tiden åt annat arbete.
23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka kommuninvånarnas rätt till informationssäkerhet
och insyn genom att tillsätta ett dataskyddsombud i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning
(General Data Protection Regulation, GDPR). Samarbete med andra kommuner ska upprättas kring
GDPR.
Dataskyddsombud är utsett för kommunstyrelsen och samtliga nämnder. Samarbete med andra
kommuner pågår inom ramen för GR. Arbete med GDPR har gått in i en lugnare fas efter en intensiv
vår. Utbildning, informationsträffar, framtagande av mallar och rutiner, information på kommunens
hemsida, intranät, e-tjänster och via mail till personal, förtroendevalda, elever, allmänhet och andra
som registreras i kommunens olika IT-system. Arbete fortgår med personuppgiftsavtal och
registerförteckningar.
24. Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där
medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen.
I maj 2018 beviljade kommunstyrelsen medel ur innovationsfonden för införande av ett ehandelssystem, för utveckling av plattformen identitetshandling samt för att utveckla digitala prov i
skolan. De två förstnämnda var ansökningar gjorda av kommunstyrelsen. I samband med dessa
beslut om medlen avslutas innovationsfonden. Tidigare beslut ur innovationsfonden har möjliggjort
utveckling av kommunens uppföljningssystem.
25. Kommunstyrelsen och vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och beräkna
digitaliseringsmöjligheterna inom äldreomsorgen. Utredningen ska utgå från en
verksamhetsförändring, från dagens traditionella metoder till en mer modern och digitaliserad
omsorg med individens bästa i centrum.
Kommunens digitala målbild med tillhörande operativa handlingsplan antogs av kommunfullmäktige
i oktober 2018. På vård- och äldreomsorgsförvaltningen håller man på att implementera en teknisk
plattform som kan stödja flertalet digitala tjänster, framför allt riktade till personer i eget
boende/hemtjänst. Den påbörjade implementeringen möjliggör utökat införande av digital fjärrtillsyn
i brukarnas hem. Inom hemtjänsten har Magna Cura webb, ett system för mobil dokumentation,
implementerats under året. Detta i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i arbetet. Efter
överflytten av avdelningen för funktionsstöd till vård- och äldreomsorgsnämnden pågår ett arbete
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med att flytta över Magna Cura LSS till det förvaltningsgemensamma Magna Cura, vilket medför ett
gemensamt journalsystem och effektivare resursanvändning. Ytterligare effektiviseringar görs genom
implementering av schemaläggningssystemet Hälsosam schemaläggning och Avancerad tidsbokning i
Time Care.
Den del i uppdraget som syftar till att utreda och beräkna digitaliseringsmöjligheterna inom
äldreomsorgen är inte fullt ut genomförd, varvid bedömningen är att uppdraget som helhet inte är
slutfört.
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Mål
Utfall 2018-12-31
Grönt = Åtagandet har genomförts under 2018
Gult= Åtagandet bedöms genomföras under planperioden
Rött = Åtaganden bedöms ej kunna genomföras under planperioden

Bedömning av måluppfyllelse (färgsättning) på kommunstyrelsens åtaganden är gjord utifrån ifall
samtliga åtaganden som kommunledningskontoret åtagit sig kopplat till kommunstyrelsens åtagande
är uppfyllda. Om kommunledningskontorets samtliga åtaganden inte bedöms uppfyllas under
innevarande år bedöms kommunstyrelsens åtagande som pågående (gult) under planperioden.
Åtagande kopplat till samtliga mål
Ett åtagande som kommunstyrelsen identifierat kopplar an till flerårsstrategins samtliga mål. Detta
beror främst på det ledning- och styrningsansvar som kommunstyrelsen har över samtliga
förvaltningar.
Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade
uppföljningsprocesser.
Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande
sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och
möjliggöra en löpande uppföljning.
Kommunledningskontoret är drivande och behjälpliga i flera nämndöverskridande frågor som bland
annat syftar till en god ekonomisk hushållning och en effektiv resursanvändning. Personal från
kommunledningskontoret leder och sammankallar olika förvaltningsövergripande konstellationer där
gemensamma frågor diskuteras. Mötena leder till bra utbyten mellan förvaltningar och en ständig
uppdatering där eventuella problem och möjligheter kan identifieras löpande. Hittills under året har
ett flertal möten genomförts inom olika delar av verksamheten. Dialog sker exempelvis löpande med
förvaltningarnas ekonomiansvariga, redovisningsansvariga, e-samordnare och förvaltningsledning.
Möten har även genomförts tillsammans med de kommunala bolagen i form av exempelvis
internbanksrådet.
Åtagandet bedöms vara genomfört.
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Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra
områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet
inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut
rapportera till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret utarbetar riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden, som
fungerar som styrande och stödjande dokument för förvaltningarna att använda sig av i sitt arbete.
Därtill har särskilda anvisningar för nämndernas flerårsstrategier tagits fram.
Kommunledningskontoret genomför även dialogträffar mellan tjänstemän inför bokslut.
Rekommendationer ges till förvaltningarna angående deras uppföljningar och uppföljningsprocesser.
Eventuella avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen.

Åtagandet bedöms vara genomfört.
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För följande mål finns specifika åtaganden utöver de som nämns ovan
Nedan följer de åtaganden som kopplas till respektive mål. Vissa åtaganden är kopplade till fler än ett
mål. Då framgår det av åtagandet och innehåller en hänvisning till under vilket mål det går att läsa
om vilka av kommunledningskontorets åtaganden och aktiviteter som kopplats an till åtagandet.

Mål 1: I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE
Indikator: Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras
Indikator: Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan ska öka
Indikator: Befolkningsmängden ska öka

1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en trygg och säker kommun.

Kommunledningskontoret åtar sig att inrätta en ny säkerhetsenhet och anställa en säkerhetschef.
Åtagandet innebär också att fortsatt stimulera folkhälsan i socialt utsatta områden i samarbete
med kommunens förvaltningar, Polisen samt ideella föreningar.
En säkerhetschef rekryterades och var på plats i oktober. Säkerhetschefen har påbörjat ett arbete
med att ta fram en plan för systematiskt säkerhetsarbete. En ny funktion som ska medföra en mer
robust beredskap i kommunen har införts, tjänsteman i beredskap (TiB). Funktionen är en jour som
är igång dygnet runt under årets alla dagar och ska hantera störningar av kommunövergripande
karaktär eller händelser som kan få stor påverkan av andra skäl. En uppdatering av
samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen har genomförts och samverkan med
polis har därmed fördjupats i syfte att öka den upplevda tryggheten i samhället. Det
drogförebyggande arbetet har fortsatt och en föreläsningsserie i två steg är genomförd i samverkan
med förenings- och näringslivet, där cirka 300 medborgare deltog per tillfälle. Det lokala
brottsförebyggande rådet har intensifierat sitt arbete och har haft sex träffar under året.
Samverkansgruppen Hälsoraketen som handlar om barn och ungas kostvanor har återupptagits med
nya deltagare och gruppen har träffats vid fyra tillfällen.
Åtagandet bedöms vara genomfört.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgare och
besökare.
Kommunledningskontoret åtar sig förbättra och utveckla de digitala kommunikationskanalerna
gentemot medborgarna. Åtagandet innefattar även att marknadsföra kommunen för besökare och
intressenter (Mål 1,2,5 och 10).
Kommunen har en rad olika kommunikationskanaler i sociala medier som dagligen uppdateras och
ger goda resultat. Budskapen får ofta stor spridning, skapar dialog och får övervägande positiva
reaktioner från medborgarna, även om negativa givetvis också förekommer. Omvärlds- och
pressbevakning genomförs vilket ger oss förutsättningar att följa vad som sägs och tycks om
kommunen och dess verksamheter, och föra dialog med medborgarna utifrån det.
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Arbetet med att ta fram en ny kommunikationsplattform för platsvarumärket Alingsås pågår och
beräknas vara färdigt under våren 2019. Den kommer att ge goda förutsättningar att marknadsföra
Alingsås för besökare och intressenter på ett effektivt och tilltalande sätt under de kommande åren.
Arbetet med att ta fram en helt ny hemsida för kommunen har också påbörjats och beräknas vara
klart under hösten 2019. Den kommer innebära stora förbättringar för kommuninvånarna att utföra
ärenden, få service, bli delaktiga och föra dialog med kommunen.
Åtagandet bedöms vara uppfyllt.

3. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering.

Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för en trygg och säker skolväg och lägga
fram den till kommunstyrelsen för beslut (Mål 1 och 10).
Ett uppdrag med samma formulering har riktats till kommunstyrelsen, tekniska nämnden,
samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. Kommunledningskontoret har ett
strategiskt samordningsansvar i frågan. Inventering och åtgärder genomförs och identifieras i
samverkan mellan tekniska nämnden och barn- och ungdomsnämnden. Åtagandet är av löpande
karaktär, i ett par omgångar tidigare år har skolbarn fått svara på en enkät om skolvägar och åtgärder
har vidtagits efter det. GIS-enheten på tekniska förvaltningen har tagit fram ett enkätprogram som
är klart att använda till ytterligare en enkät.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

4. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler bostäder.

Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa tillväxtprogrammet samt exploatera och sälja
mark för verksamheter och bostäder av olika upplåtelseformer (Mål 1,2, 3 och 10).
Tillväxtprogrammet genomförs enligt plan. Ett antal exploateringsavtal med externa exploatörer har
upprättats under året, både avseende industrimark och mark till bostäder. Ett antal projekt har
påbörjats och avslutats huvudsakligen på Tokebacka och Tomteredsområdet, där all planlagd
verksamhet nu är avyttrad, samt i Stadsskogen.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.
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Mål 2: I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE
Indikator: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
Indikator: Antalet nystartade/nyetablerade företag ska bli fler
Indikator: Kommunens näringslivsranking ska förbättras
Indikator: Självförsörjningsgraden ska öka
Indikator: Nettoomsättningen för totala antal företag i kommunen ska öka.
1. Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgare och
besökare.
Se åtagande 2 under mål 1.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att fler personer med lönestöd ska
anställas i den kommunala organisationen.
Kommunledningskontoret åtar sig att verka för att tillsammans med Arbetsmarknadsenheten
(AME) och förvaltningarna utveckla en intern organisation och rutiner för hantering av
anställningsstöd och praktikplatser från Arbetsförmedlingen. Åtagandet innefattar även att följa
upp utfallet årligen.
Åtagandet har fullgjorts genom att det i kommunen nu finns en väg in för hantering av
anställningsstöd och praktikplatser via arbetsmarknadsenheten. Personalavdelningen har
tillsammans med arbetsmarknadsenheten tagit fram en intern process med utpekade
ansvarsområden. Uppföljning av åtagandet görs vid behov eller då det finns beslut om nya eller
förändrade stödformer. Arbetsmarknadsenheten och HR har i samråd uppdaterat information och
dokument på kommunportalen, utifrån förändringar i stödformer och avtal som skett under
perioden.
Åtagandet är slutfört.

3. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser
och/eller anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Se åtagande 2 under mål 2.
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4. Kommunstyrelsen åtar sig att underlätta för uppkomsten av nya företag
i kommunen.
Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser och insatser för att företag ska etablera sig i
Alingsås (Mål 2 och 5).
Kommunledningskontoret har via Näringslivsenheten haft dialog med Business Region Göteborg
(BRG) kring verksamhetsmark samt etableringsförfrågningar. Dialog med näringslivet och dess
förväntningar på kommunen har förts, bland annat tillsammans med Svenskt Näringsliv. Utbildningar
inom franchise och starta eget har genomförts. Enheten arbetar löpande med fastighetsägare. En
företagslots har rekryterats under hösten som har i uppdrag att underlätta för företagare i frågor
som är kopplade till etablering. Med anledning av Näringslivsenhetens nya organisering under
tillväxtavdelningen har tätare samarbete med kommunens exploateringsverksamhet möjliggjorts,
vilket bedöms underlätta för företagare. Åtagandet bedöms vara av löpande karaktär då
kommunledningskontoret ständigt arbetar med frågan, men betraktas ändå som utfört under året.

5. Kommunstyrelsen åtar sig att skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat.

Kommunledningskontoret åtar sig renodla det operativa näringslivsarbetet i syfte att skapa
förutsättningar för ett gott näringslivsklimat (Mål 2 och 5).
I syfte att renodla det operativa näringslivsarbetet för Näringslivsenheten har ansvaret för
evenemang och turism flyttats från Näringslivsenheten till Kultur- och fritidsnämnden. En
företagslots har rekryterats under hösten som särskilt bistår företag i att komma vidare med sina
olika kontakter och ärenden i kommunens olika verksamheter.
Åtagandet bedöms pågå under planperioden.

6. Kommunstyrelsen åtar sig att aktivt driva utvecklingsprocesser tillsammans med näringslivet

Kommunledningskontoret åtar sig att tillsammans med näringslivet främja den digitala
utvecklingen med fokus på besöksnäringen (Mål 2 och 5).
Kommunledningskontoret arbetar vidare med den interkommunala samverkansplattformen LAB190
med syfte att möjliggöra en hållbar utveckling i området längs väg 190 utifrån de tre huvudområdena
besöksnäring, gröna näringar och infrastruktur. Ett flertal dialogmöten har genomförts med
näringslivet där bland annat frågan om besöksnäring kopplat till marknadsföring och digitala kanaler.
Utöver det har en lokalekonomisk analys (LEA) över ett flertal småsamhällen i området påbörjats i
syfte att kartlägga områdets styrkor och utvecklingsmöjligheter inom besöksnäringsområdet.
Åtagandet bedöms pågå under planperioden.
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7. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att utveckla besöksnäringen.

Se åtagande 6 under mål 2.

8. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler riktade företagsbesök.

Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa fler riktade företagsbesök.
Ett 30-tal företagsbesök har genomförts av näringslivsenheten. Näringslivsenheten har även
arrangerat ca. 30 externa dialogmöten där ca 1000 personer deltog totalt, däribland frukostmöten
hos företagen.
Åtagandet bedöms vara genomfört.

9. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ”En dörr in” för företagare och näringsliv.

Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för arbetet med ”En dörr in” för
företagare och näringsliv (Mål 2 och 5).
Dialog har hittills startats tillsammans med verksamheterna på Sveagatan. En handlingsplan för
projektet ”Förenkla – helt enkelt” arbetas med och kommer att vara klar till våren 2019, där arbetet
med ”En dörr in” för företagare och näringsliv är en del av projektet. Arbetet med ”En dörr in”
bedöms vara genomfört då företagslotsen som började i september 2018 är företagarnas kontakt i
kommunen. Företagslotsen har ett tydligt uppdrag i att vägleda företagare i de frågor som uppstår,
oavsett i vilken del av kommunens verksamheter frågan hör hemma. Företagslotsen verkar också för
att få fler företagsetableringar i Alingsås.
Åtaganden bedöms därför vara utfört.

10. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att möjliggöra attraktiv verksamhetsmark.

Se åtagande 4 under mål 1.

11. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att fler verksamheter sker på entreprenad.

15

Sida 226 av 683

Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera verksamheter som kan vara aktuella och lämpliga
att på sikt lägga ut på entreprenad.
Kommunledningskontoret har inte identifierat ytterligare verksamheter att lägga ut på entreprenad.
Åtagandet bedöms fortgå under planperioden.

12. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för digitaliserade processer.

Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla digitaliseringsarbetet inom
kommunledningskontoret.
En digital målbild med tillhörande handlingsplan antogs i kommunfullmäktige under hösten. Den
innehåller ett antal förslag till utvecklingsinsatser samt en handlingsplan som årsvis beskriver vilka
insatser som planeras. Ny e-tjänstplattform för smartare e-tjänster driftsatt. Ett antal nya e-tjänster
är lanserade på den nya plattformen och befintliga e-tjänster är överflyttade.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

13. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för tillväxtprogrammets genomförande.

Se åtagande 4 under mål 1.
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Mål 3: I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
Indikator: Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen ska förbättras
Indikator: Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller
förbättras
Indikator: Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek ska bli fler
1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för medborgarnas nöjdhet med
bostadssituationen.
Se åtagande 4 under mål 1.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering där
medborgaren är i fokus.
Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en långsiktig plan för en hållbar
samhällsplanering där medborgaren är i fokus.
Arbetet med uppdatering av tillgänglighetsdatabasen är i stort sett färdigställt och kontakt har tagits
med fastighetsägare och brukare för att säkerställa vidmakthållande av databasen, samt
genomförande av åtgärder för enkelt avhjälpta hinder.
Kommunledningskontoret har deltagit i ett antal kommunala och regionala nätverk och
samverkansgrupper i syfte att främja det interkommunala och interregionala samarbetet avseende
infrastruktur, kollektivtrafik, miljö, hälsa och arbetet med mänskliga rättigheter.
En parlamentarisk grupp har tillsatts under våren för att arbeta med kommunens bidrag till de
globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Den tillfälliga beredningen för Agenda 2030 har tagit fram
en slutrapport och ett förslag på policy för hur kommunen ska arbeta med hållbar utveckling.
Kommunens folkhälso-, miljö- och MR-strateger har ingått i gruppen som administrativt processtöd.
Åtagandet bedöms pågå under planperioden.
3. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för tillväxtprogrammets genomförande

Se åtagande 4 under mål 1.
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Mål 4: I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV
RESURSANVÄNDNING
Indikator: Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Indikator: Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive
Tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.
Indikator: Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Indikator: Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska
minska.

1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en återhållsam
nettokostnadsutveckling.
Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera effektiviseringar med syftet att säkerställa en
återhållsam nettokostnadsutveckling.
I samband med respektive bokslut görs en sammanhållen prognos för hela kommunen. Utifrån denna
tar kommunledningskontoret fram förslag på eventuella åtgärder för att hålla nere
nettokostnadsutvecklingen där möjligheter finns.
Åtagandet bedöms vara genomfört.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att fler verksamheter sker på
entreprenad.
Kommunledningskontoret åtar sig att vara behjälplig i juridiska sakfrågor, samt när beslut fattats
om att lägga ut verksamhet på entreprenad.
Kommunledningskontoret har inte aktivt arbetat med frågan under året, men är behjälplig i juridiska
sakfrågor vid behov. På grund av hög arbetsbelastning har åtagandet inte genomförts under året
utan bedöms pågå under planperioden.
Se även åtagande 11 under mål 2.
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3. Kommunstyrelsen åtar sig att följa upp ägardirektiv vid tertialbokslut och tillse
att de anpassas efter fullmäktiges viljeriktning.
Kommunledningskontoret åtar sig att följa upp och redovisa ägardirektiv vid bokslut för den
sammanställda budgeten/redovisningen samt tillse att de anpassas efter fullmäktiges viljeriktning.
De flesta ägardirektiven förändrades under hösten 2017 i syfte att anpassas till kommunfullmäktiges
viljeinriktning inför 2018. Uppföljning av ägardirektiven utifrån kommunfullmäktiges viljeinriktning
sker löpande. Sannolikt kommer ytterligare förändringar i ägardirektiven att föreslås med anledning
av flerårsstrategi 2019-2021.
Åtagandet bedöms vara genomfört.
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Mål 5: I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
Indikator: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska
förbättras.
Indikator: Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras
Indikator: Nöjd-medarbetar-index ska höjas
Indikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
Indikator: Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett
direkt svar på en enkel fråga ska öka
Indikator: Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar
inom två arbetsdagar ska öka.
1. Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgare och
besökare.
Se åtagande 2 under mål 1.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ett gott näringslivsklimat

Se åtagande 4, 5, 6 och 9 under mål 2.

3. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att Alingsås kommun utvecklas
som en attraktiv arbetsgivare.
Kommunledningskontoret åtar sig att verka för att upplevelsen av Alingsås kommun som en
attraktiv arbetsgivare ska öka. Särskild vikt ska läggas vid tydlighet avseende organisation,
uppföljning, uppdrag, roller och ansvar.
Åtagandet utgör även nämndens arbetsmiljömål och är den främsta strategin för att öka nöjd
medarbetarindex och sänka sjuktalen inom kommunledningskontoret. För att höja resultatet
avseende nöjd medarbetarindex kommer kommunledningskontoret att fortsätta utveckla
arbetsmiljöarbetet avseende tydlighet i organisation, roller, uppdrag och ansvar. En ökad
rolltydlighet inger trygghet bland förvaltningens chefer och medarbetare samt bidrar i förlängningen
till en ökad effektivitet. Att införa en chefs- och medarbetaröverenskommelse samt att uppmuntra
till ett aktivt, närvarande och tydligt ledarskap ger verksamheten goda förutsättningar att nå sina
mål. Kommunledningskontoret kommer att stödja i förankringsarbetet av chefsöverenskommelser
med start i förvaltningsledningen. Införandet av chefs- och medarbetaröverenskommelser bedöms
sträcka sig över planperioden.
Handlingsplan på enhetsnivåer har vidare upprättats och påbörjats under perioden. Enheternas
handlingsplaner är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och syftar till att undanröja risker
och identifiera friskfaktorer i arbetsmiljön, men syftar också till arbetet med aktiviteter som bidrar till
att nämnden når sitt arbetsmiljömål att öka upplevelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare.
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Åtagandet bedöms pågå under planperioden.

4. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att arbetsmiljöfrågor prioriteras
och följs upp.
Kommunledningskontoret åtar sig att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor och i samband med
tertialboksluten följa upp och utvärdera arbetet.
Kommunledningskontoret tar fram, följer upp och vid behov reviderar det styrdokument och de
rutiner som gäller för kommunens samt kommunledningskontorets arbetsmiljöarbete. Därutöver
samordnar kommunledningskontoret arbetet med kommunens gemensamma arbetsmiljöfrågor
utifrån ett helhetsperspektiv där vi utgör oss som en arbetsgivare. En partsgemensam arbetsgrupp
bestående av arbetsgivare och fackliga representanter tar fram underlag och föreslår handlingsplan
till den centrala arbetsmiljögruppen (Cesam) avseende kommungemensamma arbetsmiljöaktiviteter.
Återredovisning sker i kommunens vår-, delårs- och årsbokslut. Personalavdelningen inom
kommunledningskontoret arbetar nu med uppdatering av riktlinjer och rutiner inom
arbetsmiljöområdet, t.ex. inom jämställdhet och mångfald, första hjälpen och krishantering samt hot
och våld.
Åtagandet är genomfört.
5. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ökat chefsstöd i arbetsmiljöfrågor.

Kommunledningskontoret åtar sig att införa ökat chefsstöd i arbetsmiljöfrågor och stärka HRstödet inom kommunledningskontorets verksamhet.
Personalavdelningen inom kommunledningskontoret utgör ett strategiskt HR-stöd för
förvaltningarna samt operativt personal-stöd för kommunledningskontorets chefer.
Personalavdelningen har under perioden bistått chefer vid kommunledningskontoret med stöd i
upprättande av handlingsplaner för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och i flera
rehabiliteringsprocesser. Under perioden har Personalavdelningen arbetat tillsammans med
kommunledningskontorets chefer i rekryteringsarbetet för att återbesätta vakanta tjänster, framför
allt chefstjänster. Personalavdelningen har introducerat nya chefer vid kommunledningskontoret
under perioden.
En ny organisation för kommunledningskontoret har antagits i samband med handlingsplan Effekt
samt kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020. Kommunledningskontorets förslag är samla
förvaltningarnas HR-konsulter och HR-ansvariga i en gemensam organisation under kommunens HRavdelning. Det utökade chefsstödet i HR-frågor kan tidigast verkställas i samband med att ny HRorganisation är fastställd och implementerad, vilket beräknas pågå även efter innevarande år.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.
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Kommunledningskontoret åtar sig att implementera ett reviderat ledarprogram.
I dialog med kommunens förvaltningar och fackliga organisationer har Personalavdelningen arbetat
fram ett ledarutvecklingsprogram som ska stödja chefer i att vara aktiva, tydliga och närvarande. De
externa utbildningarna i programmet har upphandlats tillsammans med upphandlingsenheten och
utbildningarna beräknas starta upp under slutet av året.
För att presentera det nya ledarutvecklingsprogrammet har kommunens chefer bjudits in till en
ledardag med fokus på hur ett effektivt, närvarande och tydligt ledarskap leder till effektivitet.
Åtagandet har genomförts under 2018.

6. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för interna karriärvägar kopplat till
individuell kompetensutveckling.
Kommunledningskontoret åtar sig att prioritera interna karriärvägar vid tillsättningen av tjänster
och avsätta resurser till individuell kompetensutveckling.
I enlighet med Alingsås kommuns riktlinjer för kompetensförsörjning ska internrörlighet premieras
innan extern rekrytering. Varje nyanställd chef introduceras i rekryteringsordningen och med stöd av
Personalavdelningen säkerställer kommunen att rekryteringsordning, där internrekrytering är ett av
stegen, följs. Genom införandet av chefs- och medarbetaröverenskommelser tydliggörs
kompetensbehov på individnivå. Med detta som grund är det viktigt att införandet följer en struktur
med resursavsättning för kompetensutveckling. Personalavdelningen har under perioden genomfört
introduktion för nya chefer där rekryteringsprocessen utgör ett av flera delmoment. Åtagandet är
påbörjat och bedöms genomföras under planperioden.

7. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att tillsammans med fack och
huvudskyddsombud kartlägga förutsättningarna för att bli en attraktiv arbetsgivare.
Kommunledningskontoret åtar sig att tillsammans med fack och huvudskyddsombud verkställa ett
kartläggande av förutsättningarna för att bli en attraktiv arbetsgivare
Kommunledningskontoret har via Personalavdelningen arbetat med olika strategier i syfte att vara en
attraktiv arbetsgivare. Tidigare år har kommunstyrelsen antagit strategier utifrån projektet ”Attraktiv
arbetsgivare” med fokus på förmåner till medarbetare, strategier för marknadsföring med
huvudbudskapet ”Tillsammans skapar vi Alingsås”. Även projektet ”Alingsås kommun – en
mönsterarbetsgivare” har genomförts, med målet att arbetsgivare och fackliga organisationer
gemensamt skulle skapa en handlingsplan för att trygga kommunens långsiktiga
kompetensförsörjning. Projektet ”Smartare bemanning” har pågått under 2018 och finns redovisad
och implementerad i verksamheten. De fackliga organisationerna har varit delaktiga i olika
referensforum eller som en del i arbetsgrupper både i projekten eller som en del av kommunens
arbetsgrupper inom HR såsom t.ex. kommunens arbetsmiljögrupp där frågorna om attraktiv
arbetsgivare diskuteras. Strategier som ligger grund för en attraktiv arbetsgivare finns från de
samtliga tre projektet.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.
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Kommunledningskontoret åtar sig att framställa en handlingsplan och lägga fram för beslut i
kommunstyrelsen gällande ”Alingsås kommun - En mönsterarbetsgivare”
Framtagandet av en handlingsplan för ”Alingsås kommun – en mönsterarbetsgivare” är genomfört.
Handlingsplan har redovisats för KSAU. I åtagandet kvarstår att få möjlighet att slutredovisa
handlingsplanen till KS.
Åtagandet bedöms vara utfört.

8. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att en förmånsportal införs för
kommunens anställda.
Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram förslag till förmånsportal och lägga fram för
beslut i kommunstyrelsen.
Beslut om att införa en förmånsportal fattades av kommunstyrelsen i samband med projektet
”Attraktiv arbetsgivare”. Genom att växla tidigare erbjudna förmåner som till exempel 25-årsgåva,
julfest och möjlighet till stödsamtal kunde portalen delfinansieras. Upphandling av förmånsportal har
dock inte genomförts med anledning av att medel inte avsatts i flerårsstrategin.
Kommunledningskontoret har dock arbetat fram ett förslag till förmånsportal, varför åtagandet
bedöms vara uppfyllt.

9. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för förvaltningsövergripande
effektiviseringar.
Kommunledningskontoret åtar sig att föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar.
Kommunledningskontoret har i samband med årets flerårsstrategi sammanställt efterfrågade
underlag som möjliggjort förvaltningsövergripande effektiviseringar. Underlaget har presenterats för
budgetberedningen. Ett stort arbete pågår också som en del av genomförandet av den politiska
handlingsplanen Effekt.
Åtagandet är av löpande karaktär och bedöms pågå under planperioden.
Kommunledningskontoret åtar sig implementera kommunledningskontorets nya organisation med
fokus på nöjda medarbetare.
Kommunledningskontorets nya organisation avseende samlade stödfunktioner syftar till att stärka
ledning och styrning samt tillförsäkra ett verksamhetsnära stöd, både gentemot förvaltningarna men
också inom kommunledningskontoret. För att implementera ny organisation för
kommunledningskontoret behövs tydlighet i uppdrag och gränsdragning mellan enheter inom
kommunledningskontoret förtydligas. Delaktighet, samverkan, information och ett tydligt och nära
ledarskap är nyckelfaktor för att genomföra organisationsförändringar.
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Arbete mot nämndens arbetsmiljömål kommer att ske med fortsatt fokus på att säkerställa och
utveckla arbetsmiljöarbetet avseende tydlighet i organisation, roller, uppdrag och ansvar som ett led
i att höja resultatet avseende nöjd medarbetarindex inom kommunledningskontoret.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.
Kommunledningskontoret åtar sig att samla kommunens stödfunktioner i enlighet med
handlingsplan Effekt.
Dialogen med personal, fackliga företrädare och förvaltningsledning förväntas fortsätta för att stärka
och samla personalorganisation under kommunledningskontoret, som en av åtgärderna i
handlingsplan Effekt. I åtagandet behöver en organisation formas, förhandlas med de fackliga
organisationerna samt ramöverföring av resurser ske. En centralisering av kommunens
stödfunktioner kräver omfördelning av lönemedel och omkostnader för anställda
(kompetensutveckling, IT-avgifter och stöd m.m.) men kommer också att öka kostnaden för lokaler,
om inte konferensdelarna i Teliahuset kan byggas om till kontorslokaler. Initialt kommer förändrade
anställningsförhållanden att innebära något högre lönenivåer samtidigt som
kommunledningskontoret behöver investera i kontorsmöbler och kontorsinredning.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.
Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla ett digitaliserat flöde för anställningsprocess och
förtroendevalda.
Planering finns att införa automatisk koppling mot skatteverkets folkbokföringsregister under
förutsättning att medel tillförs för de anpassningar i system som behöver göras. Förtroendevalda
kommer under den nya mandatperioden att själva kunna rapportera vissa delar digitalt via en
självserviceportal. Under året har även e-lönespecifikationer införts för anställda och
förtroendevalda som ett led i minskad pappershantering både för en bättre miljö och för en ökad
kvalitetssäkring av personuppgiftshantering.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

10. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en minskad sjukfrånvaro.

Kommunledningskontoret åtar sig att verka för ökad samverkan mellan Alingsås kommun,
vårdcentralerna i Alingsås och Försäkringskassan.
Åtagandet utgör en del av den kommungemensamma handlingsplanen för att minska sjukfrånvaron.
Personalavdelningen på kommunledningskontoret samordnar arbetet genom den centrala
arbetsmiljögruppen. För att kunna påverka sjuktalen är det av stor vikt att påverka läkarintygets
längd och omfattning genom tidig kontakt för att arbetsgivaren ska kunna göra en bedömning av
arbetsförmågan. Ökad samverkan ger förutsättningar till en effektiv rehabilitering, vilket förväntas
bidra till att sjuktalen minskar. Dialog har påbörjats med berörda parter och pilotinförande av
samverkansrutin inom förskolans organisation är genomförd under perioden. Utvärdering av
pilotinförande kommer genomföras under planperioden.
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Kommunledningskontoret åtar sig att samordna och leda ESF-projektet Hälsogreppet inom
kommunen.
Personalavdelningen vid kommunledningskontoret samordnar arbetet genom den centrala
arbetsmiljögruppen. Sedan 1 april 2017 pågår det ESF finansierade projektet HälsoGReppet, där alla
GR-kommuner Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen (Närhälsan) deltar. ESF-projektet
HälsoGReppet har som mål att förebygga och motverka sjukskrivingar som orsakas av psykisk ohälsa
och riktas framförallt mot anställda inom kvinnodominerade sektorer i den kommunala
verksamheten. Personalavdelningen deltar med representant i samtliga fyra delmål i projektet.
Personalavdelningen samordnar genom en lokal projektledare i en lokal aktivitet kopplat till ESFprojektet under 2018. Den lokala aktiviteten med fokus på hälsosam schemaläggning har genomförts
inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen under perioden. ESF-projektet i sin helhet förväntas vara
slutfört februari 2020. Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.
Kommunledningskontoret ska aktivt följa upp utfallet i medarbetarenkäten och vidta nödvändiga
åtgärder.
Kommunledningskontoret samordnar arbetet med utskick och sammanställning av
medarbetarenkäten till samtliga månadsanställda i kommunen. Varje chef ansvarar för att följa upp
resultatet och vidta nödvändiga åtgärder för enheten. Medarbetarenkäten för kommunen och
samtliga förvaltningar har genomförts under perioden. Handlingsplaner i syfte att höja nöjd
medarbetarindex har upprättas och påbörjats för respektive förvaltning under perioden.
Kommunledningskontorets arbetsmiljöarbete samordnas genom att ta fram förslag till
förvaltningsgemensam handlingsplan, i syfte att stärka och samordna kontorets arbetsmiljöarbete.
Mot bakgrund av rådande personalsituation vid kommunledningskontoret har i samverkan med
huvudskyddsombud, ingen gemensam handlingsplan för kommunledningskontoret upprättats för
2018, utan varje enhets handlingsplan är utgångspunkt för kontorets arbetsmiljöarbete.
Kommunledningskontoret samordnar arbetet med att utreda formerna för kommunens
medarbetarenkät. Arbetet har genomförts med att revidera frågebatteriet i medarbetarenkäten inför
2018 års utskick för att omfatta gällande kraven på årlig uppföljning av relevanta områden inom den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön (AFS 2015:4), samt avseende krav på aktiva åtgärder inom
diskrimineringslagstiftningen. Åtagandet har genomförts under året.
Kommunledningskontoret åtar sig att vidta åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron.
Nämndens arbetsmiljömål med att inge tydlighet i roller och uppdrag har under perioden utgjort den
främsta strategin för att minska sjukfrånvaron och höja nöjd medarbetarindex.
Kommunledningskontoret har under 2018 haft en hög personalomsättning, vakanser samt
tillförordnade chefsuppdrag och funktioner på flera befattningar, vilket påverkat förutsättningarna
att under perioden verkställa arbetsmiljömålet avseende tydlighet i organisation, roller, uppdrag och
ansvar. Kommunledningskontorets fokus för perioden har varit att tillförsäkra personal- och
kompetensförsörjningen som den enskilt främsta åtgärden för att minska sjukfrånvaron. Mot
bakgrund av rådande personalomsättning är det oklart vilka faktorer som faktiskt påverkat de
minskade sjuktalen. Kontoret behöver arbeta vidare med de strukturella åtgärderna för att
långsiktigt tillförsäkra låga sjuktal.
Handlingsplaner på enhetsnivå har upprättats och påbörjats under perioden. Enheternas
handlingsplaner är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och syftar till att undanröja risker
för ohälsa och sjukdom samt identifiera friskfaktorer i arbetsmiljön, men syftar också till att verkställa
aktiviteter som bidrar till att nämnden når sitt arbetsmiljömål.
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Personalavdelningen samordnar vidare arbetet med att minska sjukfrånvaron för kommunen.
Den kommungemensamma handlingsplanen som innehåller aktiviteter vilka syftar till att höja nöjd
medarbetarindex och minska sjukfrånvaron är upprättad under perioden.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

11. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att medborgare som får svar på
enkla frågor via telefon och mejl ska öka.
Kommunledningskontoret åtar sig att aktivt tillskaffa sig relevant kunskap för att på ett enkelt sätt
kunna svara medborgarna på enklare frågor.
Kommunledningskontoret arbetar löpande med att tillskaffa sig relevant kunskap för att på ett enkelt
sätt kunna svara medborgarna på enklare frågor. Det förs en dialog gällande möjligheten för växeln
att hjälpa till med frågor av hänvisningskaraktär, som inkommer via sociala medier. Detta förenklar
medborgarnas dagliga kontakt med kommunen och frigör samtidigt kapacitet på
kommunikationsenheten. En inventering av vilka uppgifter som växeln kan bistå med avseende
extern service fortgår, exempelvis har växeln aktiverats i tjänsten Fixa-min-gata.
Åtagandet bedöms vara genomfört.

12. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras
och utvecklas.
Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga insatserna i kommunen
(Mål 5, 6, 7, 8 och 9).
Arbetet påbörjades under våren genom att personal vid kommunledningskontoret deltagit i en
utbildning för att fördjupa arbetet med att inlemma ideella krafter och civilsamhället ytterligare i det
kommunala utvecklingsarbetet med mänskliga rättigheter, integration och tillgänglighet.
Kommunledningskontorets mänskliga rättigheter-strateg har även deltagit i ett program via SKL i
syfte att medvetandegöra de mänskliga rättigheterna i det politiska arbetet.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.
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Mål 6: I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE
Indikator: Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler
Indikator: Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler
Indikator: Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka
1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler kommunala tjänster
med valmöjligheter.
Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en handlingsplan där kommunala tjänsters
valmöjligheter ska främjas.
Kommunledningskontoret har inte upprättat någon handlingsplan för att främja kommunala
tjänsters valmöjligheter.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.
Kommunledningskontoret åtar sig att ta fram en markstrategi för beslut i kommunstyrelsen i syfte
att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde (Mål 6, 7 och 10).
Åtagandet är inte påbörjat då översiktsplanen behövde bli klar först. Ny översiktsplan antogs i
kommunfullmäktige i slutet på oktober.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att föreslå kommunfullmäktige nya
verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem kan införas.
Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera och föreslå nya verksamhetsområden där lagen
om valfrihetssystem kan införas (Mål 6 och 7).
Kommunledningskontoret har utrett nya verksamhetsområden och lämnat förslag om att införa
valfrihetssystem för två verksamheter inom Socialförvaltningens verksamhetsområde. Enligt
socialförvaltningen direktupphandlas redan mycket inom området, varför förslaget inte tagits vidare.
Åtagandet bedöms fortgå under planperioden.
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3. Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot
medborgarna.
Kommunledningskontoret åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgarna
och bistå politiken i sammanhang där medborgardialog förs.
Kommunledningskontoret arbetar ständigt med att upprätthålla en god kommunikation gentemot
medborgare och kommer att bistå politiken i sammanhang där medborgardialog förs. Åtagandet är
av karaktären att det fortlöper under planperioden, även om årets insats anses uppfylla åtagandets
intentioner.

4. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för demokrati och inflytande
för medborgarna.
Se åtagande 3 under mål 6.

5. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska
stimuleras och utvecklas.

Se åtagande 12 under mål 5.
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Mål 7: I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV
Indikator: Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska höjas
Indikator: Nöjd-kund-index inom äldreboenden ska höjas

1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att identifiera och föreslå
kommunfullmäktige nya verksamhetsområden där lagen om
valfrihetssystem kan införas.

Se åtagande 1 och 2 under mål 6.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för den digitala utvecklingen inom
vård-och äldreomsorgen
Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser i digitaliseringsarbetet till vård- och
äldreomsorgens frågor.
Kommunledningskontoret har bistått vård- och äldreomsorgsförvaltningen med att införa mobil
säker tillgång till journalinformation, med så kallad två-faktors-inloggning.
Digitaliseringsmöjligheterna ska utredas vidare för att skapa en helhetsbild.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

3. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska
stimuleras och utvecklas.

Se åtagande 12 under mål 5.
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Mål 8: I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID
Indikator: Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras
Indikator: Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka
Indikator: Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka
Indikator: Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg ska öka

1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för den digitala utvecklingen
inom utbildningssektorn.
Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser i digitaliseringsarbetet till utbildningssektorn.
Kommunledningskontoret har bistått förvaltningarna gällande den digitala utvecklingen i form av
teknikstöd, Arena för lärande och digitala prov. Arena för lärande förvaltas löpande samt har
utvecklats i viss mån. I den digitala målbildens handlingsplan som antogs under hösten finns
ytterligare aktiviteter planerade.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas.
Se åtagande 12 under mål 5.
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Mål 9: I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, IDROTTS-, OCH
FÖRENINGSLIV
Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska
förbättras
Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska
förbättras
Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras

1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att stöd till den ideella sektorn,
folkbildning, föreningsliv och integration prioriteras.
Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta med hur arbetet med stöd till den ideella sektorn,
folkbildning, föreningsliv och integration kan prioriteras i den kommunala verksamheten.
Kommunledningskontoret arbetar löpande med dessa frågor. Bland annat har personal utbildats för
att fördjupa arbetet med att inlemma civilsamhället, inklusive de ideella krafterna, i
utvecklingsarbetet avseende mänskliga rättigheter, tillgänglighet och integration. Arbetet har även
fortsatt med hälsonavet, en samverkansgrupp mellan bland andra vård- och omsorgsförvaltningen,
socialförvaltningen, Alingsåshem, polisen samt ett antal frivilliga organisationer. Gruppen syftar till
att stimulera folkhälsan i ett antal utsatta områden. Under året har två större aktiviteter genomförts;
noltorpsfesten och ljus i Noltorp.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska
stimuleras och utvecklas.

Se åtagande 12 under mål 5.
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Mål 10: I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
Indikator: Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras
Indikator: Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka
1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering.

Se åtagande 3 under mål 1 samt åtagande 1 under mål 6.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot
medborgare och besökare.

Se åtagande 2 under mål 1.

3. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en förbättrad digital infrastruktur.

Kommunledningskontoret åtar sig att förbättra den digitala infrastrukturen och verkställa den
digitala handlingsplanen.
Den digitala handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige i oktober. Arbetet utifrån
handlingsplanen befinner sig i planeringsfas. Nya aktiviteter i handlingsplanen har ännu inte startat
upp. Åtagandet är genomfört i den delen att den digitala handlingsplanen är beslutad, men avseende
verkställandet av den bedöms åtagandet genomföras under planperioden.

4. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för gång- och cykelvägar ska prioriteras i
kommunens långsiktiga planering.
Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för gång- och cykelvägar och hur dess
framtida utveckling ska främjas i kommunens arbete.
Plan för gång- och cykelvägar finns i trafikplanen för tätorten. Det finns även för landsbygden i form
av diarieförda intresseanmälningar och i Trafikverkets planer, dock inte samlat.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

5. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för attraktiv verksamhetsmark.
Se åtagande 4 under mål 1.
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Mål 11: I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR
UTVECKLING
Indikator: Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka
Indikator: Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka
Indikator: Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka

1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för materialåtervinning
av hushållsavfall.
Kommunledningskontoret åtar sig att materialåtervinna hushållsavfall inom kontorets verksamhet.
Åtagandet har påbörjats. Sorteringskärl finns och hämtning av hushållsavfall är delvis ordnad i
kommunledningskontorets matsal men saknas fortfarande på enskilda kontorsrum och i vissa
allmänna utrymmen.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler resor med kollektivtrafiken.

Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en strategisk trafikplan med fokus på
kollektivtrafiken.
Befintlig trafikplan håller på att kompletteras genom att en strategisk trafikplan har upphandlats
under året. Den strategiska trafikplanen beräknas dock inte bli klar innan årets.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.

3. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler meter gångfartsgator i Alingsås centrum

Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för gånggator och hur dess framtida
utveckling ska främjas i kommunens arbete.
Arbetet görs i samarbete med gatuavdelningen på Tekniska förvaltningen. Inga lämpliga objekt
identifierats för byggnation av gånggata under året.
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden.
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4. Kommunstyrelsen åtar sig att förstärka miljöarbetet genom koppling till de nationella
miljömålen.
Kommunledningskontoret åtar sig att verka för att förstärka miljöarbetet genom koppling till de
nationella miljömålen och att arbetet implementeras i den egna organisationen.
Den tillfälliga beredningen för Agenda 2030 har tagit fram en slutrapport och ett förslag på policy för
hur kommunen ska arbeta med hållbar utveckling. Beredningen avslutades som planerat i
september. Kommunledningskontoret deltar även löpande i kommunala och regionala
samverkansgrupper i syfte att främja det interkommunala och interregionala samarbetet avseende
bland annat infrastruktur, kollektivtrafik och miljö.
Åtagandet bedöms vara genomfört.
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Mål 12: I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV
OMSTÄLLNING
Indikator: Total energianvändning per invånare ska minska
Indikator: Antal kommunala laddstolpar för elfordon ska öka
Indikator: Andelen förnybar energiproduktion i kommunalregi ska öka
Indikator: Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
Indikator: Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka

1. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för energianvändningen per
invånare ska minska.
Kommunledningskontoret åtar sig att kommunicera hur kommunens invånare kan minska sin
energianvändning.
Kommunledningskontoret ger löpande och oberoende energirådgivning till företag och
privatpersoner via kontorets energi- och klimatrådgivare. Under året har 184 rådgivningar
genomförts. Förutom den löpande rådgivningen har energirådgivaren arrangerat studiecirklar, hållit
föredrag om solenergi, sol och el, arrangerat ”solsafari”, en rundtur där medborgare kan besöka olika
adresser med solceller på taken, få information och möjlighet att ställa frågor till ägaren, och deltagit
i kommunens monter på julmarknaden. Kommunen har även i samverkan med Omställning Alingsås
och Studiefrämjandet under året anordnat Framtidsveckan i Alingsås som syftar till att samla krafter
som vill jobba för en förändring mot ett mer hållbart samhälle.
Åtagandet bedöms vara genomfört.

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ett hållbart miljöarbete.

Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en långsiktig strategi för kommunens
miljöarbete och lägga fram för beslut i kommunstyrelsen.
Den tillfälliga beredningen för Agenda 2030 har tagit fram en slutrapport och ett förslag på policy för
hur kommunen ska arbeta med hållbar utveckling. Policyn är skickad till budgetberedningen för
beslut.
Uppdraget bedöms vara genomfört.
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Nyckeltal
Nyckeltal

UTFALL PER 2018-12-31

UTFALL PER 2017-12-31

Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i
kommunen, SCB:s medborgarundersökning
(U00405), index 1-100
Informationsindex, webbinformation till
medborgarna (U00415), index 1-100
Delaktighetsindex (%), möjlighet till
medborgardelaktighet (U00416)
Antal invånare (N01951), SCB

60

58

80

79

46

63

Redovisas av SCB den
21/2

40 390 st

Antal genomförda förvaltningsöverskridande träffar
(EKG, KONCERN, KLG, KVAL, REKO, IT)

EKG: 9 st, KVAL: 0 st,
REKO: 9 st, KONCERN: 6
st, KLG: 19 st, IT: 14
226 st

i.u

14 700 kvm

i.u

20 000 kvm

i.u

67

i.u

3

i.u

62 (2017 års resultat,
2018 års resultat
publiceras 10 april 2019)
30 st
30 st
237

60 (2016)

49

50

0 st

2 st

151 st
Redovisas i kommunens
årsbokslut
48

138 st
- 0,6 %

81

74

3,6

2,8

i.u

3

3,6

3,5

3,6%
25,6%
2 st

5,0%
20,4%
i.u

Antalet nystartade/nyetablerade företag,
Bolagsverket
Antal kvadratmeter exploaterad och såld
bostadsmark
Antalet kvadratmeter exploaterad och såld
verksamhetsmark
Antal anställningar med anställningsstöd i
kommunen
Antal praktikplatser för personer som befinner sig
långt från arbetsmarknaden i kommunen
Insiktsmätning företagsklimat (U07451), index 1-100

Antal besök hos företag
Antal dialogmöten med företag
Näringslivsranking, Svenskt näringsliv (Ranking 1290)
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i
kommunen, SCB:s Medborgarundersökning
(U07406), index 1-100
Antal identifierade verksamheter som är aktuella och
lämpliga att lägga ut på entreprenad
Antalet nybyggda bostäder, totalt
Kommunens nettokostnader (%) i förhållande till
skatter och generella statsbidrag.
Andel (%) som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på enkel fråga.
(U00413)
Andel (%) som får svar på e-post inom två dagar
(U00412)
Jag upplever att Alingsås kommun är en attraktiv
arbetsgivare, Nöjd medarbetarindex
Beslut som fattas följs vanligtvis upp, Nöjd
medarbetarindex 1-5
Totalt NMI Kommunledningskontoret, Nöjd
medarbetarindex 1-5
Total sjukfrånvaro i (%), kommunledningskontoret
Personalomsättning i (%), kommunledningskontoret
Antal föreslagna verksamheter där lagen om
valfrihetssystem kan införas
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238 st

19 st
i.u
200

57

Nöjd inflytandeindex, SCB:s medborgarundersökning
(KKiK U00408), index 1-100
Antal forum för medborgardialog
Antal e-tjänster i kommunal verksamhet (egen
mätning)
Antal meter gång- och cykelväg (km)
Antal resor med kollektivtrafiken, totalt exkl.
Alingsåspendeln
Antal meter gånggator
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling, andel (%)
Antal tillfällen för energirådgivning (egen mätning)

37

41

Ej uppmätt
59 st *

i.u
97 st

85,3 km (kommunal regi)
i.u

84,5 km (kommunal regi)
i.u

880 m
Ej publicerat ännu

880 m
45

184 st

103 st

* sammanslagning av e-tjänsterna har skett genom att revidera antalet och fokusera på kvalitet.
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Internkontroll
Kontrollmomenten ska enligt flerårsstrategin i regel genomföras tre gånger per år. Detta är årets
sista internkontrolluppföljning och avser det tredje tertialet.
Samtliga kontrollmoment utom ett har genomförts, medarbetarbekräftelse upphandling. En
förklaring till att momentet ej genomförts är att fackliga representanter och arbetsgivaren inte är
överens i frågan.
Kontrollmoment
Vi följer inte ramavtal
Vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade avtal följs
Löneglidning
Uppföljning av bolagens ägardirektiv
Kontroll av moms
Kontroll av representation
Kontroll av leverantörsfaktura
Medarbetarbekräftelse upphandling
Leasingavtal

För fullständig internkontrollplan, se kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020.
Vi följer inte ramavtal / Vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade avtal följs
Vid kontroll av avtalstrohet samt kontroll av fakturauppgifter mot ramavtal har 20 stickprov tagits på
leverantörsfakturor. Stickproven avser perioden 2018-09-01 tom 2018-12-31. Alla stickprov
överstiger fakturabelopp 20 tkr. Jämförelse av fakturornas innehåll har gjorts mot ramavtal och dess
bilagor.
I de fall det är möjligt att härleda kostnaden till ett ramavtal råder avtalstrohet. I majoriteten av
dessa fall stämmer även fakturauppgifterna mot de krav som ställs i avtalet. De övriga stickproven
visar sig vara svåra att kontrollera om avtalstroheten råder, detta på grund av att det inte är en
kostnad som kan härledas till ett befintligt ramavtal som finns i avtalsdatabasen. I de flesta fall tyder
fakturan på att det är ett köp genom direktupphandling och dessa avtal/kontrakt ansvarar respektive
enhet/avdelning för. När avtal ej går att kontrollera kan inte heller några slutsatser dras avseende
huruvida fakturauppgifterna på fakturan stämmer mot avtalet.
Löneglidning
Resultat visar att nyanställningar genomförs till något högre kostnader än för de medarbetare som
slutat på kommunledningskontoret. Löneglidningen följs upp på årsbasis.
Kommunledningskontoret har sedan årsskiftet haft en negativ löneglidning. Medellönen för
kommunledningskontoret var i januari 2018, 37.476kr och i december 2018 var medellönen 36.711
kr. Medellönen har minskat med 2,1 procent under året. En förklaring till detta utfall är att
kommunledningskontoret har många vakanta chefstjänster och chefer som är tillförordnade utöver
sin grundanställning. Först när de vakanta tjänsterna är tillsatta och löner fastställda kan en mer
rättvisande bild av löneglidningen ges.
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Ovanstående uträkning är gjord utifrån tillsvidareanställda. Om en uträkning görs där vi även
inkluderar allmänna visstidsanställningar och vikariat och på det sättet även får med de chefer som
har tillförordnade blir bilden en annan. Medellönen var januari 2018 37.135 kr och december 2018
38.038 kr vilket innebär att medellönen har ökat 2,4 procent men med en löneöversyn med en
höjning på 2,7procent så har medellönen ändå inte ökat.
Uppföljning av kommunens löneglidning: Konkurrens om arbetskraft har påverkat kommunens
lönestrukturer. Nyanställda lönesätts i likartade nivåer med de som avvecklas genom exempelvis
pension. Löneglidning är en term för skillnaden mellan centrala avtal och det faktiska utfallet för
löneökningarna.
I den kommunala sektorn finns ingen standardiserad mätmetod för löneglidning.
Alingsås kommun har valt att beräkna skillnaden i löner mellan januari och december månad
respektive år efter avdrag för höjning av lön i löneöversynen. I beräkningen av löneglidning finns det
en hel del faktorer som påverkar resultatet. I kommunen i stort har vi ett flertal chefspositioner som i
dag inte är tillsatta utan medarbetare har tillförordnat chefsuppdrag utöver sin grundanställning.
Bedömning: En viss löneglidning har skett under året men inget som är inom orimliga proportioner.
En uppföljning bör ske i vårbokslutet då vi kan göra en jämförelse mellan lönerna februari 2018 till
februari 2019 och därmed se effekten av rekryteringen av nya chefer.
Uppföljning av bolagens ägardirektiv
Följs upp i samband med kommunens samlade årsbokslut.
Moms
50 fakturor har kontrollerats med avseende på moms. Inga avvikelser noterades. Momsen hanteras
korrekt.
Representation
På representations- och internrepresentationskontot har 25 av 132 poster kontrollerats vilket
motsvarar 77 % av kostnaden för representation under september till och med december. Syfte och
datum var angivet på alla stickprov men två stickprov saknade deltagarlista.
Leverantörsfakturor
Vid kontroll av leverantörsfaktura har fakturor från 50 olika leverantörer slumpmässigt valts ut och
kontrollerats avseende på grunduppgifter, exempelvis fakturabelopp, bankgiro och F-skatt.
De kontrollerade leverantörsfakturornas belopp och grunduppgifter stämmer med redovisningen och
uppgifterna i redovisningssystemet samt innehåller korrekt information. Alla kontrollerade
leverantörer är registrerade för F-skatt. En faktura avser avgift till en samfällighet som ej är
registrerad för moms vilket beror på att de driver ej momspliktig verksamhet.
Medarbetarbekräftelse
Kontrollmomentet har inte genomförts och planeras heller inte att genomföras under 2018,
medarbetarbekräftelse upphandling. En förklaring till att momentet inte genomförts är att fackliga
representanter och arbetsgivaren inte är överens i frågan.
Leasingavtal
Kontroll av alla de leasingavtal som KLK har ansvarar för har skett och avtalen följs i de allra flesta fall.
Två beloppsmässigt mindre leasingavtal följer inte ramavtal.
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Åtgärder
Kommunledningskontoret har beviljats medel ur innovationsfonden för att bland annat införa
elektronisk handel (e-handel). E-handel innebär att beställningar på ramavtal görs via en
kommunspecifik portal där avtalens produkter är inlästa. Detta kommer i förlängningen att leda till
högre avtalstrohet då endast behöriga beställare kan lägga beställningar via systemet, samt att
endast upphandlade produkter finns i sortimentet. Projektet påbörjades under 2018. Utöver detta
fortsätter arbetet med avtalsuppföljning, utbildningar och intern kommunikation om våra avtal och
förbättringar i vår avtalsdatabas.
Rutiner följs i övrigt ganska väl men brister har påvisats och behöver åtgärdas och det finns ett
fortsatt behov att arbeta med internkontroll.
Kommunledningskontoret kommer att internt kommunicera övriga påvisade brister och vidta
lämpliga åtgärder däribland ge ökad förståelse för våra rutiner kring dessa frågor bland nyanställda
och chefer.

Omedelbar åtgärd
Kommunledningskontoret har inte identifierat några områden som kräver omedelbar åtgärd.

Redovisning av uppdragsföretag
Städning: Samhall
Flaggning: Alingsås vaktbolag
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Ekonomi
Drift
Bel opp i tk r

Budget 2018

Bok sl ut 2018

Avvi k el se

Bok sl ut

Di fferens

2017

2017/2018

Verksamhetens intäkter

66 923

62 304

-4 619

65 915

-3 611

Personalkostnader

-78 816

-73 850

4 966

-65 331

-8 519

-4 658

-5 341

-683

-5 051

-290

Köp av tjänster

-48 535

-48 961

-426

-48 032

-929

Övriga kostnader

-21 205

-21 129

76

-22 125

996

Verksamhetens kostnader

-153 214

-149 281

3 933

-140 539

-8 742

Verk samhetens nettok ostnader

-86 292

-86 977

-686

-74 624

-12 353

86 132

86 131

-1

74 688

11 443

160

162

2

7

0

-685

-685

71

Lokalhyror

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resul tat

-755

Övergripande kommentarer till resultat och prognos
Årets ekonomiska utfall redovisar ett underskott om - 0,7 mnkr. De främsta förklaringarna till
underskottet är ett flertal personalkostnader av engångskaraktär, vilka belastar kommunstyrelsens
utfall med ungefär 6 mnkr. Att det ekonomiska resultatet till trots inte redovisar ett större
underskott beror på en i övrigt hög personalomsättning och vakanta tjänster samt outnyttjade
tillfälliga medel.
Redovisat resultat under årets första tertial var ett positivt resultat i förhållande till budget om + 3,8
mnkr. Resultatet vid delårsbokslutet uppgick till + 12,8 mnkr. Försämringen från delåret förklaras
framförallt av; återbetalning av telefonikostnader till nämnderna skett (3,8 mnkr),
semesterlöneskulden har planats ut (1,5 mnkr), beviljade bidrag har betalts ut (2,5 mnkr), ej tidigare
kända personalkostnader av engångskaraktär (2,8 mnkr) har belastat resultatet, högre bemanning
(1,5 mnkr) och ökade kostnader under köp av tjänster.
Jämförs resultaten mellan åren 2017 och 2018 kan konstateras att kommunstyrelsen har såväl högre
bruttokostnader som högre nettokostnader. Förklaringen är dels något lägre intäkter men framförallt
högre personalkostnader om ungefär 9 mnkr. Detta trots en historiskt hög personalomsättning på
närmare 26 procent och flertalet vakanta tjänster. Förklaringen till de till trots höga
personalkostnaderna är åter hänförbart till stora poster av engångskaraktär.
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Kommentarer per prognosticerad resultatpost
Verksamhetens intäkter avviker negativt om - 4,6 mnkr kopplat till återbetalning av telefoniintäkter
till förvaltningarna samt försäljning av interna personella tjänster. Även ett lägre nyttjande av
beviljade medel ur innovationsfonden, som redovisas som en intäkt vid nyttjande påverkar
intäktsprognosen negativt men vägs upp av mindre kostnader under köp av tjänster. Medel från
innovationsfonden som ej nyttjas i år väntas göra det under 2019.
Personalkostnaderna redovisar ett överskott om 5 mnkr vid årets slut. Detta trots avgångsvederlag
och personalkostnader av engångskaraktär. Överskott under posten är ett resultat av att antal
budgeterade årsarbetare uppgår till 111 st. och faktiskt antal årsarbetare uppgår till 94 st.
Lokalkostnaderna avviker negativt, främst till följd av hyra av externa pendelparkeringsplatser.
Köp av tjänster ligger i stort i nivå med budget. Här väger tillfälliga medel i form av
kommunstyrelsens reserv upp för ökade kostnader kopplat till juridiska tjänster, främst med bäring
på ABC-processen och hanteringen av allmänna handlingar. Även nyttjandegraden ur
innovationsfonden påverkar posten positivt men vägs upp av lägre intäkter.
Övriga kostnader håller budget. Lägre kostnader inom verksamheterna fastigheter och IT vägs upp av
ej budgeterade bidrag, bland annat till Stora Mellby Sportklubb om 1,5 mnkr.
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Prognossäkerhet

Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2018

Prognos

Avvi k el se från bok sl ut

7765

8450

0

685

-685

Utfallet i bokslut 2018 skiljer sig framförallt mot prognosen i delårsbokslutet.
Försämringen från delåret förklaras framförallt av; att återbetalning av telefonikostnader till
nämnderna skett (3,8 mnkr), ej tidigare kända personalkostnader av engångskaraktär (2,8 mnkr),
ytterligare beviljande av bidrag (1 mnkr) och ökade kostnader under köp av tjänster.
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Investeringar
Tkr
Expansionsinvestering
Reserv expanisonsinvesteringar

Bokslut
2018

30 070

4 456

3 700

Hjortmarka

0

AT Stadsskogen

0

Gata Knetegårdsg.

0

Cirkulation Grankullegatan

0

Kvartersmark Grankullegatan

0

0
33
100
161
537
2
113
153
28
5
0
0
0
422
19
4
358
249

T3 Bergkullegatan

0

6

T2 Norra delen Tomtebog.

0

245

Cpl och timglas Stadsskogstorget

0

Krangatans förlängning

0

Maskiner

0

Digitalisering

5 000

Fotbollsplaner

8 000

Grusparkering Mjörnvallen

0

P-plats Sollebrunn

0

Skateanläggning Savannen

0

Sakteanläggning Sollebrunn

0

Belysning

0

Inköp markreserv

0

Nordöstra Stadsskogen

8 470

Trollskogen (Tomtebogatan)

2 500

Kristallen

1 100

Big Belly sopkärl

0

Budget och prognos

0

E-tjänster

0

Servicek Solleb inv

0

Lyngareds camping

0

P-plats Bjärkehallen

0

Underhållsbel 5 år

0

Bebygg fastighet RA

0

4
589
1 299
131
0
0
0
0
0
0
0

Imageinvestering

0

0

Imageinvesteringar

0

0

3 700

4 430

300

Parkour nyanläggning

Reinvestering
Inventarier
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Budget
2018

1 300

Tjänstekatalogen

2 400

Toalett Sollebrunn

1 000

536
3 893
0

Anpassningsinvestering

3 300

545

IT-infrastruktur

3 300

Totalt utgifter

37 070

545
9 431

Avvikelse
helår
25 615
3 700
-33
4 900
7 839
-537
-2
-113
-153
-28
-5
8 470
2 500
1 100
-422
-19
-4
-358
-249
-6
-245
-4
-589
1
-131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-730
-236
-1 493
1 000
2 755
2 755
27 640
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Bokslut
Differens
2017 2017/2018
27 728
-23 272
12
-12
0
33
0
100
14 260
-14 099
0
537
220
-218
4 975
-4 862
1 949
-1 795
480
-452
422
-417
0
0
0
0
0
0
70
352
11
8
0
4
2
355
3
246
0
6
2
243
4 257
-4 254
0
589
0
1 299
0
131
34
-34
50
-50
137
-137
379
-379
442
-442
2
-2
22
-22
0
0
0
0
5 970
-1 540
210
326
5 760
-1 866
0
0
0
545
0
545
33 697
-24 267

Investeringsutgifterna uppgår till 9,4 mnkr per december 2018. Utfallet är ca 27 mnkr lägre än
budgeterat. Differensen förklaras främst av lägre utfall på planerad investering avseende
fotbollsplaner, Digitalisering, IT-infrastruktur samt lägre investeringsutgifter inom
exploateringsområdet Stadsskogen.
Reserv expansionsinvesteringar: Under året har 1,3 mnkr tagits i anspråk avseende investering i ny
parkouranläggning.
Digitalisering: Utfallet om 100 tkr avser kostnader för digital reception på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fotbollsplaner: Planerad investering om byggnation av gräsplaner är ej genomförd på grund av
avslagen strandskyddsdispens. Investeringen är skjuten på framtiden då en översyn av tillgången till
fotbollsplaner inom kommunen behöver genomföras. Utfallet avser kostnader för arbete med
konstgräsplaner.
Grusparkering Mjörnvallen: Avser uppgradering av parkeringsplatsen vid Mjörnstranden. Projektet
är avslutat.
Skateanläggningar: Vid Savannen återstår tillkommande arbete med staket samt genomgång av
belysningsanläggning. I Sollebrunn återstår arbetet med borttagande av löparbanor samt grässådd.
Nordöstra Stadsskogen: Avser investeringar i form av gatuanläggning inom nordöstra Stadsskogen.
Ny detaljplan är försenad, när planen laga kraft kan investering i infrastruktur ske. Detaljplanen avses
att antas 2019.
Trollskogen (Tomtebogatan): Avser gatuutbyggnad på Tomtebogatan i Stadsskogen. Vilket har
påbörjats sent 2018 och avser slutföras i slutet på april 2019.
At Stadsskogen: Kostnader om ca 18 tkr avser besiktning av träd längs stadsskogsgatan.
Grankullegatan: Kostnader om ca 360 tkr för cirkulationsplats i Stadsskogsgatan (Skattefinansierad
gata) avser entreprenadkostnad, byggledning samt exploateringsingenjör.
Kostnader om ca 250 tkr avser GCM- väg på allmän plats.
Kristallen: Investeringen har inte genomförts under 2018.
Hjortmarka Naturreservat: 120 tkr avser överenskommelse av fastighetsreglering av mark inom
reservatet. Ca 270 tkr avser utbetalningar av intrångsersättningar till privata markägare inom
Hjortmarka naturreservat. Övriga kostnader avser exploatering ingenjörs handläggningskostnader.
Stadsskogen: Avser investeringar inom exploateringsområdet Stadsskogen. Färdigställt torg som
Alingsåshem använder som etableringsplats för etableringsplats för byggnation av bostäder på
Trollskogen 2. Nedlagd tid avser exploateringskontakter med Alingsåshem
Krangatans förlängning: Kostnader för arbete med detaljplan samt förstudie inför kommande
investering i gällande tillväxtprogram 2018-2027.

45

Sida 256 av 683

Parkouranläggning: Avser parkouranläggning vid Savannen i anslutning till nyetablerad
skateanläggning, projektet är avslutat.
Big Belly: Avser investering i självkompakterande soptunna som kommunicerar via webb. Projektet
är avslutat och driften är övertagen av Gatuavdelningen.
Inventarier: Avser inventarier för kommunledningskontorets verksamhet. Avvikelsen beror att fler
kontor än budgeterat har rustats upp med exempelvis nya bord & stolar inför kommande år.
Tjänstekatalogen: Avser inköp av datorer m.m. inom ramen för Tjänstekatalogen. Utfallet är ca 1500
tkr högre än budgeterat. Orsakerna är framförallt kostnader om ca 873 tkr för Ipads till politiker, ca
173 tkr till extra kraftfulla datorer till bygglovshandläggare, samt ca 84 tkr för datorer till chefer.
Toalett Sollebrunn: Planerad investering har inte genomförts under 2018 då det ej medges i
detaljplan. Utredning pågår om toalett kan inrymmas i någon befintlig byggnad.
IT-infrastruktur: Avser investeringar i kommunens IT-infrastruktur. Avvikelsen mot budget beror på
att investeringar i ny serverhall inte har genomförts under året, på grund av försenad leverenas från
leverantör. Investeringen kommer att ske under 2019.
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Investeringar fastigheter
Tkr

Budget 2018

Bokslut 2018 Avvikelse
helår

Bokslut 2017 Differens
2017/2018

Expansionsinvestering

0

0

0

0

0

Imageinvestering

0

0

0

0

0

Reinvestering

0

0

0

0

0

Inventarier

0

70

-70,4

0

70

700

0

700

0

0

Turbinhuset

1 000

185

814,7

0

185

Fasadrenov Nolhaga Slott

3 300

2 679

620,7

0

2 679

Ombygg Café Folketspark

0

1 136

-1136,2

0

1 136

Bebygg fastighet RA

0

0

0

3509,4

-3 509

Anpassningsinvestering

0

0
4 071

0
3 509

0

5 000

0
929

Fastighetsinvesteringar

Totalt utgifter

562

Avvikelsen mellan åren och projekten beror på att det 2017 användes ett samlingsprojekt för
fastighetsinvesteringarna. 2018 och framåt ska varje projekt kunna följas upp var för sig.

Turbinhuset: Avvikelse 815 tkr
Den planerade ombyggnaden av Turbinhuset blir inte av. Husets kulturvärde och detaljplanen ligger
inte i linje med en större ombyggnad till personalutrymme och administration. Istället görs en
enklare ansiktslyftning av befintliga ytskikt. Avsikten är fortfarande att djurparkspersonalen skall
använda huset för personal och administration.
Nolhaga slott: Avvikelse 621 tkr
Fasadrenoveringen av slottet avslutades under våren 2018. Investeringskostnaden blev något lägre
än förväntat.
Länsstyrelsen beviljade ett bidrag till renoveringen av slottet om 350 tkr, vilket utbetalades under
hösten 2018.
Fastighetsinvesteringar: 700 tkr
Övrigt fastighetsbestånd
Nolhaga slott: -70 tkr
Inventarier till Nolhaga slott har under hösten inhandlats för ca 70 tkr.
Alingsås Parken: -1136 tkr
Upphandling för ombyggnad av Café och toaletter i Alingsåsparken genomfördes under hösten 2018,
och entreprenaden påbörjades under november månad. Ombyggnadsprojektet följer plan, och skall
vara klart under april månad 2019. Totalkostnaden för projektet beräknas bli ca 2 300 tkr.
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Exploatering drift
Belopp i tkr

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse
Bokslut
prognos/budg 2017
et 2018

Differens
2017/2018

Verksamhetens intäkter

4 200

1 988

-2 212

1 217

771

Personalkostnader

-4 738

-4 310

428

-3 260

-1 050

0

0

0

-45

45

-1 260

-1 183

77

-1 330

147

798

-79

-877

14

-93

Verksamhetens kostnader

-5 200

-5 572

-372

-4 621

-951

Verksamhetens nettokostnader

-1 000

-3 584

-2 584

-3 404

-180

Kommunbidrag

1 000

1 000

0

0

1 000

Finansnetto

0

-30

-30

-5

-25

Årets resultat

0

-2 614

-2 614

-3 409

795

Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Utfallet per helår uppgår till - 2,6 mnkr. I antagen flerårsstrategi ligger ett avkastningskrav på
exploatering i form av sålda tomter. Under året har ett flertal tomter sålts och dess intäkter
redovisats under finansieringen, vilket förklarar avvikelsen mot gällande budget för
exploateringsverksamheten. Redovisade intäkter om ca 2 mnkr är intäkter för lokal- och markhyror
samt en enskild intäkt om 600 tkr för försäljning av hus på fastighet Hålabäcksvägen 8.
Skillnaden i utfallet jämfört mot budgeten i kontogruppen personalkostnader förklaras framförallt av
personalvakanser och föräldraledighet.
Avvikelsen i kontogruppen övriga kostnader beror delvis på en ej budgeterad engångskostnad om ca
300 tkr för rättegångskostnader samt intrångsersättning för Alingsås Bälinge 9:1. Men även på grund
av lägre intäkter till följd av färre timmar än budgeterat har redovisats mot exploateringsprojekten.
Av kommunbidraget om 1 mnkr avsatt för åtgärder vid Lycke deponin har endast 100 tkr nyttjats.
Den största skillnaden mellan åren syns i kontogruppen personalkostnader, vilket beror på vakanser
2017.
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Personal
Anställda
Tabell, antal årsarbetare och anställda tillsvidare 2018-12-31

102
100

100

98
96

96

94
92
90
88

99
97
95,1

95

94,2
Antal anställda

91,1

91

Antal årsarbetare

87,5

86
84
82
80

2014

2015

2016

2017

2018

Antalet anställda och antalet årsarbetare på kommunledningskontoret har ökat något under året.
Det har funnits en del vakanta tjänster varav vissa blivit återbesatta. Det finns vakanta tjänster och
tillförordnande inom IT och HR som planerar att bemannas. Ett flertal chefsrekryteringsprocesser har
ägt rum med fokus på att bemanna upp utifrån kommunledningskontoret uppdrag. En del av
handlingsplanen Effekt är att centralisera stödresurser. Under 2019 planeras för en organisatorisk
flytt av HR-konsulter till kommunledningskontoret, därutöver har ett flertal nya tjänster inrättats i
och med beslut om flerårsstrategi 2019-2021. Sammantaget kommer därför antalet anställda och
årsarbetare öka. Tidigare beslut om att centralisera även controllers och nämndsekreterare har tagits
tillbaka.
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Personalomsättning

Tabell, personalomsättning i procent 2018-12-311
Klk

Kommunen

25,6
20,4

9,0
5,4
4,8

5,7
5,1

10,2

7,2
3,1

2014

2015

2016

2017

2018

Personalomsättningen för kommunledningskontoret motsvarar 25,6 procent och har ökat jämfört
med samma period januari-december föregående år.
Personalomsättning, sjukfrånvaro, vakanta tjänster och tillförordnade chefstjänster innebär risker för
arbetsmiljön och för effektiviteten. På kommunledningskontoret har vakanser och tillfälliga
arbetstoppar till viss del hanterats via externa konsulter samt prioritering av arbetsuppgifter där
strategiskt utvecklingsarbete tillfälligt har nedprioriterats.
Pågående insatser gentemot de politiska åtagandena för en stabil organisation med tillsatta
chefstjänster bedöms minska personalomsättningen på sikt. Pågående rekryteringsprocesser till
lediga tjänster visar på ett intresse från kvalificerade kandidater att arbeta på
kommunledningskontoret.
Under perioden har särskilda utbildningsinsatser genomförts avseende kraven i nya kommunallagen
för alla anställda på kontoret. Vidare har utbildning i den nya dataskyddsförordningen (GDPR)
genomförts samt en chefsutbildning i MBL/samverkan. De kompetensutvecklingsinsatser som i övrigt
genomförts har främst riktat sig till enskilda medarbetare utifrån kraven i befintliga uppdrag. Det
finns även en pågående chefsintroduktion med utbildningstillfällen varannan vecka för nya chefer
inom Alingsås kommun.

1

Personalomsättningen är beräknad med följande formel: Antal tillsvidareanställda som slutat sitt arbete i kommunen
under år 2018-Antal pensionsavgångar under år 2018/Antal tillsvidareanställda i genomsnitt under året =
personalomsättning (årsredovisning 2017 inkluderade pensionsavgångarna i beräkningen, beräkningen är nu anpassad
utifrån Göteborgsregionens sätt att räkna på personalomsättning
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Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Kommunledningskontorets arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro återfinns i åtaganden och redogörs
under avsnittet åtaganden och nyckeltal:

Tabell, sjukfrånvaro i % -uppdaterad till årets siffror
Sjukfrånvaro i %
2018
2017 Diff 2017-2018
Totalt

3,6

4,7

-1,1

<29
30-49
50 år Kvinna
Man
Dag 1-14
Dag 1-59
Dag 60 -

1,2
3,0
5,2
4,0
2,8
1,7
2,4
1,1

2,7
4,2
4,9
6,3
2,1
1,7
2,4
2,1

-1,5
-1,2
0,3
-2,3
0,7
-0,0
-0,0
-1,0

Tabell, Sjukfrånvaroutvecklingen 2017-2018, vald månad i (%)
12%
10%
8%

Kommun 2017

6%

Kommunen 2018

4%

Kommunledningskontoret
2017

2%

Kommunledningskontoret
2018

0%

Sjuktalet vid kommunledningskontoret har sjunkit med 1,1 procent jämfört med samma period föregående år
och är nu nere på 3,6 procent Målvärdet är 3,0 procent 2019 och med fortsatt aktivt arbete med sjukfrånvaro
bedöms detta mål att kunna nås. Det som är anmärkningsvärt i statistiken är att sjukfrånvaron för män stiger
och har gjort så successivt sedan föregående år. Här ser vi att pågående långtidssjukskrivningar ger stort utslag
på procenten för sjuktal.

Arbetsskador och tillbud
Åtta nollskador(arbetsskada som inte lett till frånvaro) har inrapporterats under 2018 och ett tillbud.
Arbetsskadorna är alla, utom en, inrapporterade angående samma problematik och har hanterats utifrån
befintliga riktlinjer.
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Sammanfattande analys årsbokslutet
Kommunstyrelsens verksamhet har under 2019 präglats av ett stort fokus på att genomföra politiska
uppdrag, mål och åtaganden. En majoritet av uppdragen är slutförda, dock kvarstår arbetet med ett
antal åtaganden som kommer fortgå under planperioden.
Årets ekonomiska utfall redovisar ett underskott om - 0,7 mnkr. Resultatet förklaras främst av ett
flertal personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en hög
personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott inom
kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt intäkterna motsvarande 3,8 mnkr.
Jämförs resultaten mellan åren 2017 och 2018 kan konstateras att kommunstyrelsen har såväl högre
bruttokostnader som högre nettokostnader. Förklaringen är dels något lägre intäkter men framförallt
högre personalkostnader om ungefär 9 mnkr. Detta trots en historiskt hög personalomsättning på
närmare 26 procent och flertalet vakanta tjänster. Förklaringen till de till trots höga
personalkostnaderna är åter hänförbart till stora poster av engångskaraktär.
Nytt för 2018 är att fullmäktiges uppdrag ska verkställas innevarande år. Kommunstyrelsen har fått
ett flertal av fullmäktiges utdelade uppdrag och arbetet med att verkställa uppdragen har
ianspråktagit mer resurser än kommunledningskontoret är vana vid. Av de totalt 25 uppdragen
bedöms 16 ha genomförts under året. Detta bör bedömas i relation till personalomsättningen
(25,6%) under 2018 och den totala omsättningen 2017 (20,4%). Redovisade siffror innebär att nästan
halva kommunstyrelsens tjänstemanabemanning omsatts det senaste 1,5 året.
Kommunledningskontoret har med bakgrund i givna uppdrag haft ett extra fokus på tillväxtfrågor.
Insatser har riktats mot att bland annat öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten och avtal
har tecknats med exploatörer för exploatering av industri och bostadsmark vilket kommer att
möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.
Kommunledningskontoret har definierat ett mer renodlat näringslivsuppdrag inom Alingsås Business
Center som bytt namn till näringslivsenheten.
Digitaliseringsarbetet har fokuserat på att finna innovativa lösningar som möjliggör mindre
kommunövergripande administration. Ett utvecklingsarbete har skett genom implementering av
bland annat ett e-handelssystem och utveckling av verksamhetssystem, detta efter beviljanden ur
innovationsfonden.
Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög och har ökat jämfört med samma
period föregående år. Kompetensförsörjningen har påverkats och det finns behov av att verka för
stabilitet i organisationen. Fokus har riktats mot att återbesätta chefspositioner vilket gjorts och med
goda urval bland kandidaterna. Ett nytt ledarprogram har tagits fram och kommunledningskontoret
har fokuserat på åtaganden inom personalområdet.
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

§ 21 2019.085 KUN

Årsbokslut för kultur- och fritidsnämnden 2018
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden genomför årligen ett årsbokslut för sin verksamhet. Årsbokslutet
innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av
internkontrollplan och personalredovisning.
Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår som ett avsnitt i kommunens totala
årsredovisning. Denna följer en gemensam mall för att vara jämförbar med övriga nämnder.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut enligt kommunens anvisningar.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för 2018 ett överskott på 1 770 tkr gentemot budget. Det
positiva resultatet beror främst på att Nolhagaparkbads uppstart genererat lägre kostnader
och mer kostnadseffektiva evenemang tillsammans redovisar ett resultat på över två miljoner
i positiv budgetavvikelse.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
februari § 4
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat
ärendet den 13 februari § 1
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till årsbokslut för 2018 och
översänder det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

§ 22 2019.086 KUN

Årsbokslut för utbildningsnämnden 2018
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden genomför årligen ett årsbokslut för sin verksamhet. Årsbokslutet
innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse, uppföljning av
internkontrollplan och personalredovisning. Den sänds vidare till kommunstyrelsen och ingår
som ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Denna följer en gemensam mall för att
vara jämförbar med övriga nämnder.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett årsbokslut enligt kommunens
anvisningar. Utbildningsnämnden redovisar för 2018 ett positivt resultat om 141 tkr gentemot
budget vilket motsvarar en budgetavvikelse om 0,08%.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
februari § 5
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat
ärendet den 13 februari § 2
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till årsbokslut för
utbildningsnämnden 2018 och översänder det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämndens årsbokslut 2018
KFN 2019-02-20 § 21
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Årsbokslut 2018
Verksamhet – väsentliga händelser och verksamhetens utveckling
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att vara kommunens samordnande och
verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet, kulturskolan samt turist- och
evenemangsverksamheten. För detta ansvar har kultur- och fritidsnämnden haft en
tilldelad ram om 70 miljoner för 2018.
Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden haft 10 stycken nämndsammanträden och
behandlat och fattat beslut om nämndens verksamhetsområde. Sammantaget har
nämnden under året behandlat 86 paragrafer samt genomfört strategi- och
utbildningsdagar.

Ny organisation
Under våren fastställde nämnden en ny organisation för kultur- och fritidsnämnden (KFN
19 februari § 7). Beslutet innebar att fem avdelningar blev fyra och dessa avdelningar
bytte delvis namn för att bättre spegla verksamhetens innehåll och funktioner: Kulturhus,
Anläggning och fritid, Ungdoms- och fritidsverksamhet och Kulturskolan.
Kommunfullmäktige beslutade i april (KF 25 april 2018 § 87) att kultur- och fritidsnämnden
och utbildningsnämnden skulle slås samman till kultur- och utbildningsnämnden från och
med den 1 januari 2019. Under hösten har därför ett omfattande arbete pågått med att
förbereda verksamheterna inför denna sammanslagning.

Nya fritidsanläggningar
Under året har flera fritidsanläggningar öppnat för allmänheten. Under hösten fick
förvaltningen tillgång till Nolhaga Parkbad efter en omfattande renovering av
anläggningen. Den beräknas öppna våren 2019. Den 23 maj invigdes skatearenan i
Sollebrunn och den 29 augusti invigdes skate- och parkouranläggningen vid Savannen.
Utöver dessa anläggningar har även ett nytt funktionshinderanpassat bad vid Gerdsken
och en ny lekplats i Gräfsnäsparken anlagts.

Kulturverksamhet
Förberedelserna inför digitaliseringen av kommunens samlingar har pågått under en tid
och under årets senare del kunde de första föremålen och fotografierna publiceras på den
nationella hemsidan ”Digitialtmuseum.se”. Sammantaget har cirka 25 000 föremål och
fotografier publicerats under 2018. Detta arbete kommer att fortsätta under kommande år.
Genom 0,5 % -regeln för uppförande av offentlig konst i samband med byggprojekt har
förvaltningen arbetat med uppförande av konstverk i Nolhaga Parkbad.
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Under hösten 2017 beslutade nämnden att ta emot den donerade statyn ”Med
handväskan som vapen”. Processen slutfördes under sommaren när statyn upprättades
och invigdes i Åmanska Parken den 16 juni.

Kulturskolan
Under våren gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att (KFN 14 maj § 27)
ta fram ett inriktningsdokument för kulturskolan. Den 22 oktober (KFN § 54) fastställde
nämnden det nya inriktningsdokumentet som lägger fast färdriktningen för kulturskolans
verksamhet de kommande åren. Där lyfts fokusområdena tillgänglighet, jämlikhet och
kvalitet fram.
Kulturskolans elever har varit aktiva och deltagit vid flera publika evenemang så som:







Potatisfestivalen
Invigning av statyn ”Med handäskan som vapen”
Kulturnatta
Invigning av Lights in Alingsås
Julmys
”Elva nätter före jul” samverkansprojekt på Palladium med Integrationsavdelningen

Ungdomsverksamheten
Ungdoms och fritidsverksamheten har under året identifierat behovet av att separera de
yngre och äldre ungdomarna med utökade öppettider för de yngre det vill säga 11-13 år. I
Sollebrunn har utökade öppettider med en dag i veckan genomförts för åldersgruppen 1113 år. Under 2018 har ungdomsverksamheten arbetat med att införa en högre grad av
riktad verksamhet. Ett resultat av detta är att musikverksamhet med tillhörande
studioaktiviteter och workshops har införts.
Arena elva har också infört lunchöppet för elever vid Alströmergymnasiet under perioden
med särskilt fokus på elever vid introduktionsprogrammen två dagar i veckan. De sju
veckor som de nya öppettiderna har varit i bruk har resulterat i 150 besökare.
En trend med minskade besök i den öppna fritidsgårdsverksamheten i Ingared och
Sollebrunn har uppstått under året. Förvaltningen har genomfört fokusgrupper med
ungdomarna för att kunna anlysera vad det minskade besöksantalet i Ingared beror på.
Bland annat har ungdomsgrupperna istället valt att besöka det meröppna biblioteket eller
åka in till tätortens fritidsgård. Som ett resultat av detta har ett arbete med att rusta upp
biblioteket och skapa riktade aktiviteter på Ingareds fritidsgård påbörjats för att möta
gruppens efterfrågan.
Under året har fritidsgården Arena elvas musikverksamhet utökats med en kväll i veckan
och då med fokus på scen och studioverksamhet samt uppträdande. Detta har medfört att
antalet besökare under dessa musiktorsdagar har ökat med 78 % då sammantaget 1857
ungdomar besökte dessa.
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Under årets sommarlov har nämnden genomfört och utökat satsningar på avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter i olika kommundelar för barn och unga i åldrarna 6-20 år. Genom
statligt riktade medel från Socialstyrelsen har nämnden genomfört aktiviteter under sex
veckor vilka har nått cirka 3 600 barn och unga. Aktiviteterna har involverat andra
kommunala förvaltningar och elever från Alströmergymnasiets barn- och fritidsprogram
har bland annat varit med och genomfört aktiviteterna. Arena elvas verksamhet och
personal var ett viktigt inslag under Gothia Cup och på flera platser i kommunen.

Bibliotek
Alingsås bibliotek använder bibliotekssystemet Koha som är ett system som bygger på
öppen källkod. Under 2018-2019 har biblioteket mottagit projektmedel från Kungliga
biblioteket för att driva Koha-nätverket i Sverige. Som ett led i detta stod bland annat
Alingsås bibliotek som värd för en nationell Koha-konferens där 70 deltagare från landets
bibliotek samlades för att utbyta erfarenheter kring det öppna bibliotekssystemet och för
att diskutera digitalisering av biblioteken med fokus på nytta för besökarna. De bibliotek
som har Koha i Sverige genomför också så kallad ”jobbskuggning” hos varandra och
under året har medarbetare från biblioteket varit i både Lund och Umeå. Under året har
Alströmergymnasiets biblioteksdatasystem integrerats in i Koha.
Under 2018 har utlåningssiffrorna och antal besök på huvudbiblioteket ökat jämfört med
tidigare år. Under 2017 var besökssiffrorna 185 598 och utlåningssiffrorna 245 497 och
under 2018 låg motsvarande siffror på 199 528 besök och 271 127 utlån. Detta trendbrott
kan förklaras av ett större och bredare utbud av programverksamheter och mediainköp.
Biblioteket i Ingared införde under våren meröppet i sin verksamhet och lokalerna gjordes
dessutom mer tillgängliga genom omdisponering av de publika ytorna.
Under hösten arbetade kultur- och fritidförvaltningen tillsammans med övriga
biblioteksförvaltningar (barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen) fram
ett förslag till ny biblioteksplan som kommunfullmäktige ska fastställa för den nya
mandatperioden 2019-2022.

Barn och unga i samverkan
Arbetet inom barn ungdom samverkan (BUS) har fortgått under året i syfte att öka
effektiviteten i det psykosocialt förebyggande arbetet med barn och ungdomar.

Samverkan vänorter
Under året har det skett utbyte med de nordiska vänorterna i Tårnby kommun i Danmark
och Skedsmo i Norge. Träffen skedde denna gång i Tårnby och sammanlagt 20 ungdomar
träffades vid två tillfällen för att lära känna varandra och få ett kulturellt utbyte. Även
politiker och verksamhetschef deltog vid en utbytesträff.
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Turist och evenemang
Från och med 2018 ingår turist- och evenemangsverksamhete i kultur- och
fritidsnämnden. Under våren antog nämnden en ”Handlingsplan för turist- och
besöksnäringen” (KFN 16 april § 21). Handlingsplanen har implementerats under perioden
och en organisation har byggts upp för turist- och besöksverksamheten. Utvecklingen av
mat-, kultur- och naturturism har påbörjats i linje med handlingsplanen. Som ansvariga för
turist- och evenemangsverksamheten arrangerade nämnden för första gången diverse
evenemang eller bidrog till andra evenemang såsom:
-

Potatisfestivalen
Gothia Cup
Guidade turer under Lights in Alingsås
Julmys och Tomteparad

Utöver detta har Fikavandraingar och stadsvandringar genomförts och konceptet
Fikavandring utökades med "Fikavandring i juletid" under tre söndagar i december.
En inventering av vandringsleder i kommunen har genomförts för att undersöka ledernas
kvaliteteter såsom: standard, skyltning, underhåll, huvudmannaskap och
marköverenskommelser.
Deltagande och samverkan med Västsvenska turistrådet, näringslivet och Göteborg och
company har skett samt i övriga nätverk i branschen.

Stöd till föreningar
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 februari (§ 8) om översyn av bidragsregler
samt gjorde en omfördelning mellan de olika bidragen. Ersättningsnivåerna inom
verksamhetsbidraget höjdes och stödet till folkbildningsförbunden stärktes med 200 tkr
med motsvarande reducering av projektbidraget. Bidrag för folkhälsa och miljö infördes för
att stärka föreningar med verksamhet som missgynnats av tidigare bidragsregler.
Under året har rutiner och processer setts över vilket ökat kontrollen och
utbetalningstakten har följt bidragsreglerna. Under hösten har även implementeringen av
nytt boknings-, bidrags- och anläggningssystem gjorts vilket bland annat innebär
digitalisering och förenkling av rapporteringen för föreningarna.

Demokratifrågor
Enligt anvisningarna för årbokslutet ska nämnderna redogöra för sin plan och sitt arbete
med demokratifrågor under året:
 I nämndens flerårsstrategi för 2017-2019 återfinns åtagandet: ”Kultur- och
fritidsnämnden åtar sig att utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig
5
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av medborgardialog”. Uppföljning av detta åtagande återfinns längre fram i
dokumentet under mål nio.


Kontinuerliga och strukturerade dialogmöte med föreningslivet.



Ungdomsfullmäktige har genomfört två sammanträden och ungdomsrådet har haft
28 sammanträden. Dessa sammankomster bidrar till att ge ungdomar insikt i den
demokratiska processen.



Via ungdomsrådet fördelas bidraget ”Kronan på verket” som ger ungdomar
möjligheter att själva skapa inflytande över fritidsaktiviteter. Föredelning av bidrag
lämnas till aktiviteter som ungdomarna själva planerar och genomför. Under året
har 20 bidragsansökningar beviljats.



Ungdomsfullmäktige har genomfört temadagar där det huvudsakliga innehållet har
varit demokratifrågor.



Enligt 2 § bibliotekslagen (2013:801) ska ”Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” Detta genomförs bland annat
genom meröppet, programverksamhet, litteratur på fler språk, satsningar på
minskat digitalt utanförskap och samverkan med kommunens skolor och förskolor i
syfte att bidra till språkutveckling och källkritik.



Biblioteket har under hösten 2018 åretupprätta ett ”digitalt center” i syfte att minska
det digitala utanförskapet för invånare i alla åldrar. Denna satsning kan
genomföras med hjälp av riktade statliga medel från Kulturrådet (”Stärkta
biblioteket”).



Kulturhuset utgjorde en plats för kommunens förtidsröstning.



Öppet hus på Kulturskolan i april – en öppen mötesplats för alla.



Paneldebatt med anledning av konsthallens utställning ”Försent för exorcism”. Vid
debatten diskuterades konstens makt och påverkan med anledning av
konsthallens utställning.



Som en del i satsningen på en ”Demokrativecka” på Kulturhuset samverkande
förvaltningen med några pensionärsorganisationer då man arrangerade en
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kulturpolitisk debatt med kommunfullmäktiges partier. Utöver detta har Kulturhuset
uppmärksammat Prideveckan genom olika utställningar och föreläsningar.

Åtaganden och nyckeltal
De av nämnden beslutade mål och åtaganden är nedbrutna till förvaltningsåtaganden vilka
i sin tur är nedbrutna till aktiviteter inom nämndens verksamheter.
Följande symboler och färger används för att ange status för åtagandena:
Åtagandet är genomfört
Åtagandet pågår och kommer slutföras inom planperioden.
Åtagandet kommer ej genomföras

Mål 2 I Alingsås finns det goda möjligheter till arbete och företagande
Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. KFN åtar sig att

Medborgarnas upplevelse av
arbetsmöjligheterna i kommunen ska
förbättras

samverka med utbildningsförvaltningen,
civilsamhället och näringslivet i syfte att öka
andelen i arbete samt delaktigheten i
samhället.

Kommunens näringslivsranking ska
förbättras

Nyckeltal:
Självförsörjningsgraden ska öka
Antal aktiviteter, medborgardialoger och
resurser riktade till integrationsfrämjande
arbete
Antal extratjänster
Antal riktade insatser för att motivera och
rekrytera nyanlända kvinnor till nätverk

Det integrationsfrämjande arbetet inom nämndens verksamhetsområden har
kännetecknats av samverkan med så väl föreningsliv som andra förvaltningar.
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Vuxenutbildningen (SFI) och biblioteket har samverkat kring gruppen nyanlända
med fokus på språkinlärning, informationssökning och kulturaktiviteter. Där bland
annat kulturhusets utbud har presenterats för gruppen.



Sagoläsning på andra språk har genomförts i biblioteket med stöd av
Integrationsavdelningen och invandrarföreningar.



Genom statliga medel har satsningen kring digitalt utanförskap kunnat initieras i
Kulturhuset där gruppen nyanlända har utgjort en stor grupp.



Vuxenutbildningen (SFI), Röda korset och biblioteket anordnar språkcafé för
nyanlända på biblioteket. Utifrån en genomförd fokusgruppsundersökning under
våren har det visat sig att denna aktivitet behöver kvalitetssäkras utifrån målgrupp
och syfte. Arbetet avseende detta pågår.



Konceptet ”Happy Sunday” för nyanlända kvinnor och flickor har under 2018
utvecklats och implementerats av föreningsliv, studieförbund och
Integrationsavdelningen i Arena elvas lokaler. Aktiviteterna har haft som syfte att
introducera nyanlända kvinnor och flickor i kommunens fritids- och kulturliv.
Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden utgör en utmaning och genom
föreningslivet kan gruppen erhålla kontakter samt ökad förståelse för samhället i
övrigt. Under perioden har elva träffar genomförts med 5-25 deltagare per tillfälle.
Sammanlagt har åtta föreningar varit involverade i de olika aktiviteterna. Genom
projektet har målgruppen fått insyn i vad och hur föreningslivet fungerar. Det
etablerade konceptet ”Happy Friday” har flyttat utanför tätorten till fritidsgården i
Sollebrunn.



I samverkan med utbildningsförvaltningen och deras uppdrag att ansvara för
kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för unga har ungdomar i verksamheten ”Din
väg” mottagit sysselsättning och handledning i Arena elvas musikstudio. Detta har
bidragit till att skapa en meningsfull vardag och minska utanförskapet för gruppen.



Ungdomsverksamheten har under hösten varit en del av Integrationsavdelningens
introduktionsprogram för nyanlända där alla familjer med barn i åldrarna 11-20 år
har fått en introduktion i denna verksamhet och dess aktiviteter. Vid dessa
introduktionstillfällen har både barn och dess föräldrar närvarat. Information om
kultur- och fritidsförvaltningen och dess olika verksamheter ges också vid lokal
samhällsinformation som alla nyanlända i kommunen får genom
Integrationsavdelningen. Ungefär en tredjedel av de ungdomar som fått
introduktionsinformation har sedan återkommit i verksamheten. Gruppen har då
uttryckt en önskan om att ungdomsverksamheten ska erbjuda fler idrottsaktiviteter
och även läxhjälp.
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Ungdoms- och fritidsverksamheten arbetar med att motarbeta utanförskap och
stärka integrationen genom att förena gruppen unga genom evenemang och riktad
musikverksamhet. I samverkan med Studiefrämjandet har musikevenemanget
”Livekarusellen” ägt rum vid flera tillfällen. Där får unga fritisgårdsbesökare också
använda studieutrustning för att filma och redigera sina uppträdanden. Under
”Musiktorsdagarna” bereds ungdomar möjlighet att arbeta med musik där en
särskild satsning på gruppen flickor genomförs. Evenemanget har lockat ungdomar
som i vanliga fall inte besöker fritidsgården och andelen flickor som besökt
torsdagarna har ökat.



När evenemanget UKM (Ung kultur möts) genomfördes kom det 220 besökare.
Vidare har musikarrangemanget ”Festivalströmer” genomförts vilket var ett
samarbete mellan Arena elva och Alströmergymnasiets estetprogram. Syftet med
aktiviteteten var att nå nya målgrupper till Arena elvas verksamhet genom att låta
olika ungdomsgrupper mötas på naturlig väg i Arena elvas lokaler. Sammantaget
besökte 250 stycken Festivalströmer och hälften av dessa var flickor.



Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 tilldelats riktade statliga medel via
Socialstyrelsen för att genomföra aktiviteter för barn och unga under årets alla lov.
Nämnden har arbetat med att nå målgruppen nyanlända för att göra
sommarlovsaktiviteterna kända. Detta har bland annat gjorts genom riktad
marknadsföring genom tolk och olika översättningar men också genom att en
kontaktperson från Integrationsavdelningen har följt med gruppen så att de hittar till
de olika sommarlovsaktiviteterna.



Kulturskolan genomför tillsammans med Alströmergymnasiet ett samarbete där
nyanlända får prova på att uttrycka sig genom musik och teater. I planeringen av
Kulturnatta samverkade Kulturhuset med Integrationsavdelningen och Campus
Alingsås i syfte att utveckla aktiviteter som kunde attrahera målgruppen nyanlända
samt övriga.



Under året har förvaltningen anställt fem personer inom arbetsmarknadsåtgärden
extratjänster.

Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Nämndens åtaganden samt nyckeltal

Kommunens näringslivsranking ska
förbättras

2. KFN åtar sig att
digitalisera turist och besöksnäringen i syfte
att öka tillgängligheten och tillväxten

Nettoomsättningen för totala antal företag i
kommunen ska öka
9
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Nyckeltal:
Antal aktiviteter, evenemang och riktade
resurser för att utveckla besöksnäringen

Under våren öppnade förvaltningen en säsongsanpassad turistbyrå i museets lokaler.
Turistbyråns verksamhet fanns även på plats vid evenemang och vid olika destionationer
genom så kallade ”info points”.
Den 16 april antog nämnden även en ”Handlingsplan för turist- och besöksnäringen”.
Handlingsplanen har implementerats och ett arbete har gjorts med att bygga upp
organisationen för turist- och evenemangsenheten i enlighet med denna. I
handlingsplanen redovisas olika utvecklingsområden i syfte att utveckla Alingsås till en
attraktiv destination. Bland annat anges att digitaliseringen av turist- och besöksnäringen
ska utvecklas och att inventering av besöksmål ska genomföras. Genom fokusområdena
kulturturism, naturturism och måltidsturism ska nämnden arbeta med att utveckla och
paketera utbudet av produkter och koncept.
I linje med detta har ett arbete inletts i syfte att presenterar naturturismen i kommunen.
Förvaltningen har under perioden inventerat kommunens vandringsleder och tagit fram
förslag på cykelrundor i kommunen för olika användare och utmaningar. Med hjälp av
GIS-avdelningen tar förvaltningen fram nya kartor över vandringlederna och
cykelrundorna. Kartorna ska tillgängliggöras för nedladdning i olika format och kunna
anpassas till besökares GPS:er och telefoner. Utvecklandet av dessa produkter fortgår
också under 2019. Det gör även arbete med att inrätta en digital bokningsmodul för
förvaltningens olika guidningar.
Som en del i att digitalisera turistnärigen har förvaltningen under året ingått ett avtal med
ett lokalt mobilspelsföretag för att lansera Alingsås i mobilspelet ”Backpacker”. Detta är ett
frågesportsspel med över två miljoner registrerade spelare världen över. Spelet innebär ett
nytt sätt att marknadsföra Alingsås som besöksmål och nå nya målgrupper. Alingsåsarna
har varit delaktiga i framtagande av frågesportspelet genom att skicka in förslag på frågor
om staden och kommunen till förvaltningen, frågor som sedan har hamnat i spelet.
Utöver detta har turist- och evenemangverksamheten under perioden genomfört en rad
aktiviteter så som fikavandringar, stadsvandringar, ansvarat för utförandet av guidningar
under Lights in Alingsås samt öppnat upp en säsongsanpassad turistbyrå i museets
lokaler. Under Lights in Alingsås flyttade turistbyrån in i Kulturhuset. I enlighet med
handlingsplanen har också ett Kafénätverk bildats vars syfte är att samverka kring
marknadsföring, aktiviteter och evenemang gällande stadens olika kaféer. Under året har
fyra sådana nätverksträffar genomförts.
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Sammanfattning mål 2:
Åtagandena är i stora delar genomförda. Åtagande 1 innebär ett långsiktigt arbete där
planerade aktiviteter är genomförda, integrationsarbetet är dock ett långsiktigt åtagande.
Genomförda aktivitetera förväntas medföra en ökad inkludering och motverka segregation.
I åtagande 2 har ett utvecklingsarbete påbörjats vilket kommer att fortsätta också efter
årets slut. Aktiviteterna förväntas leda till att förbättra service och tillgängligheten för
medborgaren och turister. Sammantaget bidrar åtaganden till det övergripande målet att
det i Alingsås ska finnas möjligheter till arbete och företagande.
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Mål 4 I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning

Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Nämndens och förvaltningens
åtaganden samt nyckeltal
1. KFN åtar sig att

Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2
procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.

minska administrationen genom smartare
och effektivare arbetssätt där nya lösningar
inom teknik prioriteras

Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än
summan av skatteintäkter och generella
Kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig att
statsbidrag.
utveckla, reducera och effektivisera sin
administration
Kultur- och fritidsförvaltningen åtar sig att
söka externa medel till sin verksamhet
Nyckeltal:
Förvaltningsövergripande administrativa
processer
Antal ekonomiska uppföljningsmöten med
verksamheterna
Genomförda digitala lösningar
Implementering av ny organisation
Antal genomförda ansökningar samt
erhållna externa medel
Den 19 februari fastställde Kultur- och fritidsnämnden en ny organisation för kultur- och
fritidsförvaltningen. Med den nya organisationen säkerställde nämnden en effektiv och
funktionell användning av chefsresurser då Ungdoms- och fritidsverksamheten och
utbildningsförvaltningens Integrationsavdelning delar chef. Kulturhusets verksamheter
som tidigare bestod av två avdelningar delar chef i och med sammanslagningen. Från och
med 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden att slås samman till
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en gemensam nämnd. Arbetet med att finna såväl förvaltningsövergripande processer
som en ny förvaltningsstruktur har genomförts under perioden.
Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet (medel från innovationsfonden
2017) är upphandlat och arbetet med att bygga och upp och implementera systemet i
samtliga verksamheter har genomförts under 2018. Systemet beräknas ge administrativa
vinster då handläggningsprocessen avseende föreningsbidragen effektiviseras vilket leder
till kortare handläggningstider av bidragsansökningar. Administrationen av föreningsbidrag
och bokning av lokaler kan också komma att effektiviseras. Det nya systemet bidrar även
till att minska administrationen för föreningarna. Sammantaget medför införandet av det
nya IT-systemet en bättre service till föreningarna och allmänheten i Alingsås.
Tillsammans med IT-avdelningen fortskrider arbetet med att anpassa
biblioteksdatasystemet Koha till övriga IT-system vilket bidrar till effektivisering av
bibliotektes personals arbetssätt. Bland annat har ett arbete påbörjats med kommunens
ekonomiavdelning att effektivisera den manuella krav och faktureringsprocessen i syfte att
automatisera denna.
Under perioden har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

Sökta medel

Belopp

Syfte

Beslut

Sommarlovsaktiviteter

394 761

Avgiftsfria
sommarlovsaktiviter,
främja deltagande,
integration och motverka
segregation

Ja, mottagit medel

540 362

Avgiftsfria lovaktiviteter,
främja deltagande,
integration och motverka
segregation

Ja, mottagit medel

Extra riktade medel för
flickor, Integration och
utanförskap.

Ja, mottagit medel

(Socialstyrelsen)

Övriga aktiviteter under
lov
(Socialstyrelsen
Länsförsäkringar

30 000

Stärkta bibliotek

655 000

Digitalt stöd minska
digitalt utanförskap

Ja (500 000)

110 000

Litteraturstöd

Ja, mottagit medel

(Kulturrådet)
Litteraturstöd
folk/skolbibliotek
(Kulturrådet)
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Kultur- och
fritidschefsnätverk i
GR samverkansprojekt

300 000

Artscape 2019:
Storskalig gatukonst

Ja, nätverket i GR
mottagit medel (Partille
kommun projektägare)

Kulturskolan,
utvecklingsbidrag
18/19 (Kulturrådet)

1 600 000

Göra verksamheten mer
jämlik

Ja (600 000)

Stärka arbetet med
offentlig konst

Inget belopp

Satsning på
konstsamlingen

Avslag

Kompetensutveckling
Koha (Kungliga
biblioteket)

600 000

Komptensutveckling/
nätverksbyggande

Ja, mottagit medel

Stärkta bibliotek

430 000

Kommunerna ska
tillsammansmed
Högskolan i Borås
undersöka möjligheterna
för en anpassad
studierform för sökande
med utländsk bakgrund i
syfte att trygga och
bredda den framtida
försörjningen av personal
till bibliotek och
kulturhus.

Ja, projektägaren
Göteborgs stad

270 000

Regionalt arrangörsstöd
för att stärka arbete med
kultur för barn och unga

Ja, mottagit medel

105 222

Öka tillgängligheten och
kvaliteten i verksamhet
vid fritidsgårdar

Ja, mottagit medel

”Kulturmiljonen”

(Statens konstråd)

(Kulturrådet)
Ansökan tillsammans
med Göteborgs stad
(projektägare) och
Kungsbacka och
Högskolan i Borås

Arrangörsstöd
(Västra
Götalandsregionen)
Öppen
fritidsverksamhet
(Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällesfrågor)
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Sammanfattning mål 4:
Åtagandena är genomförda i riktning mot en god ekonomisk hushållning grundad på
effektiv resursanvändning.

Mål 5 I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
KFN åtar sig att

Nöjd-medarbetar-index ska höjas

verka för en arbetsmiljö med en hållbar
arbetsbelastning som bygger på gott
ledarskap samt tydliga roller och funktioner
Nyckeltal:
Nöjd-medarbetar-index ska höjas

Den i början av året reviderade förvaltningsövergripande handlingsplanen för nämndens
arbetsmiljömål har sin utgångspunkt i lokala verksamhetsspecifika identifierade aktiviteter.
I handlingsplanen för 2018 beslutade förvaltningens samverkansgrupp under mars 2018
att fortsätta de påbörjade områdena ledarskap, medarbetarskap samt arbetsbelastning.
Aktiviteter inom område ledarskap har inneburit ett kvalitativt genomförande av
samverkansavtalet, vilket enligt plan har efterlevts. Gällande område medarbetarskap har
lokala samverkansmöten och arbetsplatsträffar genomförts, dokumenterats samt lagrats
elektroniskt på anvisad plats. Tillgänglighet och transparens gällande dokumentation
bidrar till medarbetarinflytande och synlighet inom områden såsom arbetsmiljö och
verksamhetens prioriterade områden för genomförande.
Efter genomförd medarbetarenkät hösten 2018 visar resultatet av undersökningen att
nöjd-medarbetar-index (NMI, genomsnitt av samtliga frågeområden i medarbetarenkäten)
har ökat från 3,4 2017 till 3,7 2018. För kommunen som helhet är NMI 3,8 för 2018.
Sammanfattning mål 5: Åtagandet är genomfört i riktningen att nå god service, hög kvalitet
och tillgänglighet.
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Mål 9 I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
fritids- och föreningsutbud ska förbättras
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
idrotts- och motionsanläggningar ska
förbättras

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. KFN åtar sig att stödja och i
samverkan med föreningslivet utveckla
tillgången på idrott- och friluftsliv samt
systematiskt förbättra idrotts- och
motionsanläggningar
Nyckeltal:
Antal strukturerade dialogmöten med
föreningslivet
Upprättad fritidsbank samt antal utlån
Genomförd analys av fördelning av
träningstider i idrottshallar
Antal sköteselavtal eller OPS-lösningar
med föreningar avseende
idrottsanläggningar
Antal e-tjänster för inrapportering av fel
och brister i idrottsanläggningar
Antal anläggningar för motion, platser för
spontanidrott samt familjeaktiviteter
inrättade under året

Under året har förvaltningen identifierat en rad olika åtgärder för att utveckla tillgången på
idrotts- och friluftsliv samt systematiskt förbättra idrotts- och motionsanläggningar.
Byggnationen av Nolhaga Parkbad är genomförd och under senare delen av 2018 fick
förvaltningen tillgång till anläggningen. Föreberedelserna inför öppnandet i vecka 11 2019
pågår. Utöver Parkbadet har ett flertal anläggningar för motion, platser för spontanidrott
och familjeaktiviteter färdigställts och invigts under perioden. Den 23 maj invigdes den nya
skaterenana i Sollebrunn och den 29 augusti invigdes den nya Parkour- och
skateanläggningen vid Savannen. Vidare har ett funktionshinderanpassat bad anlagts vid
Gräsbadet i sjön Gerdsken. Härutöver stod den nyrenoverade lekplatsen i Gräfsnäsparken
färdig i juni månad. Under hösten har en ny satsning på avgiftsfria spontanidrottsaktiviteter
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genomförts i Nolhagas idrottshallar. Aktiviteterna har varit välbesökta och bidragit till
träning för de som inte är knutna till någon förening.
Under perioden har en ”Fritidsbank” etablerats i Nolhagaområdet. Trots stor
informationskampanj har gensvaret varit svagt. Endast ett mindre antal utlån har skett
sedan Fritidsbanken öppnade i maj (25 stycken utlån). Under 2019 kommer verksamheten
flytta in i Nolhagahallens lokaler för att ytterligare öka kännedomen samt förhoppningsvis
öka antalet utlån under kommande år.
Förvaltningen har under året inlett ett arbete med att upprätta skötselavtal avseende
anläggningar med föreningar och byalag där tydliga ansvarförhållanden mellan kommunen
och föreningarna regleras vilket i förlängingen medför att föreningslivets
påverkansmöjligheter och inflytande ökar. Sammantaget har tre skötselavtal, fyra
hyresavtal och ett nyttjanderättsavtal upprättats med olika föreningar under året.
Dialogmöten med föreningslivet av en mer formell karaktär har genomförts under
perioden. Syftet med dessa dialoger är att skapa en plattform där föreningsliv och
förvaltning upprättar kanaler där föreningslivet kan få inflytande och där förvaltningen kan
nå ut med information om sin verksamhet. Sammantaget har förvaltningen haft 22 stycken
protokollförda träffar med bland annat isföreningar, simföreningar och fotbollsföreningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut idrottshallar till föreningslivets olika träningspass för
barn och unga samt vuxna. I syfte att få överblick över hur föreningarna tilldelar dessa
träningstider sett till ålder och kön har förvaltningen genomfört en analys över fördelning
av träningstider i idrottshallarna. Resultatet visar att de flesta träningstiderna avsätts till
barn och unga. Av dessa tider tilldelas pojkar 45 % och flickor 29 %. Detta beror till stor
del på att det är fler pojkar som är medlemmar i föreningar. Övrig tid fördelas till äldre och
blandade grupper.
Vid eventuella brister och fel i idrottsanläggningarna rapporterar skolorna dessa till
hyresvärden. Under året har få anmälningar av detta slag rapporterats och någon e-tjänst
för denna process har inte utvecklats och bedöms inte heller behövas.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen har
under året inlett ett samarbete i syfte att genomföra en satsning för att få kommunens
sexåringar att lära sig att simma genom att förlägga undervisning i Herrljunga simhall
under hösten 2018. Projektet finansierades med hjälp av statliga medel från
Socialstyrelsen.
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Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Nämndens åtaganden samt nyckeltal

Medborgarnas nöjdhet med kommunens
kulturverksamhet ska förbättras

2. KFN åtar sig att öka utbudet av
kulturaktiviteter till fler målgrupper i
kommunen
Nyckeltal:
Antal genomförda aktiviteter som medfört
ökat utbud av kulturaktiviteter
Antal utställningar i egna och externa
lokaler, uppsökande museum
Antal evenemang och programutbud
Digitalisering av museets samlingar
Antal nya sommarlovsaktiviteter
Riktade resurser och aktiviteter för
breddad rekrytering till kulturskolan
Nyttjandegraden av Palladium
Antal nya arrangemang vid biblioteket
Antal besökare till museet, biblioteket och
föremålsmagasinet och konsthallen.
Antal aktiviteter/resurser i syfte att
utveckla ett ”ekomuseum”

Under perioden har biblioteket i Sollebrunn utvecklat programaktiviteterna för att nå ut till
nya målgrupper. Detta har bland annat genomförts i samarbete med lokala föreningar och
privata aktörer. Exempel på aktiviteter har varit barnteaterproduktioner så som ”Vanten”
och ”Alla möts” samt integrationsskapande aktivitet i samverkan med Höglunda
volontärförening.
Kulturhuset erbjuder varje år ett omfattande programutbud som vänder sig till alla åldrar.
Under 2018 har 236 olika evenemang eller programpunkter genomförts.
Den 6 oktober ägde ”Kulturnatta” rum och där presenterades programpunkter som vände
sig till personer i alla åldrar. Kulturhusets konsthall har under året haft tre utställningar;
18
Sida 283 av 683





För sent för exorcism
The Artist Next Door
M/S Antropos - en interstellär flaskpost

Förutom dessa utställningar visade Kulturhuset även i samband med Prideveckan
utställningen ”Så minns vi, så finns vi”. I Utställningen, som togs fram i samband med
uppmärksammandet av Förintelsens minnesdag 2018, presenterades fakta, historiska
berättelser med nutida erfarenheter och vittnesmål från hbtq-personer. Museets utställning
”Hem” pågår fortfarande. Delar av Alingsås museums fotoarkiv har under perioden
tillgängliggjorts för allmänheten genom fotoutställnigen ”Fabriken” som visades i ett stort
köpcentrum i tätorten. Gräfsnäs slottsparksförening har under sommarperioden uppfört en
utställning i parken med stöd av museets medarbetare. Utställningen ”Kärleksstigen” var
en fotoutställning som visade en promenadslinga runt parkens slottsruin.
Museet har arbetet med uppsökande verksamhet under perioden då museets pedagog
besökte äldreboenden och visade fotografier med Alingsåsmotiv från 1900-70-talen samt
museiföremål med anknytning till skola, hem och arbetsliv från 1940–60-talen.
Museets samlingar började digitaliseras under hösten och sammantaget har 24 757
föremål och foton publicerats på digitaltmuseum.se.
I mitten av juni invigdes statyn ”Med handväskan som vapen” i Åmanska parken efter att
nämnden hösten 2017 beslutade sig för att motta donationen av statyn.
Ungdomsverksamheten har under perioden satsat på att öka variationen av
ungdomsaktiviteter samt utveckla ungdomsproducerade arrangemang så att de kommer
fler ungdomar till gagn. Detta är bland annat är en följd av de riktade musiksatsningar som
införts under våren så som ”Livekarusellen”, Musiktorsdagar, Festivalströmer och Friday
Night Live.
Under året har verksamheten mottagit riktade statsbidrag för att bedriva lovaktiviteter för
barn och unga. Ett samarbete har ägt rum med barn- och ungdomsförvaltningen och
Integrationsavdelningen för att kommunens lovaktiveteter ska nå ut till en bred målgrupp.
En särskild satsning har genomförts för att utveckla sommarlovsaktiviteterna gentemot
målgruppen jämfört med tidigare år. Detta har resulterat i en utökning av aktiviteter. Under
de sex veckor som sommarlovsaktiviteterna genomfördes nådde verksamheten cirka 3
600 barn och unga i åldrarna 6-20 år. Sammantaget genomfördes 41 olika aktiviteter
Under övriga lov har 50 aktiviteter genomförts vid 72 olika tillfällen riktade till barn och
ungdomar i åldrarna 6-20 år.
Aktiviteterna har genomförts i olika stadsdelar i tätorten samt utanför tätorten för att nå ett
brett urval av grupper.
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Förvaltningen har undersökt konceptet ”Ekomuseum” och under året genomfördes därför
tre studiebesök hos olika Ekomuseum i syfte att ta fram en kartläggning och förstudie.
Denna förstudie presenterades för nämnden vid dess sammanträde i december (KFN
181217 § 72) och resulterade i att nämnden beaktar förstudiens resultat i kommande
strategiarbete för turist- och besöksnäringen.
Förvaltningen deltog tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen i ett projekt
vars syfte är att främja HBTQAI-frågor och öka kunskaperna om detta. I samband med
Westpridefestivalen i augusti anordnades också olika aktiviteter såsom utställningar och
föreläsningar på Kulturhuset.
Aktiviteter för att öka tillgängligheten och förbättra möjligheten för barn och unga att delta i
kulturskolan har erbjudits. I januari deltog 60-70 besökare på en temadag där barn och
unga fick möjlighet att prova olika aktiviteter så som dans, bildskapande, foto och djworkshop. Allsångsprojektet genomfördes i april och nådde cirka 1500 grundskolelever i
elva skolor i åldrarna 6-9 år. Vid kulturskolans öppna hus i april, där barn och unga fick
möjlighet att prova, lyssna och uppleva kulturskolans olika kurser, kom cirka 400
besökare.
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Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
fritids- och föreningsutbud ska förbättras

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
3. KFN åtar sig att
utveckla samverkansformerna med
folkbildningsförbunden och övriga
föreningslivet.
Nyckeltal:
Antal och resurser tilldelade till
samverkansprojekt
Antal protokollförda gemensamma möten
med föreningslivet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 februari (§ 8) att revidera bidragsreglerna för
föreningsbidrag. Förändringen innebar bland annat att 200 tkr extra fördelades till
folkbildningsförbunden. Ett nytt bidrag för att främja folkhälsa och miljö inrättades också.
I syfte att öka samverkan med folkbildningsförbunden har ett lokalt folkbildningsråd bildats
under våren. Överenskommelser har tecknats kring olika samarbetsområden som
gemensamt definierats som till exempel musik, integration och flickor/kvinnor.
Folkbildningsförbunden bidrar även med olika aktiviteter i koncepten ”Happy Sunday” och
”Happy Friday” samt under Potatisfestivalen och Kulturnatta.
I samverkan med bildningsförbund och pensionärsorganisationer har Kulturhuset
organiserat debatter och samtal samt utställningar i Kulturhuset.
I syfte att bland annat skapa en trygg miljö i kulturhuset fortsätter sammarbetet med
föreningslivet och under perioden har samarbeten med Bibliotekens vänner, Röda korset,
Alingsåsstickorna och Alingsås schacksällskap inletts. Ett flertal läsecirklar har haft sin
verksamhet förlagd till kulturhuset där biblioteket har bidragit med bokcirkelböcker och ett
studieförbund har haft kurser förlagda till kulturhuset. Under vår- och sommarsäsongen
har nämnden samarbetat med Gräfsnäs slottsparksförening i syfte att planera och
strukturera verksamheten i parken.
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Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
fritids- och föreningsutbud ska förbättras

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
4. KFN åtar sig att
stärka och utveckla demokratin och i
lämpliga former använda sig av
medborgardialog
Nyckeltal:
Genomförda dialoger med föreningslivet
Antal genomförda ungdomsråd
Antal beslut från
ungdomsfullmäktigesammanträden
Antal arrangemang producerade av
ungdomar för ungdomar
Antal medborgardialoger/fokusgrupper
med tema Alingsås kulturliv

Som beskrivits under åtagande ett (mål 9) genomförs kontinuerliga dialogmöten med
föreningslivet inom idrotten där förvaltningen får möjlighet att nå ut med riktad information
om sin verksamhet och där idrottsföreningarna bereds möjlighet till inflytande. Liknande
dialoger har även hållits med föreningslivet i samband med genomförandet av Happy
Sunday (8 st), Happy Friday (5 st) samt återkommande dialoger med studieförbund såsom
Medborgarskolan, Studiefrämjandet och Bilda.
Under perioden har Ungdomsfullmäktige haft två sammanträden och ungdomsrådet har
haft 28 möten. Sammantaget har 74 beslut fattats av ungdomsfullmäktige. Det är
ungdomsrådet som handlägger och beslutar om ansökningar avseende ”Kronan på
verket” vilket är ett bidrag som vänder sig till ungdomar som vill genomföra projekt som
andra ungdomar kan ta del av. Under året har ungdomsrådet beviljat medel till 20
ansökningar.
Tillsammans med nätverket ”Kwitter” genomförde ungdomsfullmäktige den 12 april en dag
på temat demokrati och framtidsfrågor. Sammantaget deltog 80 deltagare denna dag
beståendes av ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Konceptet ”Unga ambassadörer”
har utvecklats och implementerats vid Arena elva för att sprida kunskap om
verksamheten. Målet med konceptet är att bredda målgruppen till Arena elva samt att
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utveckla verksamheten efter ungdomarnas önskemål. Fem fysiska träffar och åtta digitala
träffar har genomförts under året.
Ungdomsverksamheten vid Arena elva deltar även i projektet ”Mitt hörn av världen” vilket
vänder sig till ungdomar i Västra Götaland i åldrarna 16-25 för att öka deras engagemang i
demokratifrågor. Hittills har 13 ungdomar deltagit i projektet som beräknas pågå i 2,5 år.
Genom riktade satsningar har biblioteket genomfört insatser för att minska medborgarnas
digitala utanförskap. Under hösten ett digitalt center byggs upp med hjälp av riktade statlig
medel från Kulturrådets satsning ”Stärkta bibliotek”.
Flera fokusgruppsundersökningar har genomförts under året:


En fokusgruppsundersökning har genomförts bland nyanlända under våren i syfte
att undersöka gruppens kännedom om kulturhuset och dess programverksamhet.
Resultatet visar att det finns en låg kännedom om kulturhuset och dess program.
Nämnden kommer att arbeta vidare med att göra kulturhuset mer tillgängligt för
gruppen nyanlända.



Förvaltningen har genomfört fokusgrupper med ungdomar i Ingared med anledning
av det minskande antal besökare i den öppna fritidsgårdsverksamheten där.



Fem fokusgrupper har också hållits med nyanlända ungdomar och deras föräldrar
för att kartlägga behov och intresse i Alingsås kultur och fritidsliv.



Inför Ungdomsfullmäktiges beslut om vilka artister som skulle framträda under
Potatisfelstavalen genomfördes en fokusgrupp med ungdomar.

Sammanfattning mål 9: rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv. Åtagandena
är genomförda i riktning mot ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Uppdrag till nämnden
Kommunfullmäktige beslutade i flerårsstrategi 2018-2020 om ett antal uppdrag till
nämnderna. Dessa uppdrag återfinns i nämndens åtaganden och har behandlats ovan.
Nedan beskrivs arbetet med tilldelade uppdrag samt prognos per helår för respektive
uppdrag enligt följande:
Uppdraget är genomfört
Uppdraget är ej genomfört

23
Sida 288 av 683

Uppdrag

Resultat

Utbildningsnämnden och kultur-och
fritidsnämnden ges i uppdrag att genom
samverkan med det civila samhället och
näringslivet arbeta vidare med en
framgångsrik integration i syfte att öka
andelen i arbete samt delaktigheten i
samhället.

De planerade aktiviteterna har slutförts
under året. Integrationsarbetet är dock ett
långsiktigt åtagande.

(Mål 2 åtagande 1)

Samtliga nämnder ges i uppdrag att
reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar.

(Mål 4 åtagande 1)

Kultur- och fritidsnämnden 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)

I och med ny förvaltningsorganisation har
nämnden säkerställt en effektiv och
funktionell användning av chefsresurser
såväl inom kultur- och fritidsförvaltningen
som inom utbildningsförvaltningen. Från
och med 2019 kommer kultur- och
fritidsnämnden och utbildningsnämnden att
slås samman till en gemensam nämnd.
Arbetet med att finna
förvaltningsövergripande processer och en
ny förvaltningsorganisation pågår.

Förvaltningen har inlett ett arbete med att
upprätta skötselavtal med föreningar och
byalag där tydliga ansvarförhållanden
mellan kommunen och föreningarna
regleras.

(Mål 9 åtagande 1)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka
och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog.

Ungdomsfullmäktige, ungdomsråd,
demokratidagar, Unga ambassadörer, ”Mitt
hörn av världen”, fokusgruppsundersökning
bland gruppen nyanlända, bibliotekets
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(Mål 9 åtagande 4)

Samtliga nämnder får i uppdrag att
kommunal administration fortsatt ska
minska genom smartare och effektivare
arbetssätt där nya lösningar inom teknik
ska prioriteras.

(Mål 4 åtagande 1)

satsningar mot digitalt utanförskap,
förtidsröstning i biblioteket, Demokrativecka
på Kulturhuset.

Det nya boknings- bidrags och
anläggningssystemet (medel från
innovationsfonden 2017) är upphandlat och
har börjat implementeras under 2018. Det
beräknas ge administrativa vinster då
handläggningsprocessen avseende
föreningsbidragen effektiviseras.
Administrationen av föreningsbidrag och
bokning av lokaler kan komma att
reduceras.
Genom att biblioteksdatasystemet Koha
anpassas till övriga IT-system effektiviseras
arbetssättet på biblioteket kontinuerligt.

Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt
arbeta fram nya arbetssätt, metoder och
teknik där medel från Innovationsfonden
ska användas. Ansökningar hanteras av
kommunstyrelsen.

Implementering av nytt boknings- bidrags
och anläggningssystemet (medel från
Innovationsfonden 2017).

(Mål 4 åtagande 1)

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt
verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.

Arbetet med att realisera fastställda
åtaganden och uppdrag har genomförts.
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Internkontrollplan
Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan omfattar elva kontrollpunkter inom
områdena ekonomi, verksamhet, medborgare och medarbetare (se bilaga 2).
Uppföljningen av punkterna visar hur nämndens arbete med internkontroll har sett ut
under året och hur nämnden har säkerställt att identifierade risker och kontrollmoment i
nämndens internkontrollplan är undanröjda. Följande färger används för att bedöma status
på respektive risk/kontrollmoment:
Kontrollmomentet är genomfört
Kontrollmomentet ej genomfört

Upphandling - säkerställa att inköp av tjänst/vara följer ramavtal
Generella stickprov på 10 % av leverantörsfakturor har genomförts månadsvis. Dessa har
dokumenterats.
Utifrån dessa kontroller har en återkoppling till berörd verksamhet genomförts där
eventuella brister och felaktigheter har påpekats. Under våren har chefer och
nyckelpersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen genomgått en internutbildning i inköp
och direktupphandling.

Direktupphandling - säkerställa att direktupphandling sker enligt gällande riktlinjer
Samtliga inköp som överstiger 20 000 kr har kontrollerats och dokumenteras.
Utifrån dessa kontroller har en återkoppling till berörd verksamhet genomförts där
eventuella brister och felaktigheter har påpekats. Under våren har chefer och
nyckelpersoner inom kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen
genomgått en internutbildning i inköp och direktupphandling.

Återrapportering till nämnd - högre grad av återrapportering till nämnden avseende
pågående processer gällande mål och åtaganden
Verksamhetscheferna presenterade under våren sina respektive arbetsplaner med
anledning av mål och åtaganden till nämnden. Första uppföljningen skedde sedan till
nämnden vid vårbokslutet i maj. Första sammanträdet för nämnden efter
sommaruppehållet var i september då delårsbokslutet presenterades för nämnden.

Drift Nolhaga Parkbad - säkerställa att Parkbadet vid driftsättning är kvalitetssäkrat
ur ett långsiktigt perspektiv
Förvaltningen har under hela året arbetat inför övertagandet av anläggningen samt
förberedelse av drift inför den kommunicerade öppningen vecka 10. Förvaltningen har
genomfört benchmarking av liknande simanläggningar som drivs framgångsrikt, vissa
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besök har också genomförts. Dessutom har analysarbete gjorts under året för att
säkerställa en effektiv drift samt en konkurrensmässig prissättning.

Inrapporteringar av arbetsskador och tillbud i Lisa - åtgärda de skador och tillbud
som inkommit
Detta arbetsområde har lyfts kontinuerligt i samverkansforum och åtgärdats där.

Ny kommunallag och ny förvaltningslag - säkerställa att nyheterna i de nya lagarna
är kända
Samtliga chefer i förvaltningen har fått utbildning i den nya kommunallagen och
förvaltningslagen. Cheferna har i sin tur därmed fått möjlighet att föra relevanta nyheter
vidare till sina respektive medarbetare.

Försening av byggprocessen av Nolhaga Parkbad- säkerställa full insyn i
byggprocessen
Förvaltningen har under hela året deltagit på byggmöten mellan Alingsåshem och
byggherren. Därmed har förvaltningen följt byggprocessen och de utmaningar som
uppstått och påtalat verksamhetens krav och behov.

Föreningsbidrag - kvalitetssäkra föreningsbidragsprocessen
Internkontrollpunkten avseende kvalitetssäkring av föreningsbidragsprocessen är påbörjad
och flera av delmomenten är genomförda eller pågår. När det gäller framtagande av
rutiner och processkartläggning så kommer arbetet med detta att fortsätta också under
2019. Handläggningen av föreningsbidragen kommer framöver att ske i det nya bidragsboknings- och anläggningssystemet vilket för närvarande är under uppbyggnad. När
systemet är fullt ut implementerat kommer nya rutiner och processkartläggningar att
upprättas

Meröppet i Kulturhuset- löpande avstämning om utvecklingen inom området
Löpande avstämningar med verksamheten på biblioteket är genomförda. Dessa
avstämningar rapporteras till nämnd och FSG.

Publicering av information på webbsidor - säkerställa att korrekt information finns
på webbplatser samt vidareutveckla dessa för ökad tillgänglighet
Genomgång och uppdatering av hemsidor är genomförda. Arbetet kommer att återupptas
under 2019 i samband med att kommunen lanserar en ny hemsida.

Införandet av ny dataskydddsförordning (GDPR) – säkerställa att GDPR efterlevs
Kultur- och fritidsnämndens förtroendevalda och chefer och administratörer har fått
utbildning i GDPR av förvaltningens medarbetare. All personal har deltagit i de centrala
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nanoutbildningarna via kommunledningskontoret. Upprättande av registerförteckning över
behandlingar av personuppgifter och PUB-avtal pågår.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
Bokslut
utfall/budget 2017
2018

Differens
2017/2018

11 922

15 628

3 706

12 189

3 439

-38 709
-18 951

-38 474
-18 857

235
94

-34 777
-18 325

-3 697
-532

-8 090

-8 708

-618

-6 328

-2 380

Övriga kostnader

-16 544

-18 187

-1 643

-16 058

-2 129

Verksamhetens kostnader

-82 294

-84 226

-1 932

-75 488

-8 738

Verksamhetens
nettokostnader

-70 372

-68 598

1 774

-63 299

-5 299

70 372

70 372

0

64 905

5 467

-4

-4

-12

8

1 770

1 770

1 594

168

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

0

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat på 1 770 tkr, vilket motsvarar en
positiv budgetavvikelse på 2,5 %. Jämfört med 2017 års resultat är det en förbättring med
168 tkr där kostnadssidan samt kommunbidrag och intäkter till lika delar ökat med knappt
nio miljoner.
Det positiva resultatet beror främst på kostnadseffektiva evenemang och lägre kostnader
gällande Nolhaga Parkbads uppstart som tillsammans redovisar ett resultat på drygt två
miljoner i positiv budgetavvikelse. På både intäkts- och kostnadssidan hittas avvikelser för
drift av Gräfsnäsparken om 980 tkr, samt för lovaktiviteter, 539 tkr. Dessa avvikelser är
resultatneutrala för nämnden.
Nämnden avviker positivt på intäktssidan med runt 3 500 tkr mot både budget och
föregående års resultat. Den dominerande delen av avvikelsen finns inom driftsbidrag och
består av intäkter för avgiftsfri simskola och lovaktiviteter från Socialstyrelsen, intäkter för
extratjänster och intäkter för införande av Koha från Kulturrådet. Totalt sett uppvisar
förvaltningens personalkostnader 235 tkr i positiv avvikelse vilket motsvarar 1 % från
budgeterad nivå.
Lokalhyrorna avviker positivt med 94 tkr mot budget vilket är ett högre kostnadsläge
jämfört med 2017 på 532 tkr. Den enskilt största förklaringen är att hyrorna generellt har
ökat för förvaltningen precis såsom budgeterats. Köp av tjänster avviker med 618 tkr mot
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budget och 2 380 tkr mot 2017 där drift av Gräfsnäsparken står för 840 tkr avvikelse mot
budget. Jämfört mot 2017 syns högre utfall inom konsult- och övriga tjänster där
marknadsföringsplan för Nolhaga Parkbad samt Kultur, konst och museums större utbud
under året står för kostnadsökningen.
Övriga kostnader avviker med 1 643 tkr mot budget och 2 129 tkr mot 2017 och rör
framförallt högre utfall inom köp av förbrukningsinventarier och IT-material. Den
dominerande delen av förbrukningsinventarieinköpen har gjorts till lovverksamheten för
vilka förvaltningen erhållit externa medel. Avseende det högre utfallet för IT-material så rör
197 tkr kostnader för implementering av boknings, bidrags och anläggningssystem vilka
finansierats via Innovationsfonden.
Utfallet per verksamhet är fördelat enligt följande:
Nämnden avviker positivt mot budget med 106 tkr vilket följer föregående års resultat.
Staben redovisar ett överskott på 1 192 tkr mot budget där köp av tjänster visar en positiv
avvikelse på 619 tkr. Övervägande del av överskottet härrör till ej förbrukade medel till
konsultkostnader och marknadsföring för Nolhaga Parkbad. Även positiva avvikelser finns
på intäktssidan, utvecklingsmedel samt för personal- och övriga kostnader.
Föreningsservice avviker positivt med 80 tkr mot budget där medel om knappt 8,5 mkr
har betalats ut till föreningslivet via bidrag. Utfallet är högre än under tidigare år och
utbetalning av samtliga bidrag, inkluderat det nya bidraget för folkhälsa och miljö, har följt
budget och tidplan.
Biblioteket redovisar ett negativt resultat på 168 tkr. Avvikelser hittas på både kostnadsoch intäktssidan för Koha-projektet. I samband med att ordinarie personal arbetat med
Koha och att verksamheten haft sjukskrivningar vilka har resulterat i högre
personalkostnader gällande timlön för vikarier.
Kultur, konst och museum verksamhet avviker positivt med 80 tkr mot budget. Detta
beror på personalkostnaderna som visar ett överskott mot budget då vakanser inte kunnat
tillsättas i samma takt som de uppstått. Intäkterna för uthyrning av Palladium har ökat med
63 % mot föregående år och avviker positivt med 144 tkr mot budgeterad nivå. Denna
intäktsökning ligger i linje med nämndens ambition och är en effekt av investeringarna i
Palladium under 2017 samt ökad marknadsföring.
Under hösten har det positiva resultatet möjliggjort extra satsningar gällande
digitaliseringen av samlingarna vid föremålsmagasinet. I resultatet återfinns även
kostnader under året om 150 tkr för förberedelsearbete med företaget Artscape inför
upprättandet av storskalig gatukonst i Alingsås.
Ungdom- och fritidsverksamhet (tidigare Fritid, förening och folkhälsa) visar ett negativt
resultat på 244 tkr där personalkostnader står för den övervägande kostnadsökningen mot
30
Sida 295 av 683

budget då ett ökat besöksantal på Arena elva krävt förstärkning. Avvikelser finns på både
kostnads- och intäktssidan för lovmedel som beviljades av Socialstyrelsen under våren.
Verksamheten har varit framgångsrik och ordnat aktiviteter för samtliga beviljade medel
om 540 tkr.
Kulturskolan visar en positiv budgetavvikelse om 67 tkr vilket utgör en lägre kostnadsnivå
jämfört med 2017. Utav beviljade medel från Kulturrådet avseende att göra verksamheten
mer jämlik betalades 235 tkr ej förbrukade medel tillbaka till Kulturrådet. Då dessa intäkter
budgeterats hade det en negativ påverkan på resultatet. Då verksamheten beviljats medel
även för 2018-2019 kommer fokus vara på att erbjuda elever kvalitativ verksamhet för
samtliga beviljade medel.
Anläggning och fritid (tidigare Anläggning och service) visar en negativ avvikelse på 616
tkr. Då förvaltningen prognostiserade ett överskott under hösten kunde rekryteringar till
Nolhaga Parkbad tidigareläggas för att underlätta driften av anläggningen inför öppnandet
under 2019. Vidare budgeterades inte samtliga kostnader avseende implementeringen av
det nya bokning-, bidrags- och anläggningssystemet vilket hade en negativ
resultatpåverkan om 307 tkr.
Turistbyrån har under året haft en lägre personaltäthet än vad som budgeterats varför
positiva avvikelsen på 377 tkr uppstått. Även den övriga driften har varit kostnadseffektiv
och visar en mindre positiv avvikelse.
Evenemang visar en positiv avvikelse på 896 tkr vilket beror på kostnadseffektivt
genomförda evenemang samt att ingen evenemangsansvarig har anställts under året.
Däremot har personal från avdelningen ungdoms- och fritidsverksamhet samt stab
projektlett evenemang. Under 2019 kommer ytterligare en anställning vara genomförd.

Prognossäkerhet
Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2018

Prognos Avvikelse från bokslut
550
-1220
0
-1770
1770

Då flera osäkerhetsfaktorer förelåg för Nolhaga Parkbad vid årets början budgeterades
medel avseende oförutsedda kostnader gällande byggprojektet. Dessa medel behövde
inte tas i anspråk. Vid vårbokslutet var det fortsatt oklart angående kostnader för Nolhaga
Parkbad och en nollprognos lämnades. Till delårsbokslutet höjdes prognosen till en positiv
avvikelse för Nolhaga Parkbad samt effektiv drift av evenemangsverksamhet.
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I och med nämndens helårsresultat om 1 770 tkr i positiv avvikelse kan det konstateras att
de positiva effekterna ej beaktades i tillräckligt hög utsträckning. Vad gäller övriga
verksamheter uppvisas relativt låga avvikelser mot budget.

Investeringar
Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Bokslut
2017

Differens
2017/2018

Reinvestering
1 230

1 098

132

3 164

-2 066

50

49

1

371

-322

150

144

6

1 192

-1 048

Nolhaga Parkbad

4 570

4 093

477

0

4 093

Lekpark Gräfsnäs

1 000

902

Totalt utgifter

7 000

6 286

98
714

0
4 727

1 559

Inventarier
IT-utrustning
Maskiner
Anpassningsinvestering

902

Under året har kultur- och fritidsnämnden tilldelats en investeringsram om 7 000 tkr. Av
dessa medel var 1 000 tkr riktade för upprustning av lekpark i Gräfsnäsparken och 902 tkr
nyttjades för detta och lekparken invigdes i juni månad.
Den övervägande delen av investeringsramen har riktats till Nolhaga Parkbad varav 2 500
tkr flyttats från 2017 års ram på grund av byggförsening. Dessa medel har bland annat
avvänts till vattenleksutrustning, tidtagningstutrustning, konferens- och cafémöbler, växter
och skyltar. Totalt förbrukades 4 093 tkr utav 4 570 tkr. Ej förbrukade investeringsmedel
beror på att leverantörer ej levererat enligt tidsplan innan årsskiftet.
Övriga större investeringar har riktats till upprustning av Arena elva, lärmiljöer och sociala
ytor på Kulturskolan samt tillgänglighetsanpassat Gerdskens badplats. Inköp av mobil
utställningsmodul har gjorts vilken har använts för fotoutställning på Vimpeln och i
Gräfsnäsparken. Totalt sett användes 90 % av investeringsramen med ett utfall på 6 286
tkr vilket är 1 558 tkr högre än under 2017 där Nolhaga Parkbads investeringar står för
ökningen.
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Personalredovisning
Befintliga verksamhetsstödssystem har ej fungerat i samband med sammanslagning av
kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, vilket gör att statistik och rapporter för
december ej kunnat tillhandahållas. Till följd av detta utgår redovisning i dokumentet i
huvudsak från den statistik som redovisades vid delårsbokslutet, samt att analys därutöver
kompletterats med en uppskattad bedömning baserad utifrån händelser och genomförda
aktiviter under årets slutmånader.

Personal och kompetensförsörjning
Tjänster inom kultursektorn är attraktiva och har resulterat i många sökanden med såväl
kvalifikationer som adekvat utbildningsnivå vid utannonserade tjänster. Detta har bidragit
till ett tillfredställande urval och att samtliga roller kunnat tillsättas.
Kompetensutveckling har skett för samtlig personal där ett gemensamt arbetssätt och
enhetliga mallar vid skapande och lagring av dokument används, vilket underlättat till
inflytande och transparens.
Personalsammansättning
Antal årsarbetare uppskattas till motsvarande nivå som rapporterades i delårsbokslutet
(78 åa), förutom bemanning av Nolhaga Parkbad som under året har genomförts med en
enhetschef som tillträtt under hösten och där övriga funktioner tillträder under januari 2019.
Personalomsättningen bedöms till samma nivå som vid delårsbokslutet (6%).

Personalförsörjning
Tjänster inom kultursektorn utgörs i majoritet av unika befattningar och som i huvudsak
innehas av någon eller några få medarbetare per funktion. Detta gör att ersättning- eller
nyrekrytering förutsätter att en unik uppdrags- och kompetensöversyn görs för att säkra
verksamheternas långsiktiga kompetensbehov.
Roller som har utannonserats samt tillsatts under året är ungdoms- och fritidspersonal,
utställningsproducent, turistassistent, kulturutvecklare, bibliotekarier, danslärare,
turistinformatör, föremålsintendent, teknikhandledare, badvärdar, enhetschef samt
föreningssamordnare.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling under året har prioriterats gällande kompetensväxling för bland
annat digitalisering av det nya boknings- bidrags och anläggningssystemet.
Kompetensutvecklingsinsatser uppgår till ungefär 2 000 kr per anställd under året,
resekostnader exkluderat, vilket fördelats individuellt och baserats på medarbetares
kompetensutvecklingsplaner.
33
Sida 298 av 683

Generell kompetenshöjning har genomförts till följd av framtagande av nya lokala
tillämpningsanvisningar för det centrala samverkansavtalet.

Arbetsmiljö
Identifierade och prioriterade områden inom nämndens arbetsmiljömål avser ledarskap,
medarbetarskap och arbetsbelastning.
Inom område ledarskap har kvalitativ efterlevnad av samverkansavtalet prioriterats, vilket
gett effekter inom område medarbetarskap då samverkansmöten och arbetsplatsträffar
genomförts planenligt samt dokumenterats och lagrats på anvisad plats. Sammantaget
har aktiviteterna skapat kontinuitet, transparens och delaktighet gällande arbetsplatsens
och medarbetares arbetsmiljö. Inom område arbetsbelastning har regelbundna
verksamhets- och funktionsträffar planenligt genomförts, vilket visat sig i resultatet vid
medarbetarenkäten genom att område arbetsbelastning nu anges i likvärdig eller högre
nivå i förhållande till övriga förvaltningars resultat.
Nöjd-medarbetar-index (NMI), vilket anges som ett genomsnitt av samtliga frågeområden i
medarbetarenkäten, har ökat från 2017 från 3,4 till 3,7 för 2018. För kommunen som
helhet är NMI 3,8 för 2018.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under året har en partsgemensam översyn avseende rutiner och föreskrifter genomförts,
vilket resulterat i en verksamhetsspecifik sammanställning för chefer och skyddsombud att
använda som stöd och guide för ett fortsatt systematiskt i arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaro1
Total ackumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsanställda uppskattas till liknande nivå
som vid delårsbokslutet (7,14%). Den något högre sjukfrånvaron gentemot förra året kan
härröras till långtidssjukskrivningar av framförallt icke arbetsrelaterad karaktär och som
följd av utökning av sysselsättningsgrader, vilka genomförts som del av kommunens och
Kommunals partsgemensamma samarbete ”heltidsresan”. Parterna har gemensamt tagit
fram en handlingsplan i syfte att möjliggöra en hållbar arbetsmiljö även vid utökning av
sysselsättningsgrader.

Arbetsskador och tillbud
I samverkan med personalorganisationerna har regelbundna täta uppföljningar av
rapporterade tillbud och skador genomförts, samt att interaktiva utbildningar avseende
tillbud och skador genomförts.

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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De vanligaste tillbuden utgörs av fallskador inom framförallt verksamheterna vid
kulturskolan och vid anläggningar. Tillbud rapporteras i huvudsak från
biblioteksverksamheten samt fritidsverksamheten. Skador och tillbud har följts upp i
samverkan och där lärdomar och erfarenheter tillvaratagits samt integrerats i
verksamhetens förebyggande arbetsmiljöarbete.

35
Sida 300 av 683

Bilaga 1. Nyckeltal per avdelning

Avdelning Kulturhuset
Bibliotek
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Medieutlåning

316 945

294 290

296 503

221 419

165 825
(jan+juli-dec)

245 497

271 127

Medieförvärv, volym

7 491

8 514

9 253

7 427

8 500

7 511

8 599

113 420 (julidec)

185 598

199 528

(uppskattat)
Besök huvudbibliotek

206 480

191 951

212 688

140 000
(uppskatt
at)

Besök Sollebrunn

32 340

25 838

20 604

14 082

14 720

18 094

17 067

Besök Ingared

22 519

13 199

19 391

18 743

16 755

13 690

22 908

Kommentar årsbokslut 2018:
2017 års trend med minskade besök på huvudbiblioteket har brutits då besökssiffrorna
vände uppåt 2018. På kulturhuset och biblioteket i Ingared genomfördes förtidsröstningen
till de allmänna valen vilket påverkar besökssiffrorna positivt. I Ingared infördes under året
meröppet vilket också har bidragit till fler besök. Utlåningssiffrorna har ökat jämfört med
2017. Bidragande orsaker till detta kan vara goda resurser för inköp av ett bredare och
större utbud av media.
Åren 2015-2016 är inte representativa då delar av verksamheten var stängd på grund av
stängning, ombyggnad och flytt. Biblioteket har cirka 10 000 aktiva låntagare vilket betyder
att dessa har använt sitt lånekort en gång senaste året.
Sollebrunns skola har en egen ingång till biblioteket i Sollebrunn och dessa besök ingår
inte i ovanstående siffror.

Kultur, konst och museum
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal besök
museum

*

1 300

10 667 (museet
öppnade i
september)

13 487

14 229

12 756

15 754

Antal besök

7 855

7 512

7 081

6 500 (på
Stampens

15 765

11 894

10 605
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konsthall

Kvarn)

Antal besök
program

*

13 010

14 064

14 956

14 910

16 418

15 101

Antal besök
Palladium

*

17 245

17 723

18 490

15 902

Saknas för
delar av
2017

16 219

Kommentar årsbokslut 2018:
Det ökade besöksantalet till museet kan bero på att turistbyrån förlade verksamhet till
entréplanet under sommaren och delar av hösten. Under Lights in Alingsås hade museet
också utställningen ”Synvillor” vilket också kan ha bidragit till besökssiffrorna. Utöver detta
har de den ordinarie utställningen ”Hem” lockat publik. Varje år genomförs besök till
museets samlingar, det så kallade föremålsmagasinet. Under 2017 besökte 225
föremålsmagasinet och för 2018 var det 268 besökare. Besökarna består till största del av
personer som vill forska i museets arkiv, bildmaterial eller föremålsbestånd. I gallerian
”Vimpeln” samt i Gräfsnäs slottsruin har separata utställningar med industrihistoriska
respektive etnografiska teman uppförts under året där besökstalen varit mycket stora men
svåra att mäta. Dessa är därför inte medräknade i redovisningen
Återöppningen av Kulturhuset och konsthallen 2016 drog mycket nya besökare vilket
konsthallens besökssiffor visar. Sedan dess har besöksantalet stabiliserats. Jämfört med
tidigare år har besöksantalet i konsthallen dock utvecklats i positiv riktning då besökstalen
tidigare låg på 6 000-8 000 per år.
Programverksamheten har haft en stor variation i utbudet och breddat till fler målgrupper.
De besökstal som gäller t ex familjelördagar och kulturnatta är inte medräknade om de
inte är faktiska deltagare vid aktiviteter men återfinns i besöksstatistiken till kulturhus och
museum.
Palladium har efter upprustning av teknik och inredning ökat sin attraktivitet vilket lockat
många föreningar att boka för aktiviteter. Förvaltningens egna program, exempelvis ”Bio
med krubb”, är också attraktiva och ofta fullsatta.
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Ungdoms- och fritidsverksamhet
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Deltagare alla
aktiviteter

8 365

11 250

13 134

11 321

14 518

13 679

Könsfördelning F/P
alla aktiviteter

25 % /75%

31 % /69%

30 % //70
%

31%/69 %

34 % /64 %

35%/65%

3 936
19%/81%

4 901
24%//76%

2 106

1 587

41%/59%

32%/68%

Besökare öppen
fritidsgård

726

222

Ingared
könsfördelning F/P

40%/60%

38%/62%

Besökare öppen
fritidsgård
Alingsås
könsfördelning F/P
Besökare öppen
fritidsgård
Sollebrunn
könsfördelning F/P

Kommentar årsbokslut 2018:
En förklaring till minskningen av antalet besök i det totala deltagarantalet kan vara att det i
2017 års siffror också ingår besök till arrangemang som avdelningen genomfört i
samarbete med andra så som Potatisfestivalen etc.
Besökare i den öppna verksamheten under året har ökat i Alingsås men minskat i Ingared
och Sollebrunn. Med hjälp av fokusgrupper har förvaltningen tagit reda på möjliga
förklaringar till orsaken av minskningen av besökare i Ingared. Enligt fokusgrupperna kan
följande orsaker finnas:
- Det breda ålderspannet på en liten yta. (11-20 år)
- Införande av meröppet bibliotek i Ingared
- Bristande marknadsföring
- Konkurrerande verksamheter under öppettider
- Få riktade aktiviteter
- De äldre ungdomarna besöker gården i tätorten, bland annat på grund av de extra
satsningar på musik som skett där.
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Anläggning och fritid
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sporthallar –
bokad tid av
bokningsbar tid

51,3 %

51,7 %

50,3 %

52,1 %

53,8%

53,7%

50,1

Gymnastikhallar –
bokad tid av
bokningsbar tid

22,4 %

21,9%

22,3 %

24,6 %

25 %

22 %

23,6

Bollplaner
konstgräs – bokad
tid

49,6 %

47,8%

47,6 %

50,1 %

51,7 %

53,3%

39,1

Allmänhetens
besök till simhall
per invånare

*

1,92

1,86

1,80

-

-

-

Ungdomsbesök (019 år) till simhall
per ungdom

*

3,76

4,16

3,86

-

-

-

Kommentar årsbokslut 2018:
En liten minskning av bokningsbar tid i sporthallar beror på att fotbollsklubbar fördelar tider
från sporthallar till konstgräs. Nedgången av den bokad tid på konstgräsplaner beror på att
nämnden under 2018 ökade antalet konstgräsplaner från en till tre planer. Sedan våren
2016 har simhallen varit stängt för renovering.

Kulturskolan
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antal antagna
elevplatser

1 181

1 120

1 132

1 209

1 303

1 248

1 218

Antagna av tot.
Anmälningar

*

*

*

71 %

77 %

66 %

50 %

Könsfördelning
antagna
elevplatser F/P

72 % /28 %

74 % 26 %

74 % 2 6 %

75 % 25 %

75 % 25 %

77 % 23 %

76%/24%
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Kommentar årsbokslut 2018:
Fler elever än vanligt sökte till kulturskolan och fler elever valde att fortsätta i kulturskolan
under hösten 2018 vilket medförde att kön ökade vilket kan vara en möjlig förklaring till
siffrorna.

Turist och evenemang
2018
Antal fikavandringar

33

Antal deltagare
fikavandringar

530

Antal Stadsvandringar

13

Antal deltagare
Stadsvandringar

179

Antal kafénätverksträffar

4

Följare Facebook

3374

Följare Instagram

2815

Antal besökare på
hemsidan kafestaden.se

83 555

Kommentar årsbokslut 2018:
Kultur- och fritidsnämnen övertog ansvaret för kommunens turist- och
evenemangsverksamhet från och med 2018. Därför finns inga siffror för tidigare år när det
gäller vissa poster. Antalet deltagare på fikavandringen har ökat jämfört med 2017 då var
det 400 som gick vandringen. Under 2018 är motsvarande siffra 530. Antalet följare på
Facebook är en ökning med 36 % jämfört med 2017. De flesta följarna utgörs av kvinnor i
åldersspannet 45-54 år. Ungefär hälften av följarna är boende i Alingsås kommun och
övriga kommer från närliggande kommuner. Antal besökare på hemsidan kafestaden.se
har ökat med 16 % under 2018 jämfört med 2017. De allra flesta besöker hemsidan för att
få information om Potatisfestivalen, sommaronsdagarna samt aktiviteter i Gräfsnäs.
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Bilaga 2. Internkontrollplan
Område

Process

Risk

Kontrollmoment

Metod

Ansvarig

Uppföljning
(frekvens)

Rapport till och
tidpunkt

Upphandling

9

Att säkerställa att inköp
av tjänst/vara följer
ramavtal

Generella stickprov

Controller

Månadsvis

Delårsbokslut,
Årsredovisning

Säkerställa att
direktupphandling sker
enligt gällande riktlinjer

Stickprov på
inköpsvärde som
överstiger 20 000 kr

Controller

Månadsvis

Delårsbokslut,
Årsredovisning

Controller och
Kvalitets- och
nämndcontroller

Månadsvis

Varje
nämndsmöte

ekonomi
verksamhet
medborgare medarbetare

Ekonomi

Ekonomi

Direktupphandling

9

Utbildning
(förebyggande kontroll)

Utbildning
(förebyggande kontroll)
Verksamhet/Ekonomi

Ekonomi

Nämndens
uppsiktsplikt

Drift av Nolhaga
Parkbad

6

12

Högre grad av
återrapportering till
nämnden avseende
pågående processer
gällande mål och
åtaganden

Månadsvisa
uppföljningar till
nämnden

Säkerställa att
Parkbadet vid
driftsättning är
kvalitetssäkrat ur ett
långsiktigt perspektiv

Identifierade
investeringar och
utrustning upphandlat
och monterat

Delårsbokslut,
Årsredovisning
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Controller och
avdelningschef

Löpande

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsredovisning

Överlämning från Fabs
Säkerställa
driftsekonomi
Anställ och utbilda
medarbetare
Upprätta rutiner och
riktlinjer
Marknadsföringsplan
Medarbetare

Inrapporteringar
av arbetsskador
och tillbud i Lisa

9

Åtgärda de skador och
tillbud som inkommit

Information och
utbildning
(förebyggande kontroll),

HRansvarig/avdelni
ngschefer

Löpande,
Förvaltningens
samverkansgrup
p(FSG)

Vårbokslut,

Delårsbokslut,

Systematisk uppföljning
Medborgare

Verksamhet

Verksamhet

Ny kommunallag
och ny
förvaltningslag

6

Försening av
byggprocessen av
Nolhaga Parkbad

12

Föreningsbidrag

6

Säkerställa att
nyheterna i de nya
lagarna är kända

Utbildning
(förebyggande kontroll)

Kvalitets- och
nämndcontroller

Löpande

Säkerställa full insyn i
byggprocessen

Tät medverkan i
styrgruppsmöten samt
byggmöten

Controller

Löpande

Kartlägga processen

Controller och
föreningssamordnare

Löpande

Förvaltningschef

Månadsvis

Kvalitetssäkra
föreningsbidragsprocessen

Ta fram rutiner
Uppföljning

Delårsbokslut,
Årsredovisning

Årsredovisning

Avdelningschef

Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsredovisning
Delårsbokslut,
Årsredovisning

Återrapportering
Verksamhet

Meröppet i
Kulturhuset

12

Löpande avstämning om
utvecklingen inom
området.

Avstämning med
avdelningschefer
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Vårbokslut,
Delårsbokslut,
Årsredovisning

Verksamhet

Verksamhet

Kommunikation:
publicering av
information på
webbsidor

9

Införandet av ny
dataskydddsföror
dning (GDPR)

6

Säkerställa att korrekt
information finns på
webbplatser samt
vidareutveckla dessa för
ökad tillgänglighet

Genomgång av samtliga
sidor på alingsas.se

Säkerställa att GDPR
efterlevs

Utbildning i den nya
dataskyddsförordningen

Kvalitets- och
nämndcontroller

Löpande

Delårsbokslut,
Årsredovisning

Kvalitets- och
nämndcontroller

Löpande

Delårsbokslut,
Årsredovisning

Generella stickprov

(förebyggande kontroll)
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Utbildningsnämndens årsbokslut 2018
KUN 2019-02-20 § 22

Sida 310 av 683

Årsbokslut 2018
Verksamhet
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna Alströmergymnasiet, Campus Alingsås
och Integrationsavdelningen. För detta ansvar har Utbildningsnämnden 182 131 tkr att
tillgå där 156 000 tkr är fördelat till Alströmergymnasiet, 22 750 tkr till Campus Alingsås
och resterande medel delas mellan Integrationsavdelning, nämnd och stab.
Nämnden har genom elva sammanträden behandlat och fattat beslut om nämndens
verksamhetsområde. Uppföljning av beslut, uppdrag och processer har skett genom
verksamhetsberättelser, information, dialogmöten, strategidagar och utbildning. Totalt har
nämnden under året behandlat 95 paragrafer. Nämndens sammanträden har tematiserats
och under perioden har nämndens sammanträden haft särskilt fokus på
lokalförsörjningsplan, GR-enkät samt revidering av delegationsordning med anledning av
ny kommunallag, ny förvaltningslag samt dataskyddsförordningen. Vidare har det
systematiska kvalitetsarbetet, bland annat uppföljning av kunskapsresultat i
gymnasieskolan, varit återkommande teman under perioden.
Alströmergymnasiet har tolv nationella program, gymnasiesärskola och
introduktionsprogram samt gymnasieingenjörsutbildning där sex elever läser fjärde året på
teknikprogrammet. Vid gymnasiet finns även tre nationella idrottsutbildningar (NIU) inom
fotboll, gymnastik och handboll där 104 elever återfinns. Vid NIU kommer 55 elever från
25 olika kommuner utanför GR-området. Det totala antalet elever på skolan för samtliga
skolformer och program uppgick i vid årsskiftet 2018/2019 till 1200 jämfört med årsskiftet
2017/2018 då elevantalet uppgick till 1181. Gymnasiesärskolan har minskat antal elever
från 37 elever 2017 till 32 elever 2018.
Alströmergymnasiets högskoleförberedande program var till stor del fullbelagda under
läsåret 2017/2018. Utbildningsnämnden beslutade (UN § 49/2018) om organisation på
Alströmergymnasiet inför läsåret 2018/2019 vilket innebar 364 platser fördelade på tio
nationella program i årskurs 1. Detta medför en ökning på cirka 60 elever i relation till
föregående år. Vad gäller yrkesprogrammen har el- och energiprogrammet uppvisat ett
ökat söktryck. De högskoleförberedande program som haft högst söktryck är
ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Det är ca 60 % av samtliga 16åringar i kommunen som har antagits till Alströmergymnasiet vilket är i paritet med 2017.
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Av de elever som finns vid Alströmergymnasiet i samtliga årskurser utgörs ca 87 % av
alingsåsare.
De elever som är mellan 16-20 år och inte är i utbildning eller sysselsättning, finns inom
nämndens kommunala aktivitetsansvar (KAA). Där erbjuds individuella lösningar av
aktiviteter och utbildning. Sedan 1 juli 2018 ingår inte introduktionsprogrammen i KAA.
Inom KAA (s.k. ”Din väg”) finns per den 31 december 19 individer. Under 2018 har 27
ungdomar inom KAA gått vidare till utbildning, jobb eller övrigt. I december 2018 fanns 135
elever inskrivna vid introduktionsprogrammen varav 65 elever vid språkintroduktion.
Den 1 juli 2018 trädde lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial
nivå i kraft. Lagen, som även kallas den nya gymnasielagen, ger en ny möjlighet till
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande ungdomar. Under 2018 har 24 ungdomar
beviljats uppehållstillstånd enligt den nya lagen varav tio elever har fått möjlighet till
fortsatta studier på introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet. Fem av dessa
elever återfinns vid språkintroduktion och fem elever vid Yrk-in. Övriga 14 ungdomar har
individuella studieplaner på nationella program vid Alströmergymnasiet eller studerar på
Hjälmared folkhögskola och vid Lerums gymnasium.
Vid Campus Alingsås ingår eftergymnasial utbildning, grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare samt särskild utbildning för vuxna. Campus skall
även verka för utveckling och tillväxt i Alingsås kommun genom att vara en möteplats för
lärande samt identifiera och erbjuda utbildning som matchar det lokala, regionala och
nationella kompetensbehovet. Den gynnsamma arbetsmarknaden har inneburit att
söktrycket är lägre än tidigare inom vuxenutbildningens gymnasiala utbildningar. Under
året har ca 1000 studerande deltagit i någon form av utbildning vid Campus Alingsås vilket
är en marginell minskning från 2017. De stora elevgrupperna utgörs av svenska för
invandrare (SFI), gymnasiala kurser samt lärcentradelen som omfattar eftergymnasiala
utbildningar. Under året har lärcenter Campus Alingsås beviljats ca 1 600 tkr i statsbidrag
från Skolverket och ett arbete har genomförts under året i att utveckla metoder och
investera i teknik och digitaliserade informationssystem. Syftet är att än mer tillgängliggöra
utbildning via bland annat videokonferens, skapa moderna och attraktiva mötesplatser för
studerande samt främja infrastrukturen för vuxnas lärande via studier på distans.
Integrationsavdelningen är kommunens flyktingmottagning. Detta innebär bland annat
handläggning av försörjningsstöd, bosättning, hjälp med inskrivningssamtal i skola och
samhällsorientering. Fördelningstalet gällande mottagande av nyanlända för Alingsås
kommun 2018 var 84 personer varav 30 personer var kvotflyktingar. Utöver
fördelningstalet har det skett anhöriginvandring samt uppehållstillstånd för
gymnasiestudier för ungdomar genom den nya gymnasielagen. Detta innebär ett totalt
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mottagande av 162 personer varav 24 ungdomar fått uppehållstillstånd i kommunen enligt
den nya gymnasielagen.
Mottagandet har således minskat från 201 personer (2017) till 162 personer (2018). Även
om mottagandet har minskat under 2018 har långa handläggningstider vid Skatteverket
och Försäkringskassan föranlett att försörjningsstödet har ökat och att det skett en
fördröjning för individen vad gäller att påbörja etablering och svenska för invandrare (SFI).
De långa handläggningstiderna vid Skatteverket innebär att det dröjer innan personen blir
folkbokförd och får sina sista siffror i personnumret. Innan en person fått fullständigt
personnummer kan personen inte få ersättning från Försäkringskassan eller påbörja
etablering och SFI-studier. Bland annat har ett högre flyktingmottagande har skapat längre
handläggningstider hos Försäkringskassan.
Av fördelningstal 84 har 41 personer erhållit permanenta boendelösningar i form av
förstahandskontrakt i kommunen. Övriga har fått bostad genom andrahandsuthyrning på
folkhögskola och f.d. HVB-hem som Utbildningsnämnden övertagit från Socialnämnden.
Utbildningsnämndens andrahandsuthyrning har under året ökat och i december 2018 stod
nämnden som hyresvärdar för ett 40-tal hushåll bestående av ett 70-tal personer genom
denna lösning. Vid årsskiftet fanns det 18 personer (12 hushåll) som hade avslutat sin
introduktionsperiod i verksamheten men kvarstod som nämndens hyresgäster.
Skolinspektionen har under våren genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet
och individanpassning i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Alingsås kommun
och hos Hermods. Skolinspektionen identifierade utvecklingsområden inom studieavbrott,
kompetensutveckling, individanpassad undervisning och individuella studieplaner (UN §
82/2018). Huvudmannen skall senast den 19 april redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena. Vidare har
Skolinspektionen under hösten genomfört en kvalitetsgranskning av hur studie- och
yrkesvägledningen vid Alströmergymnasiets vård- och omsorgsprogram samt handelsoch administrationsprogram bedrivs. Skolinspektionen inkom med beslut den 16 januari
2019. Skolinspektionen identifierade utvecklingsområden inom arbetsfördelning,
behovsanpassning, säkerställande av det kompensatoriska uppdraget i framtida studieoch yrkesval kopplat till kön, social och/eller kulturell bakgrund samt förtydligande av
rutinerna för studie- och yrkesvägledningen. Huvudmannen ska senast den 15 augusti
2019 redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade utvecklingsområden.
Den 25 maj trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. GDPR kompletteras i
Sverige av dataskyddslagen och dessa ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med
GDPR är att stärka skyddet för enskildas personuppgifter. Arbetet med att anpassa rutiner
och sättet vi hanterar personuppgifter har pågått under året. Utbildningsnämndens
ledamöter, chefer och administratörer har informerats om den nya lagstiftningen och de
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nya kraven. All personal har deltagit i de centrala nanoutbildningarna via
kommunledningskontoret. Upprättande av registerförteckning över behandlingar av
personuppgifter och PUB-avtal pågår.
Från och med 2019 har Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden slagits
samman till en nämnd (KF § 87/2018). Ett arbete med att ta fram en ny
förvaltningsorganisation samt en överflytt av arbetsmarknadsenheten (AME) har pågått
under hösten 2018. Den nya förvaltningsorganisationen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Demokratifrågor
Utbildningsnämnden har arbetat med demokrati genom nationell lagstiftning, KF
flerårsstrategi (KF § 251/2017) samt utifrån kommunstyrelsens beslut (KS § 4/2018).
Utifrån ovanstående har demokratiarbetet under året blivit än mer systematiskt och
kontinuerligt. På Alströmergymnasiet har till exempel ett ”IKT-råd” bildats tillsammans med
elever för att de ska kunna påverka hur de digitala verktygen används. Vidare har ett
elevråd bildats i syfte att eleverna ska kunna påverka sin fysiska arbetsmiljö såsom
elevutrymmen och matsituationen. Vidare har en skolkonferens genomförts under 2018
som föranletts av ett programmöte där elever tillsammans med lärare och rektorer beretts
tillfälle att besluta dagordning. Sektor två genomför med elevhälsans stöd och gemensam
litteratur ett arbete i syfte öka elevernas förståelse för demokratifrågor. Inför val 2018
genomfördes en skoldebatt där lokala politiker fick svara på frågor från tredjeårselever vid
Alströmergymnasiet.
För att främja nyanländas delaktighet och kunskap om kommunen och de politiska beslut
som fattas har ett arbete påbörjats mellan SFI och Integrationsavdelningen. Under året
har en kartläggning gjorts bland SFI-studenter för att förstå hur deras kunskap och
intresse är i demokratifrågor. Vidare har Integrationsavdelningen blivit beviljad 500 tkr från
länsstyrelsen för att utveckla kommunens medborgardialog med nyanlända. Arbetet med
att starta ett integrationsråd har påbörjats under året.
Flera av Integrationsavdelningens aktiviteter är integrationsskapande genom ett
samarbete med civilsamhället och Kultur- och fritidsnämnden för att främja delaktigheten,
demokratin och medborgardialogen. Ett exempel under perioden var att möta
medborgares frågor som uppstår vid uthyrning av fastigheter till personer inom
etableringen.

Åtaganden och nyckeltal
Följande åtaganden och nyckeltal utgår ifrån nämndens beslutade flerårstrategi 2018-0110, UN § 2. Utbildningsnämndens nyckeltal utgörs såväl av kvantitativ data som kvalitativa
aktiviteter och pågående processer vilket redovisas nedan.
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KF mål 1: I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Andelen elever som känner trivsel och
trygghet i skolan ska öka.

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. UN åtar sig att utveckla
förutsättningarna för elevernas
valkompetens kring gymnasiet och
yrken, i syfte att öka tryggheten för
eleverna kring sina val i framtiden.

Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det
är i kommunen skall förbättras.

2. UN åtar sig att rikta särskilda insatser i
syfte att förebygga kränkande
behandling och hedersrelaterad
problematik.
Nyckeltal:
(a) Elevernas upplevelse av ändamålsenlig
studie- och yrkesvägledning (AG, CA),
(b) andel elever som upplever delaktighet och
inflytande i undervisningen (AG, CA),
(c) nyanländas upplevelse av delaktighet i
samhället (AG, CA, IA), (d) antal
utbildningsinsatser inom området kränkande
behandling och hedersrelaterat våld samt
riktade resurser (AG, CA, IA), (e) andel elever
som upplever studiero (AG, CA)

De strukturer som har iscensatts för att möta Utbildningsnämndens åtagande gällande KF
mål 1 framgår nedan.
Integrationsavdelningen har implementerat en arbetsmetod angående våld i nära
relationer/hedersproblematik. En ”scanningmetod” används för att upptäcka och förebygga
våld i nära relationer och hederproblematik vilket innebär att personal professionellt
hanterar frågor om våld. För att alla nyanlända i Alingsås kommun ska få kunskap om var
man vänder sig i situationer kopplat till våld i nära relationer/hedersproblematik har ett
systematiskt arbete genomförts. Personal i verksamheten har under våren utbildats i
metoder som har använts i implementeringsfasen. Ett samarbete med socialförvaltningen
gällande Cope föräldrautbildning (Community Parent Education Program) där kurator har
träffat samtliga familjeanknytningar för samtal om heder och jämställdhet genomförts.
Vidare har Integrationsavdelningen i samarbete med socialförvaltningen arbetat
förebyggande mot hedersproblematik genom föräldragrupper, grupper för män samt för
unga killar på introduktionsprogrammets språkintroduktion vid Alströmergymnasiet.
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Vid Alströmergymnasiet har kompetensutvecklingsinsatser inom kränkande behandling
genomförts där en gemensam föreläsning och gemensam litteraturläsning varit en metod.
Samtliga gymnasielärare har läst boken ”Det nya landet” i syfte att få än mer kunskap och
metoder för att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. Lärare vid Campus har
deltagit i en föreläsning med temat hedersrelaterat våld. Föreläsningen om hedersrelaterat
våld anordnades av Integrationsavdelningen.
Alströmergymnasiets likabehandlingsplan har reviderats utifrån ny lagstiftning och
riktlinjer. Nytt är att ansvarig rektor (tidigare kurator) beslutar om det är ett
kränkningsärende eller ej.
Ett förebyggande arbete gällande utanförskap och extremism har startats upp i form av en
inventering kring den kunskap som SFI-elever besitter om var de kan vända sig vid oro
och frågor om ovanstående. En förvaltningsövergripande föreläsning i ämnet genomfördes
i april för tjänstemän och nämndens ledamöter.
En ansökan till ICLD om en fortsättning av det kommunala partnerskapet med
Chililabombwe kommun i Zambia med fokus på utanförskapsarbete har beviljats om 1 500
tkr och arbetet har påbörjats under perioden (UN § 12/2018, dnr. 2018.028 UN).
Den 21 mars överlämnades en säkerhetsrapport från AB Svensk Skolsäkerhet till
Utbildningsnämnden (UN § 24/2018). I rapporten redovisades observationer från fysisk
besiktning av Alströmergymnasiet, Campus Alingsås och Integrationsavdelningen. Utifrån
säkerhetsrapporten antog nämnden en åtgärdsplan för säkerhetsarbetet inom nämndens
verksamheter (UN § 33/2018) som syftar till att öka den fysiska säkerheten i
verksamheterna. En ombyggnation av Integrationsavdelningen har skett under året i syfte
att säkerhetsanpassa lokalerna. Lokal- och säkerhetsrelaterade frågor hanteras
månadsvis vid utbildningsverksamhetens lokala samverkansgrupp. Vid Campus Alingsås
har besöksrutiner tagits fram och utrymningsvägar från särskild utbildning för vuxnas
placering i Utbildningens hus har säkrats och godkänts av räddningstjänsten.
I samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen genomfördes Industrinatten i november
där 13 högstadieklasser besökte 13 alingsåsföretag. Insatsen syftar till att öka elevernas
valkompetens och kunskap om framtida arbetstillfällen inom industrin.
För att öka Alströmergymnasieelevernas valkompetens inför framtiden har studie- och
yrkesvägledare ökat sin tillgänglighet på bland annat sociala medier via ”google hangout”.
Inspirationsföreläsningar har genomförts i samarbete med företagsledare i samma syfte.
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Årets GR-enkät1 visar att 52 % av eleverna upplever att de genom skolans studie- och
yrkesvägledning har fått mer kunskap om hur de kan tänka i olika valsituationer kring
framtida jobb och studier. Detta är en ökning med 8 % jämfört med 2017.
GR-enkäten visar att Alströmergymnasiets indexvärde2 vad gäller delaktighet och
inflytande är 52 av 100, viket indikerar ett något lägre värde än förra året (jmf index 58 år
2017). Arbetet med att finna former för att öka elevernas möjlighet till delaktighet och
inflytande sker systematiskt samt genom skolans digitaliseringsarbete. Elevenkätens
resultat avseende studiero visade att Alingsås har ett indexvärde på 56 vilket är ett något
lägre värde än 2017 (jmf index 61 år 2017). Emellertid är det i paritet med snittet för
studiero bland medverkande GR-kommuner.
Vid Campus Alingsås har olika mätningar gjorts under 2018 för att synliggöra vilka faktorer
som påverkar elevernas delaktighet och inflytande. En enkätundersökning har gjorts där
82 elever har svarat, varav 79,3 % var kvinnor. Undersökningen visade att elever är nöjda
och känner sig trygga i sin utbildningsmiljö. Medelvärdet för elevernas ”nöjdhet med
utbildningen” uppgick till 7,6 på 10-gradig skala. Eleverna ansåg att de i stor utsträckning
får hjälp av lärarna att nå målen samt att lärarna förklarar så att eleverna förstår, 4,3 på en
5-gradig skala. Vidare så skattade eleverna bemötande från skolans personal till 4,4 på 5gradig skala, samt upplevd trygghet till 4,6 på en 5-gradig skala. Vad gäller delaktighet
och inflytande i utbildningen anger 67,1 % att det har en individuell studieplan som de
upprättat på egen hand eller tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.
Enligt den årliga brukarenkäten som besvaras av Integrationsavdelningens brukare var 86
% av de tillfrågade nöjda med verksamhetens mottagande vilket är en ökning med 15 %
från 2017. Av de tillfrågade uppger 90 % att kommunens aktiviteter/arbete gjort att de
känner sig delaktiga samhället samt 68 % upplevde att Integrationsavdelningen har
öppnat upp och stöttat i kontakt med andra myndigheter och instanser i kommunen. Det
sistnämnda är minskning med 12 % från 2017, vilket kan bero på en för individerna
komplicerad boendesituation. Vidare anger 57 % av de mottagna att de är nöjda med det
boende som de blivit tilldelade i kommunen och 67 % anser att de fått tillräckligt med
information om boende innan och under introduktionstiden. Av de tillfrågade känner sig 84
% av de tillfrågade välkomna i kommunen. Enkäten besvarades av 49 individer.

1

GR-enkäten 2018 bygger på svar från deltagande kommuner såsom Alingsås, Göteborg (endast fristående gymnasieskolor), Härryda,
Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Stenungsund och Öckerö. På Alströmergymnasiet svarade 279 elever år 2 på enkäten, vilket motsvarar en
svarsfrekvens om 79,5%.
2
Indexvärde – ett frågevärde som beräknat på antal som valt respektive svarsalternativ, där det bästa svarsalternativet ges 100 poäng, det
näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0 poäng. Poängen multipliceras med andelen som valt alternativet
och delas sedan på totala antalet svar för att erhålla indexvärdet. Genomsnittligt indexvärde räknas också ut för en kategori genom att
räkna ut genomsnittet av dess ingående frågor.
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Sammanfattning mål 1: Utbildningsnämndens åtaganden är genomförda. Utifrån
perspektivet att det i Alingsås är tryggt, säkert och välkomnande bidrag
Utbildningsnämnden genom sina åtaganden till det övergripande målet ”I Alingsås är
tryggt, säkert och välkomnande”.

KF mål 2 I Alingsås finns det goda möjligheter till arbete och företagande

Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Kommunens näringslivsranking ska
förbättras.

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. UN åtar sig att öka andelen utbildningar
i enlighet med arbetsmarknadens
behov med särskilt fokus på
yrkesutbildningar och nyanländas
inträde på arbetsmarknaden.

Självförsörjningsgraden ska öka.
Medborgarnas upplevelse av
arbetsmöjligheterna i kommunen ska
förbättras.

2. UN åtar sig att samverka med kulturoch fritidsförvaltningen, civilsamhället
och näringslivet i syfte att öka andelen i
arbete samt delaktigheten i samhället.
Nyckeltal:
(a) näringslivets tillgång till arbetskraft/
medarbetare med relevant kompetens (CA
utifrån specifik fråga i företagarenkätenkät från
Svenskt näringsliv ang. företagsklimatet i
kommunen varefter ranking sker mellan 1-290),
(b) antal/andel elever som inom sex månader
efter avslutad yrkesutbildning är i arbete (AG,
CA), (c) antal extratjänster i förvaltningen,
(d) antal utbildningsplatser riktade till
yrkesutbildningar och nyanlända (CA, AG),
(e) antal aktiviteter och riktade resurser till
arbetsmarknadsåtgärder. (AG, CA),
(f) antal utbildningar i samverkan med SFI, AME
och externa aktörer samt civilsamhället. (CA,
AG), (g) antal aktiviteter, medborgardialoger
och resurser riktade till integrationsfrämjande
arbete i syfte att öka delaktigheten och inträdet
på arbetsmarknaden.

Vid Campus startade yrkesvuxutbildningen Plåt och svets i januari 2018 och 18 elever har
under året påbörjat utbildningen. Utbildningen utgör en del av Göteborgsregionens (GR)
gemensamma utbildningsutbud. Under året har Campus vuxenutbildning även startat upp
en ny kockutbildning med språkstöd med fem antagna elever och tre elever från
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gymnasieskolans Introduktionsprogram. Yrkesutbildningen Vård och omsorg erbjuder
språkstöd för den som behöver sedan årsskiftet 2017/2018. Härutöver har
yrkeshögskoleutbildningen Diagnostekniker fordon och universitetsutbildningarna
Grundlärarprogrammet samt Butikschefsprogrammet startats upp vid Campus under året.
Vidare har en utbildning i samverkan med Turistrådet Västsverige i "Digitala verktyg för
besöksnäringen" genomförts inom ramen för projektet Kobra. Under året har en
inventering gjorts över vilka yrkeshögskoleutbildningar som finns i landet och som svarar
mot arbetsmarknadens behov av kompetens i Alingsås. Detta gäller främst inom
branscherna IT, industri och turism vilka kan vara aktuella att erbjuda via distans med stöd
av videokonferens på Campus Alingsås. Ett arbete har påbörjats med att kontakta såväl
utbildningsanordnare som företag i syfte att än mer kunna erbjuda utbildningar som
efterfrågas av arbetsmarknaden lokalt och regionalt.
Under perioden har avtal tecknats mellan GR och Alingsås kommun avseende delprojekt
på Alströmergymnasiet inom ESF-projektet ”Yrk In”. Målet för Yrk In i GR är att på
organisationsnivå i högre grad tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever,
samt att öka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen och
därmed underlätta ungas etablering i arbetslivet. Vid introduktionsprogrammen deltar 26
elever i undervisning på nationella yrkesprogram utifrån språklig förmåga, motivation och
intresse. Detta möjliggör för eleverna att delta i språkutvecklande miljöer och ökar
kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen.
Under året har även introduktionsprogrammens försöksverksamhet vid
arbetsmarknadsenheten (AME) för ungdomar inom KAA permanentats i syfte att
arbetsträna för att på sikt kunna praktisera på ett företag eller i offentlig sektor. Vidare har
samarbete etablerats med Hjälmareds folkhögskola för att ungdomar ska få prova denna
skolform.
Vid Alströmergymnasiet har Ung företagsamhet utökats på bygg- och
anläggningsprogrammet och estetetiska programmet. Vid Alströmergymnasiet har
aktiviteter genomförts såsom ”produktmässan” för att synliggöra och öka elevernas
kunskaper i marknadsföring av produkter och tjänster samt förbättra samverkan med
näringslivet.
Alströmergymnasiet och Campus Alingsås har under året deltagit i vård- och
omsorgsförvaltningens kartläggning vad gäller förutsättningar för utbildning i bristyrket
”stödassistent”.
En undersökning har genomförts för att visa hur stor andel av Alströmergymnasiets elever
som efter avslutad yrkesutbildning är i arbete eller i studier efter sex månader inom det
valda yrkesområdet. Resultatet visade att en hög andel elever (som lägst 80 %) inom
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bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, barn- och
fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet har fått ett arbete inom valt
yrkesområde. Av de elever som avslutat handel- och administrationsprogrammet har mer
än hälften av eleverna fått ett arbete inom valt yrkesområde.
Svenskt Näringsliv har under året gjort en enkätundersökning i Alingsås för att identifiera
näringslivsklimatet i kommunen. 196 Alingsåsföretag svarade på enkäten varav
branscherna handel/bygg/industri framträder med flest svarande. Undersökningen visar att
näringslivsrankingen som helhet har gått ner med 37 placeringar från 200 till 237.
Undersökningen lyfter fram två kvalitetsfaktorer som står i direkt relation till bland annat
Utbildningsnämndens verksamheter. Dessa är ”skolans attityder till företagande” och
”företagens tillgång till arbetskraft med relevant kompetens”. Indikatorn ”Skolans attityder
till företagande” har gått ner från 157 till 186. Indikatorn ”tillgång till kompetens” har gått
ner från plats 140 till 158. Sett till den genomsnittliga betygspoängen i enkäten kvarstår
2017 års betyg om 3,7 (betygsskala 1-6) för ”skolans attityder till företagande” samt 2,7
avseende ”tillgång till kompetens”. Betygpoängen är i paritet med genomsnittet i riket.
Det integrationsfrämjande arbetet inom nämndens verksamhetsområden kännetecknas av
samverkan med såväl näringsliv (åtagande 1 ovan), föreningsliv samt övriga förvaltningar.
Övriga insatser avseende KF mål 2, åtagande 2 framgår nedan.


Utbildningsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningens
arbetsmarknadsenhet (AME) och Arbetsförmedlingen tecknat en lokal
överenskommelse inom ramen för DUA (delegationen för unga och nyanlända i
arbete). Arbetet har påbörjats med att samverka kring insatser som leder till studier
och/eller arbete inom bristyrken såsom exempelvis vård, service, lager och logistik
för unga och nyanlända (16-64 år). Under året har 45 särskilt utvalda individer
med etableringsplan/program fått information om hur de kan få stöd för att
snabbare kunna komma i arbete. Av dessa intervjuades 23 personer varav elva
valdes ut för kartläggning hos Arbetsmarknadsenheten (AME) i syfte att erhålla en
tydligare plan för sin etablering. Vid årsskiftet var sex av dessa individer på väg ut
mot studier, praktik eller annat arbete.



Vuxenutbildningen (SFI) och Röda korset anordnar språkcafé för nyanlända på
biblioteket. Utifrån en fokusgruppsundersökning har det visat sig att denna aktivitet
behöver kvalitetssäkras utifrån målgrupp och syfte. Biblioteket och
vuxenutbildningen (SFI) kommer att intensifiera sitt samarbeta för att finna
synergieffekter som gynnar gruppen nyanlända i relation till språkinlärning,
informationssökning och kulturaktiviteter.
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Besök på biblioteket har blivit blir ett stående inslag i SFI:s introduktionsgrupp.
Information om bibliotekets språkcafé ges även i introduktionsgruppen.



Konceptet ”Happy Sunday” för nyanlända kvinnor och tjejer har utvecklats och
implementerats av föreningsliv, studieförbund och Integrationsavdelningen i Arena
Elvas lokaler. Under perioden har elva söndagar genomförts och cirka 10-25
deltagare har mött upp för att ta del av Alingsås kultur- och fritidsaktiviteter.
Konceptet ”Happy Friday” har också etablerats på fritidsgårdarna i Sollebrunn och i
Ingared. Under perioden har fem Happy Fridays ägt rum.



Arena Elva och Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) har under året
påbörjat ett arbete med lunchöppet där elever från IM kan spendera sin lunchrast
på fritidsgården.



Kulturskolan har med kulturrådsmedel och i samarbete med vuxenutbildning och
Integrationsavdelningen, under hösten erbjudit nyanlända barn, ungdomar och
vuxna att delta i en kör. Detta i syfte att främja språkutveckling och integration.



Integrationsavdelningens introduktionsprogram har under våren bland annat
utökats med olika tematräffar där presentation av kultur- och fritidsförvaltningens
olika utbud för nyanlända har presenteras. Detta görs dels för målgruppen 11-20 år
och dels för gruppen vuxna i syfte att få fler unga nyanlända till
fritidsgårdsaktiviteterna och få fler vuxna att delta i förvaltningens kulturaktiviteter.
Vid introduktionsträffarna har både unga och deras föräldrar fått delta. Ungdomsoch fritidsverksamheten arbetar med att motarbeta utanförskap och stärka
integrationen genom att förena gruppen unga genom evenemang och riktad
musikverksamhet.



För att skapa mötesplatser för ungdomsgrupper i Arena Elvas lokaler har
musikarrangemanget ”Festivalströmer” arrangerats genom ett samarbete mellan
Arena Elva och estetiska programmet på Alströmergymnasiet. Vidare genomför
kulturskolan tillsammans med Alströmergymnasiet och Integrationsavdelningen
samarbeten där nyanlända får prova på att uttrycka sig genom musik och teater.



Som ett komplement till GR:s samhällsinformation som alla nyanlända får ta del av
har en lokal samhällsinformation som består av såväl välkomst- som tematräffar
arrangerats. Detta för att öka kunskapen om delaktigheten i kommunens arbete
bland kommunens nya invånare.



I planeringen av Kulturnatta samverkade Kulturhuset med Integrationsavdelningen
och Campus i syfte att utveckla aktiviteter för att attrahera målgruppen nyanlända
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och övriga. Under Potatisfestivalen fanns ett samarbete där
Integrationsavdelningen, representanter från olika länder och delar av
civilsamhället hade mötesplatser utifrån de kulturer som finns representerade i
kommunen i form av mat, dans och musik.


Under perioden har ett samarbete mellan Alströmergymnasiets barn- och
fritidsprogram och Nolhaga Parkbad påbörjats i syfte att erbjuda simundervisning
för nyanlända kvinnor under 2019.



En ansökan (§ 37a ansökan) till länsstyrelsen om externa medel har beviljats och
ett arbete har gjorts med att ta fram ett nytt introduktionsprogram i kommunen för
kvotflyktingar. Detta introduktionsprogram har tagits emot med 100 %
nöjdhetsindex.



Under perioden har fyra extratjänster riktade till personer inom etableringen varit
verksamma vid Alströmergymnasiet, Campus, Integrationsavdelningen och staben.
Sammantaget är två personer anställda inom arbetsmarknadsåtgärden
extratjänster vid förvaltningen per den 31 december 2018.



Sammanfattning mål 2: Åtagandena är genomförda. Utifrån perspektivet att det i Alingsås
är tryggt, säkert och välkomnande bidrar Utbildningsnämnden genom sina åtaganden till
det övergripande målet att det i Alingsås ska finnas möjligheter till arbete och företagande.

KF mål 4: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundand på effektiv
resursanvändning

Kommunfullmäktiges styrindikatorer

Avvikelsen mellan redovisade
nettokostnader och referenskostnader ska
minska.

Nämndens åtaganden samt nyckeltal

1. UN åtar sig att sänka nettokostnaden
per elev i relation till 2016 års avvikelse.
Utbildningsförvaltningens åtagande
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1. Förvaltningen åtar sig att utveckla,
reducera och effektivisera
administrationen.
2. Förvaltningen åtar sig att söka externa
medel till sin verksamhet.
Nyckeltal:
Nettokostnaden per elev vid
Alströmergymnasiet.

Förvaltningen har under året aktivt arbetat med att reducera och effektivisera
administrationen genom bland annat en minskning av den administrativa personalen.
Ytterligare effektivisering har uppnåtts genom att vissa administrativa uppgifter och
chefstjänster samordnats med kultur- och fritidsförvaltningen.
Effektiviseringarna inom Utbildningsnämnden genom nästan uteslutande fulla klasser och
bättre nyttjande av lokaler har resulterat i att nettokostnaderna de senaste tre åren
minskat från en avvikelse om 11 % år 2015, 7,3 % år 2016 till 1,4 % för 2017. Inför 2018
års nettokostnadsresultat prognostiserar nämnden en fortsatt förbättring av
nettokostnaderna. Detta genom fulla klasser samt högre intäkter än föregående år
resulterade i en negativ eller neutral avvikelse vilket var uppdraget i handlingsplan Effekt.
Förvaltningen har sökt och beviljats externa medel om 9 589 tkr, varav 3 800 tkr utgörs av
kommuninterna medel, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Av dessa medel har
3 300 tkr återförts till kommunens flyktingfond och av återstående medel har 3 630 tkr
betalats ut under 2018 medan resterande medel kommer att utbetalas under 2019/2020.

Sökta medel
Skolverket

Belopp
867 000

Skolverket
Migrationsverket

99 000
275 452

Migrationsverket
Nordiska elever

395 316
142 974

Länsstyrelsen

521 000

Syfte
Introduktionsprogram,
utveckling
Papperslösa barn
Återsökning Kvotflyktingar
Återsökning tomhyror
Elever vid nationell
idrottsutbildning (NIU)
Ansökan enligt § 37a för
samarbete med
civilsamhälle och
14
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Beviljat
Ja
Ja
Ja
Ja. Erhållit 340 882 kr
Nej (15 572 kr beviljat)
Ja

Länsstyrelsen

32 000

Alingsås kommun

3 300 000

kvotflyktingar
Ansökan enligt § 37a för
våldsbejakande
extremism
Flyktingfonden

Alingsås kommun

500 000

Innovationsfonden

ICLD kommunalt
partnerskap
ESF / GR
Skolverket

1 500 000

Medborgardialog

585 624
1 584 000

Yrk in
Lärcenter

Ej beviljat.

Ja (KF §116/2018). Då
Utbildningsnämnden
redovisar ett överskott
har hela beloppet på
3 300 000 kr återförts till
kommunledningskontoret
i årsbokslutet.
Ja (KS § 87/2018) Under
året har kostnader för
95 833 kr täckts av
innovationsfonden.
Resterande medel på
404 167 kr kommer att
kunna användas under år
2019 istället.
Ja (UN § 12/2018, dnr.
2018.028 UN).
Ja
Ja

Sammanfattning mål 4: Åtagandena är genomförda i riktning mot en god ekonomisk
hushållning grundad på effektiv resursanvändning.

KF mål 8: I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid

Kommunfullmäktiges styrindikatorer
Andelen elever som är nöjda med sin
skolmiljö och undervisning ska öka.
Andelen gymnasieelever med fullständiga
avgångsbetyg ska öka.

Nämndens åtaganden samt nyckeltal
1. UN åtar sig att varje elev får möjligheter
till studier som utgår från individens
behov och förutsättningar och som
stimulerar till största möjliga lärande och
kunskapsutveckling.
2. UN åtar sig att utveckla verksamma och
effektiva samarbetsformer med Barn- och
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ungdomsnämnden för att öka andelen
elever som kan påbörja gymnasiestudier.
3. UN åtar sig att utöka samarbetet mellan
högskolor och universitet samt anställa
ytterligare en lektor.
4. UN åtar sig att tillgängliggöra
utbildningsorganisationen i syfte att
utveckla framgångskoncept för snabbare
introduktion till arbetslivet för nyanlända.
5. UN åtar sig att digitalisera och
individanpassa nämndens utbildningar i
högre utsträckning.
6. UN åtar sig att verka för en ökad
digitalisering i lärandeprocesser.
7. UN åtar sig att möjliggöra flexibla och
strukturerade utbildningsvägar mellan
gymnasium och vuxenutbildning.
Nyckeltal:
(a) elever med gymnasieexamen inom tre och
fyra år (AG),
(c) andel med grundläggande
högskolebehörighet inom fyra år (AG),
(d) andel avgångselever med
gymnasieexamen,
(e) andel elever inom introduktionsprogrammen som fullföljer sina studier inom sin
studieplan (AG),
(f) antal elever vid introduktionsprogrammen
som deltar i en yrkesinriktad utbildning (AG)

Flera aktiviteter har iscensatts i syfte att varje elev får möjlighet till studier som utgår från
dennes behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och
kunskapsutveckling. Detta har bland annat skett genom utveckling av schema vid
Alströmergymnasiet, digitalisering genom flexibla kurser och digitala system såsom
examinationssystemet Dugga. Under 2018 har det totalt genomförts 1154 provtillfällen i
Dugga samt 8443 elevinlämningar. Antalet faktiska prov ut till elever är dock färre, då
statistiken också rymmer prov som skapats för att träna användningen av Dugga.
En genomförd elevenkät visar att 84 % av eleverna upplever att lärarna använder sig av
digitala alternativ i undervisningen (jmf 88 % år 2017). Utöver ovanstående har
Alströmergymnasiets skolbibliotek förstärkts med pressreader och mediearkivet.
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Kompetenshöjande insatser har gjorts i form av bland annat workshops gällande G-Suite,
Google Classroom, digitalisering via läslyftet och fortbildningsdagar vid vuxenutbildningen.
Sju förstelärare med IKT-inriktning har påbörjat sina uppdrag under hösten.
Under läsåret 2017/2018 genomfördes Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Läslyftet i
samtliga arbetslag på gymnasiet och i gymnasiesärskolan. Detta i syfte att förbättra
elevers läs- och skrivförmåga. En förväntan är att undervisningen har utvecklats än mer i
samtliga förekommande ämnen, vilket kommer att förbättra elevernas kunskapsresultat
under läsåret 2018/2019. Estetetiska programmets lärare har under året genomfört
Skolverkets modul för digital kompetens. Vuxenutbildningen har under året haft särskilt
fokus på språkutvecklande förhållningssätt i undervisningen samt elevers delaktighet.
För att skapa ökad dialog och tidigt erbjuda eleven stöd i ett förebyggande syfte har
”Orienteringsdagar” införts under läsår 2018/2019. Denna åtgärd ger alla elever möjlighet
att komplettera prov, ta igen del av kurs eller bara få stöd i del av kursen av undervisande
lärare.
Fem elever vid gymnasiala nationella program har vid behov erbjudits och påbörjat kurser
på distans via vuxenutbildningen. Under året har en elev från gymnasiets
introduktionsprogram studerat på distans och sju elever har deltagit vid
vuxenutbildningens yrkesprogram kockutbildning samt vård- och omsorgsutbildning.
För att säkra en trygg och säker övergång mellan grundskola och gymnasium har möten
mellan ansvariga förvaltningar ägt rum. Plug-in-projektet och sedermera ”Bron” har
implementerats i ordinarie verksamhet med trygga övergångar från grundskolan till
gymnasieskolan. Under läsåret 2018/2019 pågår det en kontinuerlig dialog mellan en
specialpedagog på gymnasiet och grundskolorna för att i god tid förbereda elever som ska
börja på Alströmergymnasiet kommande läsår. Arbete sker också i nära samarbete med
socialförvaltning och BUP. Organisationen för lovskola har förstärkts under vårterminen
och bemannas numera med behöriga lärare på plats.
Under perioden har avtal tecknats mellan GR och Alingsås kommun avseende delprojekt
på Alströmergymnasiet inom ESF-projektet ”Yrk In”. Alströmergymnasiets åtagande består
av att underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad yrkesutbildning.

Genomströmning och och kunskapsresultat läsåret 2016/2017
Elever med examen eller studiebevis inom tre och fyra år
Indikatorerna nedan visar andelen elever som uppnått examen inom tre och fyra år. Till
skillnad från tidigare år ingår även elever som påbörjat sin utbildning på ett
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introduktionsprogram. Resultaten för elever som börjat 2015 finns endast måttet ”efter tre
år” då de som började 2015 ännu inte hunnit gå fyra år. För elever som började 2014 finns
både resultat för examen efter tre år och fyra år.

1

Andel elever (%) som fått examen efter tre år med start:

2013

2014

2015

Totalt – Alströmergymnasiet (Inkl. IM)

66,9 (305)

70,2 (275)

71,4 (339)

Totalt riket

65,2

66,0

66,0

Alströmer nationella program

69,9 (289)

77,2 (250)

79,6 (304)

Totalt riket nationella program

74,2

75,2

76,1

Alströmergymnasiet yrkesprogram

60,9 (87)

72,1 (61)

62,0 (79)

Riket alla - yrkesprogram

70,8

71,8

72

Alströmergymnasiet högskoleförberedande program

73,8 (202)

78,8 (189)

85,8 (225)

Riket alla - högskoleförberedande program

75,8

76,8

77,9

1

Totalt antal elever inom parentes

Startår 2013 påbörjade 305 elever utbildning
Startår 2014 påbörjade 275 elever utbildning
Startår 2015 påbörjade 339 elever utbildning (examensår 2018)
(Källa: Siris/Kolada)

Andelen elever vid Alströmergymnasiet totalt (inkl. IM) som tar examen inom tre år
därmed har ökat från 70,2 % år 2017 till 71,4% år 2018 vilket utgör en ökning om 1,2%.
Ser man till gymnasieskolans genomströmning 2018 vad avser elever som tar examen
inom tre år, vilket även inkluderar introduktionsprogrammen, befinner sig
Alströmergymnasiet 5,4 procentenheter över snittet i riket.
Vad avser de nationella programmen (exkl. IM) har måluppfyllelsen ökat med 2,4
procentenheter från 2017 till 2018. Högst ökning har skett på ekonomiprogrammet och
teknikprogrammet. Genomströmningen vid yrkesprogrammen har minskat under perioden.
En förklaring till att Alströmergymnasiet befinner sig under snittet i riket är att det på
gymnasiet sker en anpassning av studierna för att hålla eleverna kvar i skolan främst inom
yrkesprogrammen. Genom detta erhåller eleverna en yrkesutgång med studiebevis istället
för yrkesexamen. Vidare finns det vid vård- och omsorgsprogrammet elever som väljer att
avbryta sina studier i förtid då eleverna i hög grad arbetar under sin studietid och får
tillfälliga anställningar trots att gymnasieexamen ej är avklarad.
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Den totala ökningen kan bero på att ett intensifierat arbete har skett för att öka elevernas
förståelse och kunskap om studieplanen och vad som krävs för examen, täta
avstämningar med mentor samt en mer sammanhållen skoldag för eleverna.
Andel elever (%) som fått examen efter fyra år med start:

2012

2013

2014

Totalt – Alströmergymnasiet (inkl. IM)

71,3 (296)

72,5 (305)

76,7 (275)

Totalt riket

70,0

70,9

71,5

Alströmer nationella program

78,8 (263)

75,8 (389)

83,6 (250)

Totalt riket nationella program

78,9

79,5

80,2

Alströmergymnasiet yrkesprogram

68,8 (80)

66,7 (87)

75,4 (61)

Riket alla - yrkesprogram

74,4

75,2

75,8

Alströmergymnasiet högskoleförberedande program

81,3 (183)

79,7 (202)

86,2 (189)

Riket alla - högskoleförberedande program

81,1

81,6

82,2

1

Totalt antal elever inom parentes

Andelen elever vid Alströmergymnasiet totalt (inkl. IM) som tar examen inom fyra år
därmed har ökat från 72,5 % år 2017 till 76,7% år 2018 vilket utgör en ökning om 4,4%.
Ser man till gymnasieskolans genomströmning 2018 vad avser elever som tar examen
inom fyra år, vilket även inkluderar introduktionsprogrammen, befinner sig 5,2
procentenheter över snittet i riket.

Vad avser de nationella programmen (exkl. IM) har måluppfyllelsen ökat med 7,8
procentenheter från 2017 till 2018. Störst ökning har skett på samhällsvetenskapliga
programmet, teknikprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet. Ökningen på
yrkesprogrammen kan bero på intensifierat elevhälsoarbete, anpassad studiegång samt
utvecklad undervisning där eleverna får möjlighet till studier som utgår ifrån individuella
behov och förutsättningar.
Grundläggande behörighet
Alströmergymnasiet andel elever (%) behöriga till högskola av avgångseleverna
respektive läsår
2018

2017

Jmf. riket 2018

Nationella program

80,9

81,4

73,0

Yrkesprogram

31,3

52,9

34,0

95,8

93,1

91,0

Högskoleförberedande program
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På yrkesprogrammen är det inte obligatoriskt att läsa de kurser som krävs för
högskolebehörighet varför siffrorna kan variera av andra anledningar än de som direkt kan
kopplas till utbildningens kvalitet. Samtliga yrkeselever vid Alströmergymnasiet ges dock
möjlighet att läsa de högskolegrundande ämnena.
Att resultatet är lägre 2018 än 2017 kan bero på att färre elever inom yrkesprogrammen
valt att läsa de kurser som krävs för högskolebehörighet. Bland yrkesprogrammen är det
främst elever på barn- och fritidsprogrammet och handels- och administrationsprogrammet
som läser de kurser som krävs för högskolebehörighet. I den årskull som gick ut
gymnasiet 2018 var andelen elever på dessa program lägre än tidigare år, vilket påverkar
den totala andelen elever med grundläggande behörighet.
Genomsnittlig betygspoäng
Genomsnittlig betygspoäng hos avgångseleverelever med examen eller studiebevis
Jmf riket 2018

2018

2017

Nationella program

14,9

14,7

14,3

Yrkesprogram

14,4

13,3

13,2

Högskoleförberedande program

15,1

15,3

14,8

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna med examen eller studiebevis
vid Alströmergymnasiet har ökat från 14,7 (2017) till 14,9 (2018). Detta kan jämföras med
riksgenomsnittet 14,3. En ökad medvetenhet och systematiska åtgärder samt höga
förväntningar kan vara en av orsakerna till resultatet.
Introduktionsprogram och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
De elever som är mellan 16-20 år och inte är i utbildning eller sysselsättning, finns inom
nämndens kommunala aktivitetsansvar (KAA). Samtliga elever vid KAA erbjuds
individuella lösningar av aktiviteter, utbildning, praktik eller enskilda samtal. Sedan 1 juli
2018 ingår inte introduktionsprogrammen i KAA. Inom KAA (”Din väg”) fanns det per den
31 december 2018 19 individer vilket är i paritet med 2017. Under 2018 har, utöver dessa
19 individer, 27 ungdomar inom KAA gått vidare till utbildning, kommunala aktiviteter, eller
övrigt. Samtliga individer är kontaktade men ett arbete kvarstår med att få alla i aktivitet.
I december 2018 var ca 135 elever inskrivna vid introduktionsprogrammen (IM) och där
återfinns ca 65 elever inom språkintroduktion. Elever vid IM har erbjudits språkpraktik
vilket innebär att eleverna arbetar mot olika branscher i såväl privat som offentlig sektor i
syfte att ur ett integrationsperspektiv ges en möjlighet att delta i språkutvecklande miljöer.
26 elever på programmet språkintroduktion har deltagit i undervisning på nationella
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yrkesprogram beroende på språklig förmåga. Detta har varit fördelat på barn- och
fritidsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt el- och energiprogrammet. Under 2018 har tio elever inom
individuellt alternativ blivit behöriga för studier på nationella program. Inom
språkintroduktion har 13 elever blivit behöriga till studier vid ett nationellt program. Ca 70
% av eleverna har fullföljt sina studieplaner under året och då har hänsyn tagits till
anpassningar, reduceringar och tillägg i studieplanen.
Gymnasiesärskolan
På gymnasiesärskolan fanns under 2017/2018 38 elever varav 21 elever på individuella
programmet och 17 elever på nationella programmet. Under 2018 fanns sex
avgångselever från de nationella programmen. Samtliga dessa sex elever erhöll
gymnasiesärskolebevis från gymnasiesärskolans nationella program.
Inom ramen för gymnasieskolans samverkansavtal i Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) följer kommunen upp var gymnasiesärskoleeleverna befinner sig
ett år efter avslutad gymnasiesärskoleutbildning. Vårterminen 2017 fanns ingen elev som
gick ut från nationella program. Från individuella programmet fanns sju avgångselever
som gymnasiesärskolebevis. Av dessa elever gick sex elever ut i daglig verksamhet samt
en till ”okänd sysselsättning”. Indikatorer för den systematiska uppföljningen av elevernas
kunskaper följs systematiskt och kontinuerligt och kommer att utvecklas vidare. Indikatorer
för den systematiska uppföljningen av elevernas kunskaper följs systematiskt och
kontinuerligt och kommer att utvecklas vidare.
Sammanfattning mål 8: Åtagandet att varje elev och studerande får möjlighet till studier
som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga
lärande och kunskapsutveckling är pågående. I övrigt är åtagandena genomförda.

Uppdrag till nämnden
Uppdrag

Prognos och status
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UN ges i uppdrag att utvidga
karriärtjänsterna för lärare genom att
ytterligare inrätta lektorstjänster samt
utveckla samarbetsformer med högskola
och universitet.
(KS mål 8 åtagande 3)

Uppdraget har delvis utförts då
samarbetsformer med högskola och
universitet är upparbetade och kommer att
fortsätta utvecklas, medan finansiering
gällande ytterligare en lektorstjänst har varit
problematisk under innevarande år. Detta
återfinns i nämndens åtgärdsplan i relation
till minskad ramtilldelning. Under året har
emellertid en lektorstjänst annonserats och
rekrytering kommer göras under 2019.

Utbildningsnämnden (UN) och Barn- och
ungdomsnämnden (BUN) ges i uppdrag att
finna verksamma och effektiva
samarbetsformer med särskild fokus att
öka andelen elever som kan påbörja
gymnasiestudier.
(KS mål 1, åtagande 1,
KS mål 8 åtagande 2,5,6)

Följande effektiva samarbetsformer med
BUN har genomförts.
Fortsatt arbete med att utveckla Arena för
lärande. För digitala prov är Dugga
upphandlat. Implementering har skett i nära
samarbete mellan barn- och
ungdomsförvaltningen (BOU) samt
utbildningsförvaltningen.
Plug-in-projektet har implementerats i
ordinarie verksamhet för att fortsatt möta
upp elever i skolår 9 som riskerar framtida
avbrott på gymnasieskola. Arbete sker i
nära samarbete med
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen
samt BUP.
Samverkansformer för trygga övergångar
från grundskola till gymnasium har
genomförts i form av att specialpedagog vid
Alströmergymnasiet under året har besökt
samtliga grundskolor i syfte att säkerställa
övergångar för elever med behov.
Industrinatten genomfördes i november där
13 högstadieklasser besökte 13
alingsåsföretag i syfte att öka elevernas
valkompetens och kunskap om framtida
arbetstillfällen inom industrin.
Gemensam kompetensutvecklingsinsats
har genomförts under vecka 44 med
inriktning mot integration och kränkande
behandling.
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Arbetet inom Barn ungdom samverkan
(BUS) har fortgått under året i syfte att öka
effektiviteten i det psykosocialt
förebyggande arbetet med barn och
ungdomar
Niornas besöksdag har genomförts under
2018.

UN ges i uppdrag att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder som
kan implementeras inom flera områden.
(KS mål 2 åtagande 1 och 2)

Gymnasiesärskolan har haft samverkan
med särskola vad gäller gemensam
kompetensutveckling inom läslyftet samt
musikundervisning.
Flera integrationsskapande arbetsmetoder
har utvecklats, se ovan KS mål 2, åtagande
1 och 2.

UN och Socialnämnden får i uppdrag att
planera och verkställa en flytt av
arbetsmarknadsenheten och därtill
tillhörande uppgifter från Socialnämnden till
Utbildningsnämnden.

Socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har i samverkan
verkställt en flytt av AME från och med den
1 januari 2019.

UN och Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
ges i uppdrag att genom samverkan med
det civila samhället och näringslivet arbeta
vidare med en framgångsrik integration i
syfte att öka andelen i arbete samt
delaktigheten i samhället.
(KS mål 2 åtagande 2)

Planerade aktiviteter har genomförts under
2018. Integrationsarbetet är dock ett
långsiktigt arbete, se ovan KS mål 2,
åtagande 1 och 2.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att
reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
(KS mål 4 åtagande UN åtagande 1)

Delade chefstjänster och controller med
kultur- och fritidsförvaltning.
Från och med 2019 har Kultur- och
fritidsnämnden och Utbildningsnämnden
slagits samman till en gemensam nämnd.
Arbetet med att finna förvaltningsövergripande processer och en ny
förvaltningsorganisation pågår.
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Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka
och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog
(KS § 4/2018). (KS mål 1 åtagande 1 och
2).

Flera demokratiska processer och
aktiviteter har genomförts, se ovan mål 1
åtagande 1 och 2 samt inledande avsnitt
ang. demokratifrågor (KS § 4/2018).

Samtliga nämnder får i uppdrag att
kommunal administration fortsatt ska
minska genom smartare och effektivare
arbetssätt där nya lösningar inom teknik
ska prioriteras.

Se uppdrag nedan

Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt
arbeta fram nya arbetssätt, metoder och
teknik där medel från Innovationsfonden
ska användas. Ansökningar hanteras av
kommunstyrelsen. (KS mål 8 åtagande 5
och 6).

Ovanstående uppdrag gällande smartare
och effektivare arbetssätt har prioriterats i
form av digitala prov, arena för lärande och
hypergene skola. Ansökan till
innovationsfonden har beviljats (KS §
87/2018).

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt
verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.

Arbetet med att realisera fastställda
åtaganden och uppdrag bedöms vara
genomförda under 2018.

Internkontrollplan
Utbildningsnämndens internkontrollplan omfattar nio kontrollpunkter inom områdena
ekonomi, verksamhet, medarbetare och medborgare, bilaga 1. Momenten i
internkontrollplanen följs upp på olika sätt. Några av punkterna i internkontrollen
rapporteras till nämnden via tjänsteskrivelser eller annan rapportering. Kontroller och
stickprov har skett enligt följande med utgångspunkt från internkontrollplan 2018 (bilaga
1). Uppföljning har skett i såväl vår- som delårsbokslut 2018. Nedan redovisas hur
nämndens arbete med internkontroll har fortlöpt under året och hur nämnden har
säkerställt att identifierade risker och kontrollmoment är påbörjade eller undanröjda.

Ekonomi
Inköp enligt ramavtal (risk 8)
Generella stickprov av leverantörsfakturor har genomförts. Stickprovskontrollen
identifierade ett mindre antal avvikelser som kontrollerats och åtgärdats. Dessa har
dokumenterats.
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Statsbidrag som inte söks (risk 9)
Förvaltningen har under året sökt och erhållit externa medel och hade vid decembers
utgång erhållit 6 289 tkr exklusive återlämnade medel till kommunens flyktingfond enligt
KS mål 4. Kontrollmoment kvarstår ej.
Medarbetare
Behörighet till system (risk 6)
Behörigheter har setts över. Kontrollmoment kvarstår ej.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (risk 6)
Se rubrik ”systematisk arbetsmiljö”. Kontrollmoment kvarstår ej.
Delegationsordning som inte följs (risk 9)
Delegationsordningen har reviderats under perioden (UN § 53/2018) och stickprov har
säkerställt arbete. Vid chefsgrupp har information om kommunallagens delegationsregler
och nämndens delegationsordning getts till verksamhetschefer och rektorer. Cheferna har
därmed i sin tur fått möjlighet att föra relevanta nyheter vidare till sina respektive
medarbetare. Kontrollmoment kvarstår ej.
Medborgare
Elevers arbetsmiljö (risk 9)
Säkerställa att likabehandlingsplaner efterlevs och följs. Elevers arbetsmiljö har
undersökts via bland annat elevenkät (UN § 50/2018). Kränkningsärenden rapporterar
kvartalsvis till nämnden. Under perioden har planen för likabehandling och kränkande
behandling reviderats. Kontrollmomentet kvarstår ej men kommer att följas upp löpande
under 2019.
Hantering av personuppgifter (risk 9)
Nämndens ledamöter, chefer och administratörer har fått information om förändringar i hur
vi hanterar personuppgifter med anledning av GDPR. All personal har deltagit i de centrala
nanoutbildningarna via kommunledningskontoret. Arbetet med tecknande av PUB-avtal
fortgår. Regelbundna möten om hantering av personuppgifter sker med
dataskyddsombud, kommunjurist samt representanter från samtliga förvaltningar.
Kontrollmoment kvarstår ej.
Att inte kunna erbjuda permanenta boenden efter två år (risk 8)
Arbete med att erbjuda permanenta boende har pågått under perioden. Det är något fler
individer som under året har blivit erbjudna att flytta från tillfälliga till permanenta boenden.
Inga fler permanenta lägenheter har tillkommit utöver de 18 förturslägenheter som
nämnden har att tillgå hos Alingsåhem. Frågan om boendeproblematiken har lyfts till
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kommunfullmäktig i såväl strategier som tertialrapporter under 2018 då insatser krävs på
kommunövergripande nivå för att öka andel lägenheter. Kontrollmomentet kvarstår ej.
Säkerställa att ny förvaltningslag efterlevs vad gäller en parts rätt att bli informerad om hur
ärendet handläggs (risk 6)
Vid chefsgrupp har information om den nya förvaltningslagens regler getts till
verksamhetschefer och rektorer. Cheferna har därmed i sin tur fått möjlighet att föra
relevanta nyheter vidare till sina respektive medarbetare. Kontrollmoment kvarstår ej.

Omedelbar åtgärd
Effektiviseringarna inom Utbildningsnämnden har resulterat i att nettokostnaderna de
senaste tre åren har utvecklats från en nettokostnadsavvikelse om 11 % år 2015, 7,3 % år
2016 till 1,4 % för 2017. Inför 2018 års nettokostnadsresultat prognostiserar nämnden en
nettokostnad i paritet med referenskostnad eller med en negativ nettokostnadsavvikelse
då den ekonomiska utvecklingen under året varit positiv med fulla program och högre
externa intäkter. Detta är i linje med uppdraget i handlingsplan Effekt.

Redovisning av uppdragsföretag
Under perioden har TimeEdit anlitats i syfte att säkerställa schemaläggning vid
Alströmergymnasiet.
Avtal med Hermods av vilka avropas gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
Bokslut
utfall/budget 2017
2018

Differens
2017/2018

59 333

68 790

9 457

61 092

7 698

-128 043
-27 221

-130 372
-26 757

-2 329
464

-125 422
-25 345

-4 950
-1 412

Köp av tjänster

-71 799

-75 002

-3 203

-73 092

-1 910

Övriga kostnader

-14 401

-18 649

-4 248

-18 962

313

Verksamhetens kostnader

-241 464

-250 780

-9 316

-242 821

-7 959

Verksamhetens
nettokostnader

-182 131

-181 990

141

-181 729

-261

182 131

182 131

0

185 849

-3 718

0

141

141

4 120

-3 979

Kommunbidrag
Årets resultat

Utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2018 på 141 tkr vilket motsvarar en
budgetavvikelse om 0,08 %. Jämfört med 2017 har resultatet försämrats med
3 979 tkr där den största anledningen är en minskad budgetram. I och med nämndens
effektiviseringskrav vid årets början har ett mindre positivt resultat kunnat uppnås genom
flera effektiviseringar inom administrationen samt tydlig ökning av externa intäkter.
Lärarlönerna ökade med 8 % mot föregående år där delvis kompensation återfinns på
intäktssidan i form av statsbidrag för karriärtjänster. Då nämnden under 2018 erhöll
uppräkning för kostnader inklusive löner på 1,3 % istället för förväntade 2,3 % krävdes en
hög ekonomisk återhållsamhet. Detta faktum kvarstår 2019 då uppräkningen är 1,45 %.
Den snabba kostnadsutvecklingen inom lärarlönerna innebär en än mer tydlig
ekonomistyrning och uppsikt utifrån nuvarande uppräkning.
Det positiva resultatet har trots ovanstående effektiviseringskrav kunnat uppnås genom
effektiviseringar inom administrativa processer och att man varit framgångsrik att erhålla
externa medel. Dessa medel har möjliggjort att kvalitativ utbildning kunnat genomföras
trots årets ekonomiskt utmanande ingång. Då dessa medel ej kunnat prognostiseras har
de inte budgeteras utan visas som positiv avvikelse. Nämnden sökte och erhöll även
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3 300 tkr från kommunens flyktingfond, medel som återlämnas i sin helhet då övriga
externa intäkter kunnat stärka satsningar inom integrationsområdet.
Totalt sett avviker intäktssidan positivt med 9 457 tkr och kostnadssidan negativt med
9 316 tkr mot budget och knappt 8 000 tkr mot föregående års utfall. På intäktssidan finns
nästan hela avvikelsen inom driftsbidragen med fondering och täckning av flyktingfond
borträknat på 8 154 tkr. Intäkter från GR för plåt- och svetsutbildning, högre statsbidrag
från Migrationsverket jämfört med prognos, intäkter från Skolverket till Lärcenter och
introduktionsprogrammet. Personalkostnaderna avviker negativt med 2 329 tkr, främst på
grund av ett ytterligare effektiviseringskrav budgeterats på denna rad. I övrigt korrelerar
personalkostnaderna väl med budget och ökar med 4 813 tkr mot föregående år.
Lokalhyrorna avviker positivt med 463 tkr mot budget och beror främst på för högt
budgeterade hyreskostnader inom Campus Alingsås och Integrationsavdelningen.
Lokalhyrorna ökade med 1 412 mot föregående år beroende på nya lokaler inom
Alströmergymnasiet samt högre kostnader inom integrationsavdelningen. Köp av tjänster
avviker med 3 203 tkr mot budget och knappt två miljoner mot 2017. Bakom avvikelsen
finns ökade interkommunala ersättningar för fler utresande elever på 1 000 tkr samt ej
budgeterade lärlingsplatser på 856 tkr för Alströmergymnasiets yrkesprogram. Övriga
kostnader hade under året ett liknande utfall med föregående år. Jämfört med budget
avviker dessa kostnader negativt med 4 248 tkr där utbetalt ekonomiskt bistånd inom
Integrationsavdelningen samt för lågt budgeterad nivå för förbrukningsinventarier och
-material ligger bakom differensen.
Utfall per verksamhet är fördelat enligt följande:
Nämndens resultat följer föregående års resultat med en något större positiv avvikelse på
89 tkr.
Staben redovisar för perioden ett överskott på 254 tkr mot budget främst beroende på
lägre utfall för personalkostnader och köp av tjänster. Högre kostnads- och intäktsläge kan
förklaras av ej budgeterad extratjänst.
Campus Alingsås redovisar för perioden ett överskott på 856 tkr. Inom Campus
verksamheter har en reducering av administrationen skett vilket positivt påverkat resultatet
med 1 422 tkr för personalkostnader. Som exempel har utvecklingschef varit tillförordnad
förvaltningschef och att lönekostnaden därmed under åtta månader belastat
kommunledningskontoret. Campus städkostnader har budgeterats för högt vilket medför
en positiv avvikelse på 753 tkr.
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Under året har uppbyggnad av plåt- och svetsutbildning skett vilket medfört högre
förbrukningskostnader.
Alströmergymnasiet redovisar ett negativt resultat på 3 597 tkr där både kostnader och
intäkter överstiger budgeterad nivå. Nämnden fick inför året en sänkt ram och sänkt
uppräkning för löner och behövde göra flera effektiviseringar för att producera kvalitativ
verksamhet med mindre budgetmedel och undvika ett underskott. En effektivisering av
administrationen budgeterades samt att alla sektorer fick ett effektiviseringskrav på 3 300
tkr. Denna ytterligare effektivisering uppnåddes inte utan personalkostnaderna för
gymnasiets verksamheter avviker med 4 000 tkr.
Ökade externa intäkter samt att gymnasiet har nästintill fullbelagda program innebär en
sänkt nettokostnad per elev. Följden av fyllda program innebär att medel kunnat frigöras
för att höja kvaliteten. Nämnden har beviljats externa medel för flera satsningar inom
introduktionsprogrammet varför sektor 5 som ansvarar för introduktionsverksamhet och
KAA avviker positivt.

Nettokostnad

2014 2015 2016 2017

Alingsås

9,7

11,0 7,3

1,4

Liknande kommuner

1,1

2,9

1,9

1,3

GR

-2,4

-1,3

-1,9

-1,3

Riket

0,0

0,0

0,0

0,0

Gymnasiesärskolan uppvisar ett positivt resultat på 1 455 tkr. Verksamheten har under
året haft lägre personalkostnader än budgeterat och en även något lägre kostnadsnivå i
övrigt.
Interkommunala ersättningar redovisar en positiv avvikelse vid årsslut på 1 084 tkr.
Detta överskott kan härledas till både fler inresande och utresande elever mot budgeterad
nivå. Ökningen av antalet inresande elever varit större jämfört med antalet utresande
elever vilket därmed genererat ett positivt resultat.
Integrationsavdelningen redovisar ett resultat utan avvikelse mot budget då
verksamhetens överskott fonderats till kommunens flyktingfond under året. Anledningen till
det fonderade överskottet är knappt 3 000 tkr högre intäkter ifrån Migrationsverket för
avdelningens etableringsverksamhet.
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Prognossäkerhet
Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2018

Prognos Avvikelse från bokslut
2 000
1 859
0
-141
141

Till vårbokslutet fanns indikationer att flera av effektiviseringarna såsom reducerad
administration och högre externa intäkter hade gett effekt varför en prognos enligt budget
redovisades.
Vid delårsbokslutet hade förvaltningen erhållit medel om 3 300 tkr ifrån kommunens
flyktingfond för fortsatta satsningar på elever inom Alströmergymnasiets IM-program där
nämnden beslutade att 1 500 tkr kunde återföras till flyktingfonden då externa medel
erhållits för vissa åtgärder, varför prognos höjdes till överskott om 2 000 tkr.
Avvikelsen mellan delårsbokslutets prognos och årsresultatet om ca 1 900 tkr är en effekt
av att nämnden lyckats erhålla externa medel ifrån Skolverket och Migrationsverket för
insatser inom bland annat Introduktionsprogrammen (IM). Därför har flyktingfondens
medel om 3 300 tkr kunnat återföras i sin helhet. Under hösten har även minskningen av
antalet elever vid IM reducerat i en negativ avvikelse på 600 tkr från delårsbokslutet.

Investeringar
Tkr

Reinvestering
Inventarier
It-utrustning
Maskiner
Totalt utgifter

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Bokslut
2017

Differens
2017/2018

2 100

2 107

-7

966

1 141

0
0

614
1 051

-614

109

505

3 772

-1051
-1 672

12
1 087

1 039

2 100

2 685

Utbildningsnämndens investeringsbudget utökades 2018 från 1 100 tkr (2017) till 2 100
tkr. Detta på grund av investeringsbehovet inom Alströmergymnasiet samt behov av
säkerhetsåtgärder inom samtliga verksamheter. Totalt uppvisar nämnden ett utfall för
ordinarie investeringsram på 1 970 tkr. De nödvändiga lokalanpassningarna på
Integrationsavdelningen i syfte att säkerställa säkerheten enligt genomlysning utfördes
under december månad.
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Övriga investeringar är projektor till Alströmerteatern i syfte att kunna erbjuda en attraktiv
lokal för publika evenemang som även förväntas medföra en intäktsökning. Lilla teatern
har gjorts om till en lektionssal med plats för att 60 elever för att möta ökade elevkullar.
Jämfört med 2017 har 883 tkr mer investerats under 2018 vilket förklaras av ramökningen
för året på 1 000 tkr.
Utöver ordinarie investeringsram har investeringar om 1 802 tkr genom externa medel
genomförts. Investeringar på 974 tkr har gjorts i lokaler vid Alströmergymnasiet och
maskininköp för att starta upp plåt- och svetsutbildningen inom Campus. Utökning av
Lärcentrum inom Campus för totalt 828 tkr med ny telebildssal bekostas av externa medel
från Skolverket.
Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Inkomster
Plåt- och svets
Lärcentrum
TOTALT INKOMSTER

Budget Bokslut 2018 Avvikelse helår Bokslut 2017 Differens
2017/2018
2018
0
0
974
974
974
0
0
828
828
828
0
0
1 802

1 802

0

0

1 802

Plåt- och svetsutbildningen har under 2017 och 2018 startat upp med hjälp av
investeringsmedel från Sparbanksstiftelsen. Samtliga kvarvarande investeringsmedel om
974 tkr till 2018 har förbrukats under året. Under 2018 har utbildningen startats upp och är
från och med 2019 självförsörjande via intäkter från GR.
Förvaltningen beviljades i augusti externa medel ifrån Skolverkets för Lärcentrum där 828
tkr användes till investeringar i form av digitala verktyg, tekniska hjälpmedel och möbler.
Totalt har förvaltningen förbrukat 1 802 tkr av externa medel för investeringar under 2018.
Då inga externt finansierade investeringar gjordes under föregående år är avvikelsen
mellan åren densamma.
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Personalredovisning
Befintliga verksamhetsstödssystem har ej fungerat i samband med sammanslagning av
kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden, vilket gör att statistik och rapporter för
december ej kunnat tillhandahållas. Till följd av detta utgår redovisning i dokumentet i
huvudsak från den statistik som redovisades vid delårsbokslutet, samt att analys därutöver
kompletterats med en uppskattad bedömning baserad utifrån händelser och genomförda
aktiviter under årets slutmånader.

Personal och kompetensförsörjning
För att säkra kompetensförsörjningen och öka attraktivitet samt träffsäkerhet gentemot
avsedda rekryteringsmålgrupper har utbildningsinsatser genomförts för att ytterligare höja
kvaliteten i rekryteringsprocessen. Insatsen har bidragit till fler adekvata sökanden till
utannonserade tjänster.
Kompetensutveckling har skett för samtlig personal där gemensamt arbetssätt och
enhetliga mallar vid skapande och lagring av dokument används, vilket bidragit till
inflytande och transparens i verksamhetsaktuella frågeställningar.
Personalsammansättning
Antal årsarbetare uppskattas till relativt oförändrat gentemot delårsbokslutet (211 åa). Som
följd av det ytterligare intensifierade samarbetet mellan Kultur- och fritidsnämndens och
Utbildningsnämndens personalgrupper, i synnerhet avseende ungdom- och
fritidsverksamheten, kulturskola samt Integrationsavdelningen, har bidragit till att öka
kompetensen avseende gemensamma målgruppers behov.
Personalomsättningen bedöms till nivå som vid delårsbokslutet (7,4 %).

Personalförsörjning
Inom utbildningsområdet är bristen fortsatt stor gällande yrkeslärare inom samtliga
yrkesämnen, legitimerade lärare, specialpedagoger samt att det även föreligger
utmaningar att rekrytera inom lärare för särskild utbildning för vuxna, studie- och
yrkesvägledare, kuratorer och lärare inom gymnasiesärskolan.
Avseende tjänster inom funktionerna ledning och administration så resulterar dessa i
flertalet sökanden med såväl kvalifikationer som adekvat utbildningsnivå, vilket bidragit till
ett tillfredställande urval inför tillsättningarna. Vid annonsering av karaktärsämneslärare är
antalet sökanden med adekvat utbildning och erfarenhet begränsad, vilket innebär viss
utmaning att tillsätta samtliga vakanser med adekvat kompetens. Samtliga annonserade
tjänster under året, utom en språklärare, har tillsatts.
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Roller som har annonserats samt tillsatts under året är gymnasielärare, studie- och
yrkesvägledare, karaktärsämneslärare, flyktingsekreterare, mottagningsassistent,
språklärare, lärare inom särskild utbildning för vuxna, skolpsykolog, SFI-lärare,
ämneslärare samt en biträdande rektor.
Inför ersättning- och/eller nyrekryteringar görs uppdrags- och kompetensöversyner för att
säkra verksamheternas långsiktiga kompetensbehov.

Kompetensutveckling
Vid Alströmergymnasiet och Campus Alingsås har flera kompetenshöjande insatser
genomförts under året såsom läslyftet, utbildning i Dugga och digitalisering. Vidare har
förvaltningsövergripande kompetensutveckling under året genomförts gällande GDPR,
rekrytering, offentlig upphandling och ny förvaltningslag. Därutöver även vad gäller former
för samverkan, till följd av framtagande av nya lokala tillämningsanvisningar till det
centrala samverkansavtalet.
Riktade kompetensutvecklingsinsatser inom verksamheterna har skett inom område att
öka samarbete inom och mellan förvaltningar, i syfte att öka graden av självförsörjning för
gruppen nyanlända och unga utan studier och praktik. Detta har bidragit till en
kompetenshöjning som fördjupar och breddar förståelse av nyanländas livssituation i ett
bredare perspektiv.
Investering av kompetensutvecklingsinsatser uppgår till ungefär 2 000 kr per anställd
under året, resekostnader exkluderat, vilket fördelats individuellt och baserats utifrån
medarbetares kompetensutvecklingsplaner.

Arbetsmiljö
Identifierade och prioriterade områden inom nämndens arbetsmiljömål avser ledarskap
och medarbetarskap.
Inom område ledarskap har kvalitativ efterlevnad av samverkansavtalet prioriterats, vilket
gett effekter inom område medarbetarskap då samverkansmöten och arbetsplatsträffar
genomförts planenligt samt dokumenterats och lagrats på anvisad plats. Sammantaget
har aktiviteterna skapat kontinuitet, transparens och delaktighet gällande arbetsplatsens
och medarbetares arbetsmiljö.
Nöjd-medarbetar-index (NMI), vilket anges som ett genomsnitt av samtliga frågeområden i
medarbetarenkäten, har ökat från 2017 från 3,7 till 3,8 för 2018. För kommunen som
helhet är NMI 3,8 för 2018.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
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Under året har en partsgemensam översyn avseende rutiner och föreskrifter genomförts,
vilket resulterat i en verksamhetsspecifik sammanställning för chefer och skyddsombud att
använda som stöd och guide för ett fortsatt systematiskt i arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaro3
Total ackumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsanställda uppskattas till liknande nivå
som vid delårsbokslutet (3,45 %). Den något lägre sjukfrånvaron gentemot förra året kan
härröras till färre långtidssjukskrivningar.

Arbetsskador och tillbud
I samverkan med personalorganisationerna har regelbundna täta uppföljningar av
rapporterade tillbud och skador genomförts, samt att interaktiva utbildningar avseende
tillbud och skador genomförts.
De vanligaste tillbuden som redovisats inkommer i huvudsak från Alströmergymnasiet
samt vid medarbetares resor till och från jobbet. Tillbuden rapporteras i huvudsak från
yrkesprogrammen samt utbildningsadministrationen och utgörs främst av fallolyckor.
Skador och tillbud har följts upp i samverkan och där lärdomar och erfarenheter
tillvaratagits samt integrerats i verksamhetens förebyggande arbetsmiljöarbete.

3

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Bilaga 1 Internkontrollplan

Område

Identifierad risk

Ekonomi
Verksamhet
Medborgare
Medarbetare

Ekonomi

Medarbetare

Medborgare

Risk

Kontrontrollmoment

Metod

*

Ansvarig

* Förebyggande kontroll (a) säkring

S=sannolikhet
V= väsentlighet

kontroll (b)

Frekvens
uppföljnin
g (säkring
kontroll)

Inköp enligt ramavtal

8 (S2,V4)

Att ramavtal följs

Stickprov på fakturor mellan
SEK 100-500 tkr (b)

Controller

Kvartalsvis

Statsbidrag som inte
söks

9 (S3,V3)

Att säkerställa att
möjliga bidrag söks

Omvärldsbevakning (a)

Controller och
verksamhetschefer

Månadsvis

Att rätt funktion har rätt
behörighet i system

Stickprov (b)

Resp.
systemansvarig

Löpande

Behörighet till system

Avstämning med klk (b)

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

6 (S3,V2)

Att samverkansavtal
efterlevs

Stickprov genom granskning
av protokoll och årskalender
(b)

HR-ansvarig /
samtliga chefer

Halvårsvis

Delegationsordning
som inte följs

9 (S3,V3)

Öka kunskapen om
nämndens
delegationsordning i
organisationen

Information, utbildning (a)

Förvaltningssekreterare

Halvårsvis

Elevers arbetsmiljö

9 (S3,V3)

Säkerställa att
likabehandlingsplaner

Stickprov
likabehandlingsplaner (b)

Förvaltningssekreterare /

Halvårsvis

Stickprov (b)
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Status
årsredovisning

efterlevs och följs
Hantering av
personuppgifter

9 (S3,V3)

Att känsliga uppgifter
inte är tillgängliga

rektorer
Utbildning, alla uppdateras
på den nya
dataförordningen som träder
i kraft maj 2018 (a)

PUL-ansvarig

Stickprov (b)
Medborgare

Att inte kunna
erbjuda permanenta
boenden efter två år.

8 (S4, V2)

Förstahandskontrakt och
utslussning

Systematisk kontroll (b)

Verksamhetschef
integration

Månadsvis

Säkerställa att ny
förvaltningslag
efterlevs vad gäller
en parts rätt att bli
informerad om hur
ärendet handläggs.

6 (S3, V2)

Tid för handläggning och
beslut enligt
dröjsmålstalan.

Utbildning i den nya
förvaltningslagen (a)

Förvaltningssekreterare

Månadsvis

Systematisk kontroll av
handläggningstid (b)
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-02-19

§ 13 2018.013 MN

Årsbokslut 2018 (MR 2018-0664)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden ska enligt kommunens styrmodell varje år upprätta ett bokslut enligt
styrmodellens anvisningar. Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS platina
direkt efter nämndbeslut, dock senast 20 februari.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 5 februari lämnat följande yttrande:
Miljöskyddsnämnden gör ett överskott för 2018 är ett plusresultat på 1 222 tkr. Anledningen
till överskottet är bland annat att en avdelningschefstjänst varit vakant under hela 2018.
Under hösten blev det också tydligt att nämnden skulle göra ett positivt resultat och det
presenterades vid månadsuppföljningen. Förseningen av införande av nytt
ärendehanteringssystem gjorde att konsultkostnaderna inte blev så höga som förväntat.
En annan orsak är att personal på miljöskyddskontoret arbetat för andra förvaltningar i högre
utsträckning än förväntat, vilket också stod klart sent på året.
Problematiken med att rekrytera inspektörer kvarstår varav flera tjänster varit vakanta under
året. Annars har andelen debiterade timmar ökat helt i linje med nämndens intention.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2019-02-07, § 9.
Beslut
Nämnden godkänner upprättat Årsbokslut 2018.
Beslutet justeras omedelbart.
Bilaga: Årsbokslut 2018.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida347
1 avav1683

Utdragsbestyrkande

MN § 13, 2019 (MR 2018-0664)

Årsbokslut 2018
Verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag
såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll
utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men nämnden arbetar också strategiskt
med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen av luft. Nämnden tar också ett
stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten. Utöver
detta ordnar nämnden miljöpolitiskt forum och samordnar Anten-Mjörn kommitténs arbete.
Nämnden är delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen.
Nämnden ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan för och sitt arbete med demokratifrågor. Kontoret har under januari och februari
haft två stora möten om avloppstillsyn som vi kommer att utföra i Färgens område. Syftet
med mötena var att i god tid informera och svara på frågor.
Nämnden har under våren 2018 anordnat ett miljöpolitiskt forum med inriktning mot
miljöskydd och miljöstrategiskt arbete. Antalet medverkande politiker ligger stabilt på ca
25-30 st. Under året har två gemensamma presidieträffar anordnats av Miljöskyddskontoret. Förutom miljöskyddsnämndens presidium så har även samhällsbyggnads och
tekniskas presidier närvarat. Det diskuterades bland annat frågor om vattensamordningsgruppen.

Ekolog
En handlingsplan för god vattenstatus godkändes av miljöskyddsnämnden i maj och har
skickats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
Skyltarna i LONA-projekt ”Informationskyltar längs Säveån” är nu på plats. I Alingsås
kommun har fem skyltar sats upp och utefter Säveån ska det bli sammanlagt 39 stycken.
I maj deltog kommunekologen på en studieresa till Skåne där man besökte områden där
åtgärder vidtagits för att reducera övergödning och motverka människans fysiska
påverkan. Ekologen och avdelningschefen träffade under våren representanter från
länsstyrelsen både i mötesform och i form av ett studiebesök längs Mellbyån för att få en
bättre förståelse för problematiken och möjligheterna runt Mellbyån. Under hösten har
miljöskyddskontoret träffat representanter för lantbrukarna vid Mellbyån och länsstyrelsen
för dialog om nuläget och framtidsmöjligheter. I december genomfördes vattenprovtagningar längsmed Mellbyån.
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Arbetet med naturvårdsprogrammet fortgår enligt planen och en ny naturvårdspolicy har
varit ute på remiss. Ett förslag för remiss till kommunens övriga nämnder kommer vara
klart inom kort.
En hasselmusinventering har genomförts under året och är sammanställt i en rapport som
finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Vattensamordningsgrupp
Den årliga återrapporteringen till Vattenmyndigheterna har skickats in. Vattensamordningsgruppen har haft sju möten under året där de olika förvaltningarnas arbete
med vattenfrågorna förmedlades. Gruppen har fått följa arbetet med uppströmsprojektet
(ett projekt som VA-avdelningen genomför i syfte att förbättra vattenkvalitén uppströms
avloppsreningsverk), VA-plan och dagvattenstrategi. De för arbetet avsatta medlen i
budgeten har använts för projektering av regnbäddar i Bolltorp, provtagning av dagvatten
och grundvattenrör. Under hösten har uppdragsbeskrivningen för gruppen setts över.

Livsmedel
Sedan 1 januari 2018 rapporteras livsmedelskontrollen enligt nya anvisningar utifrån
lagstiftningsområden. Livsmedelskontrollen har under 2018 utfört samtliga 399 planerade
livsmedelskontroller, samtidigt som 50 extra offentliga kontroller har genomförts. 49 nya
verksamheter har registrerats. Kontrollen har under året arbetat med operativa mål för
dricksvatten, ehec, livmedelsinformation och påståenden om ägg.
Försäljningen av livsmedel vid den internationella matmarknaden samt Gothia cup har
kontrollerats under sommaren. 19 RAFSS (food and feed safety alerts) har inkommit
under året.
Livsmedelsteamet har under året deltagit vid den nordiska tillsynskonferensen, nationella
kontrollkonferensen samt länsmöten. Möten viktiga för att klara kraven på samsyn och
likvärdig kontroll i hela livsmedelskedjan.

Hälsoskydd
Hälsateamet har under 2018 haft fokus på buller samt skydd mot UV-strålning vid sin
tillsyn av förskolor. Skoltillsynen hade fokus på hantering och förvaring av kemikalier,
buller, hygien och rökfria miljöer.
Kommunens samtliga anmälda fotvårdare och tatuerare har fått tillsyn under 2019. Där till
har nio frisörer som rakar med kniv besökts.
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Under 2018 har ca 50 klagomål rörande hälsaområdet mottagits av miljöskyddskontoret.
Alla klagomål är stängda eller under utredning.
Arbetet med strandskyddstillsyn återstartades under hösten 2018 utifrån den inventering
som gjordes 2017.
Arbetet med tillsyn av radon i flerbostadshus har varit fortsatt intensiv under hela 2018.
120 fastighetsägare har kontaktats via brev för att redovisa utförda mätningar eller med
uppmaning att mäta den kommande eldningssäsongen. Årets fastighetsägartillsyn har
kommit igång, ca 12 fastighetsägare har tillsynats och en mycket uppskattad branschträff
genomfördes i november.
Teamet har deltagit vid Länsstyrelsens tillsynsdagar om hälsoskydd och om rökfria miljöer.
En medarbetare har gått utbildning i strandskyddstillsyn, en om bassängbad och en om
inomhusmiljö. Under året har teamet fått möjlighet att komma med i Sjuhäradsområdets
hälsoskyddsnätverk vilket ökar möjligheterna för samsyn och mer likvärdig tillsyn i
regionen.

Miljöskydd
Tillsynen för de icke anmälningspliktiga verksamheterna har fortlöpt bra under året, i
samband med tillsynen har även handläggarna uppdaterat registret för U-objekt, detta för
att få en mer komplett bild av vilka verksamheter som finns i kommunen.
Handläggare från miljöskyddsteamet har också varit delaktiga i det uppströmsarbete som
VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen påbörjade 2017 och som har löpt på under
2018.
Flera handläggare är också delaktiga i införandet av vårt nya ärendehanteringssystem.
Processen är i gång och en grupp har bildats som tittar på olika delar bland annat mallar.

Enskilda avlopp
Tillsynen av enskilda avlopp kom igång sent till fördel för tillståndsgivning av enskilda
avlopp. Handläggare inom avloppsteamet har under våren hjälpt miljöskyddsteamet med
tillsynen av icke anmälningspliktiga verksamheter. Informationsträffar för kommuninvånare
har hållits inför att tillsynen inom Färgens avrinningsområde skulle dra igång.
Antal ansökningar om enskilt avlopp som kommit in under 2018

274 st

Antalet beslutade tillstånd 2018

229 st

Antal tillsynade/bedömda fastigheter 2018.

384 st
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Verksamheten i siffror
För att få ett ungefärligt kvantitativt mått på årets arbete jämfört med tidigare år
presenteras återkommande statistik. Siffrorna säger inget om arbetets kvalitet och
effektivitet, utan ska ses som ett mått på förändringar över tiden.
Ärenden och beslut
Totalt registrerades 2930 st ärenden 2018 (2731 st ärenden 2017) och av dessa är 2047
st avslutade. Varje ärende tar allt längre tid att handlägga, mycket beroende på ökade
krav vad gäller formell handläggning och dokumentation samt mer komplexa ärenden.
Fördelningen av besluten på olika ärendegrupper framgår av nedanstående
sammanställning.

Tabell fattade beslut
Fattade beslut
värmepumpar
hälsoskydd
avlopp
livsmedel
miljöskydd+avfall
kompost, hushåll
SBK, planer
Lantbruk
Naturvård
administrativa
strandskydd
vattenverksamhet
Summa

2012
116
41
83
117
90
78
59

2013
117
63
87
81
61
6
32
9
31

2014
109
105
86
87
114
18
11
4
1
35

2015
104
92
114
62
191
5
3
3
9
114

2016
66
171
229
75
207
6
9
0
10
84

2017
84
141
287
71
126
3
4
14
18

6
49

447

409

501

570

857

748

2018
65
99
288
54
132
0
3
3
1
3
3
9
660

Under 2018 har nio beslut med vite fattats (13 st 2017), 21 st beslut med miljösanktionsavgift (7 st 2017). Under 2018 gjordes 660 st delegationsbeslut (697 st 2017). 24 st beslut
har överklagats under 2018 (16 st 2017), de flesta har gällt fakturor.
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Åtaganden
Nedan följer nämndens åtaganden och resultat för respektive åtagande och görs utifrån
följande klassificering:
Åtagandet bedöms genomföras under 2018
Åtagandet bedöms genomföras under planperioden
Åtagandet bedöms ej genomföras under planperioden

1.
Särskilt fokus: Arbetet med digitalisering ska intensifieras i den egna organisationen.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för ett nytt
ärendehanteringssystem där möjlighet att koppla på e-tjänster ska finnas
Miljöskyddsnämnden åtar sig att identifiera processer som är lämpliga för ökad
effektivisering via digitalisering.
MK:s åtagande: Under 2018 ska nytt ärendehanteringssystem upphandlas.
Miljöskyddskontoret åtar sig att identifiera processer kopplade till det nya
ärendehanteringssystemet som är lämpliga för effektivisering via digitalisering.
Nyckeltal: Genomförd upphandling, Antal identifierade processer.
Resultat: Upphandlingen är avslutad och ett tilldelningsbeslut har skickats ut.
Miljöskyddsnämnden har identifierat tre processer för digitalisering och kommer under
2018 arbeta vidare med någon av dessa. De tre processer som identifierats är:
•
•
•

Verksamhetsutövarna ska kunna anmäla och ansöka om olika beslut digitalt.
Systematisera inrapportering av uppgifter och möjliggöra uttag av statistik.
SKL´s digitala tjänst Serverat.

2.
Särskilt fokus: Dialog kommun/näringsliv ska förbättras genom fler och riktade
företagsbesök.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med näringslivet genom
branschinriktad information/dialog.
MK:s åtagande: Varje år bjuds minst två branschinriktningar till
information/dialog/utbildning.
Nyckeltal: Antal inbjudna branscher.
Resultat: Miljöskyddskontoret har bjudit in till dialogmöte med fastighetsägare som äger
fastigheter där gamla kemtvättar legat. Kontoret hade under hösten ytterligare en
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informationsträff som riktade sig till fastighetsägare som äger flerbostadshus med fokus på
egenkontroll för fastighetsägare.
3.
Särskilt fokus: Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att tydligt koppla varje del i tillsyns- och
kontrollplanen till de nationella miljömålen och/eller Agenda 2030.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret ska koppla tillsynsprojekt mot de nationella
miljömålen och/eller Agenda 2030
Nyckeltal: Andelen projekt kopplade till de nationella miljömålen/Agenda 2030.
Resultat: Alla projekt har kopplats till nationella miljömålen och agenda 2030.
4.
Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.
Styrindikator: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen
ska förbättras.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka möjligheten för medborgarna att
komma i kontakt med tjänstemän från miljöskyddskontoret.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret kommer att anordna informationsträff gällande
enskilda avlopp.
Nyckeltal: Antal informationsträffar, enskilda avlopp.
Resultat: Miljöskyddskontoret har haft två stora informationsmöten om enskilda avlopp.
5.
Prioriterat mål: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
Styrindikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att verka för att behålla en låg sjukfrånvaro
inom miljöskyddskontoret.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att verka för att behålla en låg sjukfrånvaro.
Nyckeltal: Minskad/oförändrad låg sjukfrånvaro.
Resultat: Total sjukfrånvaron landar på 7,9 % för 2018 vilket är en ökning från 2017 års
nivå som låg på 5,1 %. Korttidsfrånvaron 2018 ligger på 3,4 % vilket är en ökning från
2017 års nivå som låg på 2,2 %, se avsnitt nedan.
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6.
Prioriterat mål: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning.
Styrindikator: Nettokostnader skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella stadsbidrag.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden ska arbeta för att få en ökad självfinansieringsgrad
av myndighetsutövningen.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att arbeta för en ökad debiteringsgrad i varje
enskilt myndighetsärende.
Nyckeltal: Ökade avgiftsintäkter.
Resultat: Miljöskyddskontoret arbetar vidare för att öka debiteringsgraden.
7.
Prioriterat mål: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande.
Styrindikator: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska
förbättras.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta aktivt för att ta emot praktikanter
som en del i att klara framtidens rekryteringsbehov.
MK:s åtagande: Under 2018 ska miljöskyddskontoret ta emot minst en praktikant.
Nyckeltal: Antal praktikanter.
Resultat: Under året har miljöskyddskontoret tagit emot en examensjobbare.

Nr 8 redovisas under rubriken uppdrag nedan.

9.
Risken för ökat ”extremväder” i form av stormar, översvämningar mm ökar. För nämndens
del ökar arbetsbelastningen i samband med dessa förändringar. Risk för störning av miljön
i samband med detta är också överhängande.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att under 2018
utföra minst ett tillsynsprojekt där frågan om hur man hanterar
extremväder/översvämningsrisk finns med.
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Resultat: I tillsynen så har miljöskyddskontoret med frågan om extremväder och hur
företagarna hanterar extremväder/översvämningsrisk.
10.
Otydlig ansvarsfördelning
Reglementet är otydligt, vem ansvarar för vilka delar och har resurser avsatts till detta.
Risk finns att dubbelarbete utförs och eller att vissa delar ”faller mellan stolarna”.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden uppdrar åt miljöskyddskontoret att under 2018
tillskriva kommunstyrelsen om behovet av en översyn av reglementet.
Resultat: Miljöskyddskontoret har under året haft möte med kommunjurist där frågan om
reglemente diskuterades. Reglementet har ändrats och det nya reglementet börjar att
gälla 1/1 2019.

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.
Några uppdrag som var riktade till samtliga nämnder finns inte med i
Miljöskyddsnämndens flerårsstrategi. Dessa presenteras nedan tillsammans med en
beskrivning rörande nämndens arbete.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra
flerårsstrategins utpekade vilja.
Resultat: Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv
verksamhet och nämnden följer flerårsstrategins utpekade vilja.
Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Resultat: Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid
på Sveagatan där administration och ekonomi organisatoriskt är placerade under
Samhällsbyggnadskontoret. Detta gör att åtagandet att reducera den centrala
administrationen hamnar under Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden. Under
2017 genomfördes en ytterligare centralisering av administrationen för Sveagatans
tre förvaltningar. Ytterligare arbetsuppgifter har lagts på administrationen i och med
den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och förvaltningen kommer behöva se
över bemanningen då fler och fler arbetsuppgifter hamnar på administrationen.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i
lämpliga former använda sig av medborgardialog.
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Resultat: Miljöskyddsnämnden har ännu inte hittat projekt där det i år är lämpligt
att använda sig av medborgardialog. Däremot har nämnden använt sig av tex
hemsida för att få ut information och för att få in synpunkter på bland annat
naturvårdspolicy för Alingsås kommun.
Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska
genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska
prioriteras.
Resultat: Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid
på Sveagatan där administration och ekonomi organisatoriskt är placerade under
Samhällsbyggnadskontoret. Under 2017 genomfördes en ytterligare centralisering
av administrationen för Sveagatans tre förvaltningar då Miljöskyddskontorets
administratörer flyttades till avdelningen för verksamhetsstöd på
Samhällsbyggnadskontoret. Ytterligare arbetsuppgifter har lagts på
administrationen i och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och
förvaltningen kommer behöva se över bemanningen då fler och fler arbetsuppgifter
hamnar på administrationen.
Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder
och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras
av kommunstyrelsen.
Resultat: Miljöskyddsnämnden arbetar för att verksamheten som bedrivs ska vara
av god kvalitet och kostnadseffektiv. Arbete sker för att ta fram nya arbetssätt och
effektivisera verksamheten där även teknik är en viktig del. Nämnden har dock inte
för avsikt att söka medel ur Innovationsfonden.
Nedan följer Miljöskyddsnämndens uppdrag, som presenterades i nämndens
flerårsstrategi, klassificerade enligt följande färgkoder:
Uppdraget bedöms genomföras under 2018
Uppdraget bedöms ej genomföras under 2018

8.
Uppdrag: Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med lantbrukare och andra
externa aktörer aktivt arbeta för minskat läckage av närsalter i Mellbyån och Anten.
Särskilt fokus: Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de nationella miljömålen.
Förstärka arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s vattendirektiv.
MN:s åtagande: Miljöskyddsnämnden åtar sig att öka dialogen med fastighetsägare i
anslutning till Mellbyån.
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Miljöskyddsnämnden åtar sig att arbeta för bättre status avseende fosfor, kväve och
bakterier för samtliga ytvatten i Alingsås genom tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.
MK:s åtagande: Miljöskyddskontoret åtar sig att bjuda in LRF:s kommungrupp i Alingsås
till möte under 2018.
Miljöskyddskontorets åtagande: Under 2018 fortsätter tillsynen av enskilda avlopp i Antens
avrinningsområde.
Nyckeltal: Genomförda möte, Åtgärdade avlopp inom Antens avrinningsområde
Resultat: Avloppstillsynen fortsätter inom Antens avrinningsområde. Miljöskyddskontoret
har haft dialogmöte med LRF.

Intern kontroll
I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av
genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är utförda enligt plan.
Inga avvikelser har identifierats.
Resultatet av de kontroller som genomförts hittills presenteras nedan:



5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 216 st
leverantörsfakturor har betalats. 12 st kontrollerades och alla stämde enligt de
avtal kommunen har.
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 192
st ansökningar/anmälningar har inkommit. 20 st kontrollerades. Alla har fått
svar genom mail, brev eller samtal inom tre dagar.



5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 216 st
beslut har registrerats. 12 st beslut kontrollerades. Alla utom ett beslut
skickades inom rätt intervall, förmodligen pga. ny handläggare i området.



5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt
person – 216 st beslut har registrerats. 12 st beslut kontrollerades. Alla
delgivningskvitton har kommit in från rätt person.
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5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte
överstiger 6 veckor – 11 tillstånd kontrollerades och klarade handläggningstiden på
6 veckor.



Andelen nystartade planprocesser där miljöskyddskontoret kommit med i ett tidigt
skede – två nya planer har startat under 2018 och vid båda är miljöskyddskontoret
med i tidigt skede.



Antalet RASFF – totalt har 19 stycken RASFF/iRASFF kommit in under 2018.

Omedelbar åtgärd
I miljöskyddsnämndens väsentlighets- och riskanalys som antogs under för 2018 pekar
nämnden ut några områden där åtaganden behövs. Dessa åtaganden redovisas under
rubriken åtaganden (nr 9-10).
Inga områden har identifierats med omedelbar åtgärd.
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Ekonomi
Drift

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser

Budget Bokslut Avvikelse
2018
2018
bokslut/budget
2018

Bokslut Differens
2017
2017/2018

8 230

8 114

-14 666
0

-12 846

-877

-1 696

-819

-796

-14

-116

7 608

506

1 820 -14 315
-14
-2

1 469
-12
-900

-3 813

-3 637

176

-3 268

-369

varav personalkostnader

-1864

-1839

25

-1088

-751

varav lokalhyror

-1239

-1268

-29

-1280

12

varav köp av tjänster

-205

-171

34

-451

280

varav övriga kostnader

-505

-359

146

-449

90

65

288

223

58

230

-1 281

-1 329

-48

-1 173

-156

Utdebitering personalkostn.
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

-20 572 -19 234

1 338 -19 496

262

Verksamhetens
nettokostnader

-12 342 -11 120

1 222 -11 888

768

Kommunbidrag
Årets resultat

12 342

12 342

0

12 310

32

0

1 222

1 222

422

800

Sammanfattning
Resultatet för Miljöskyddsnämnden 2018 är ett plusresultat på 1 222 tkr
Förklaring till resultatet
Nedan följer en förklaring till resultatet med en jämförelse mot budget post för post.

Verksamhetens intäkter
Intäkterna blev 116 tkr lägre än budget. Trots att personalstyrkan inte varit fullt bemannad
så har ärenden kunnat slutföras och faktureras dock inte i nivå med budget.
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Personalkostnader
Personalkostnaderna blev 1 820 tkr lägre än budget. Personalstyrkan har inte varit fullt
bemannad, bl a har en tjänst som avdelningschef varit vakant under hela året. Den här
vakansen påverkar utfallet med drygt 900 tkr. Ersättningen till nämndens ledamöter blev
185 tkr lägre än budgeterat. Resterande avvikelse beror på att personalstyrkan inte varit
fullt bemannad.

Lokalhyror
I samband med informationsträffar hyrdes lokaler. En bostad hyrdes tillfälligt i samband
med Hasselmusinventeringen.

Köp av tjänster
Utfallet blev 819 tkr högre än budget. Extra utbildningsinsatser har skett under hösten.
Driftkostnader för införande av ärendehanteringssystem påverkar också utfallet. Enligt
nämndbeslut genomfördes vattenprovtagning i bl a Mellbyån under november och
december.

Gemensamma resurser
Kostnaden för gemensamma resurser blev 176 tkr lägre än budget. Bl a har kostnaden för
telefoni blivit lägre än förväntat.

Utdebitering personalkostnader
Utfallet blev 223 tkr högre än budget. Under året har personal arbetat för annan
verksamhet, Samhällsbyggnadskontoret och Teknisk förvaltning (va).

Övriga kostnader
Utfallet blev 48 tkr högre än budget p g a kostnader för vattensamordningsgruppen.
Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat
Resultatet 2018 är 800 tkr högre jämfört med 2017.
Det pågående arbetet med att öka debiteringsgraden och att effektivisera verksamheten
visar sig i att intäkterna ökar med 506 tkr 2018.
Personalkostnaderna är 1 469 tkr lägre 2018. Framförallt på grund av en vakant tjänst
som avdelningschef.
Köp av tjänst är 900 tkr högre 2018. Under 2018 genomfördes extra utbildningsinsatser
och extra vattenprovtagning. Driftkostnaderna för införande av ärendehanteringssystem
tillkom 2018. Fr o m 2018 redovisas kostnader för datorer under den här rubriken. Tidigare
har den här kostnaden redovisats under Gemensamma resurser.
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Gemensamma resurser är totalt 369 tkr högre 2018. Under våren 2017 genomfördes en
omorganisation som innebar att Miljöskyddskontorets administrativa personal flyttades till
Samhällsbyggnadskontoret. Med anledning av detta har dessa kostnader blivit högre
2018.
Utfallet för Utdebitering personalkostnader är 230 tkr högre 2018. Under året arbetade
personal för annan verksamhet.
Övriga kostnader ökade 2018 med 156 tkr. Under 2018 uppstod extra kostnader för
annonsering av vakanta tjänster och projektering av regnbäddar.
Prognossäkerhet
Nedan presenteras de prognoser som nämnden lämnat under 2018 samt resultatet i
bokslutet 2018.
Månad
Prognos Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut
0
-1 222
Vårbokslut
0
-1 222
Bokslut 2018

1 222

Under hösten blev det tydligt att nämnden skulle göra ett positivt resultat och det
presenterades vid månadsuppföljningen.
Förseningen av införande av nytt ärendehanteringssystem gjorde att konsultkostnaderna
inte blev så höga som förväntat. Detta blev känt sent på året.
En annan orsak är att personal på miljöskyddskontoret arbetat för andra förvaltningar i
högre utsträckning än förväntat, vilket också stod klart sent på året.
Investeringar
Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Expansionsinvestering
-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering
Ärendehanteringssystem

500

0

Bokslut
2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

Mätinstrument

22

Anpassningsinvestering
Totalt utgifter

Differens
2017/2018

500

0

-22

0

0

0
500

0
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-22

Under 2017 arbetade Miljöskyddskontoret ihop med Samhällsbyggnadskontoret med att
upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. Förfarandet blev klart under våren 2018 och
målet var att installation skulle ske under hösten 2018. Då systemleverantören inte kunde
installera båda systemen samtidigt så valde vi att skjuta på miljöskyddskontorets
installation, detta gjorde att tidsplanen förskjutits och investeringen kommer att göras i
början på 2019.

Personalredovisning
Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Antalet årsarbetare är detsamma 2018 som 2017, dvs 25 st.
Vid rekrytering har samtliga utannonserade tjänster tillsatts. Det råder fortsatt brist på
sökande med hög kompetens vilket resulterar i litet urval. Vi har tillsatt tjänster i årets
rekryteringar och ser att nya medarbetare tillför ny kompetens till oss och bidrar i dialog
med befintliga medarbetare för en positiv framtida utveckling.
Andel timavlönade
Under året har endast en timavlönad varit anställd en månad för specifikt uppdrag.
Andel delade turer
Ej aktuellt.

Personalomsättning
Personalomsättningen 2018 har ökat till 22,5% från 2017 års nivå på 18,7%. På en så
liten grupp ger det ett stort utfall då någon väljer att gå till annan verksamhet. Våra
yrkesgrupper har en fortsatt gynnsam arbetsmarknad.

Personalförsörjning
Miljöskyddskontoret har fått en liten grupp kompetenta sökande till utannonserade
tjänster. Konkurrensen om kvalificerade sökande är fortsatt ytterst tuff i landet.
Att fortsatt arbeta med lokala friskfaktorer och individuell kompetensutveckling är
avgörande för att medarbetarna ska välja att stanna och vidareutvecklas inom
Miljöskyddskontoret.

Kompetensutveckling
Grund för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till
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nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ och gruppnivå utefter behov.
En stor del av kompetensutvecklingen sker internt genom att man lär av varandra. Extern
kompetensutveckling sker planerat av respektive chef för grupp och individ.
Under året har en ny Medarbetaröverenskommelse arbetats fram på kontoret vilken följs
upp med början i och med utvecklingssamtalen under våren 2019.

Jämställdhet
Medianlön

Inga osakliga löneskillnader kan påvisas. 2018 års lönekartläggning har inte gjorts ännu
pga. försenad process del av löneöversynen 2018.

Arbetsmiljö
Under året har följande rutiner samverkats/antagits:
 Checklista för fysisk arbetsmiljörond
 Rutiner för att förebygga hot och våldssituationer
 Rutiner vid trakasserier och kränkande särbehandling
 Introduktion av nyanställda
Rutinerna tas upp på APT för diskussion i respektive grupp så vi hjälps åt att
uppmärksamma potentiella arbetsmiljöproblem i god tid. Dessa diskussioner i kombination
med individuella utvecklingssamtal med förtydligande av den egna rollen för att nå de
gemensamma målen leder även till bättre arbetsmiljö. På varje avdelning tas även en
handlingsplan fram efter medarbetarenkäten som fokuserar på vilka frisk- samt
riskfaktorer gruppen ska arbeta med under kommande året.
Se även 5. Prioriterat mål.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Miljöskyddskontoret genomför årligen en fysisk arbetsmiljörond inom samtliga
verksamheter. Den psykosociala arbetsmiljöronden genomförs genom NMI enkät (nöjd
medarbetarindex). Samtliga grupper arbetar på arbetsplatsträffar (APT) med uppföljning
av den psykosociala arbetsmiljöronden vilket leder till avdelnings-/enhetsspecifika
handlingsplaner. Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och ledning tar därefter fram en
central handlingsplan.
Arbetsmiljöarbetet följs upp av ledning tillsammans med FSG. Innan förändringar i
organisationen sker görs konsekvens- och riskbedömningar tillsammans med
skyddsombud.
Arbetsmiljöfrågorna följs upp på APT och FSG. Utbildning i gällande lagstiftning,
föreskrifter och riktlinjer har fortsatt fokus. En genomgång av vilka arbetsmiljöföreskrifter
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(AFS:ar) som gäller inom förvaltningen har genomförts tillsammans med
företagshälsovården 2018. Nu ska det arbetet implementeras i den fysiska
arbetsmiljöronden så vi säkrar upp att vi följer regelverket. Arbetet sker tillsammans med
skyddsombuden på Miljöskyddskontoret.
Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret har setts över och fördelas ut från
nämndordförande och vidare i chefsledet. Under våren 2019 blir cheftjänsterna full
bemannade vilket ger goda förutsättningar för fortsatt gott arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaro1
Sjukfrånvaron mellan åren har ökat från 5,1% 2017 till 7,9% 2018. Frånvaroorsakerna för
dessa medarbetare har i huvudsak inte varit arbetsrelaterade. Ett aktivt och målmedvetet
rehabiliteringsarbete sker oavsett orsak.
Tabell, sjukfrånvaro i %

MK

2018

Totalt

7,9

5,1

2,8

1-14 dagar

3,4

2,2

1,2

> 60 dagar

3,9

2,9

1,0

Kvinnor

5,9

2,5

3,4

10,6

9,3

1,3

Män

2017 Differens 2018-2017

Arbetsskador och tillbud
Under året har få anmälningar om tillbud eller olycksfall gjorts, totalt 4 stycken. Tillbuden
rörde sig om avsaknad av rutin samt bemötande vid inspektion.
Anmälda tillbud och arbetsskador följs upp enligt rutin av chef och skyddsombud,
tillsammans med den anställde. Allmän diskussion hålls på APT för att säkerställa att
anmälningar görs samt att följa upp och medvetandegöra de risker som finns inom aktuellt
arbetsområde.
Under september har en utbildning i ”bemötanade vid hot och våldssituationer” hållits för
samtliga medarbetare på kontoret. Därefter har alla skrivit en enskild handlingsplan för

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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bemötandesituationer, uppföljningsarbete har även skett på APT.
Skulle en ökning av antalet anmälningar ske framöver uppfattas det som positivt då vi
därigenom lättare kan fånga upp och åtgärda de brister som ev. finns.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2017

2018

Differens 2017-2018

Tillbud

6

3

-3

Arbetsskador

6

1

-5

Inlämning
Förvaltningens förslag mailas senast måndag 30 januari kl. 12 till
erik.stenkilolsson@alingsas.se, lisa.forsaeus@alingsas.se, patrik.adelskold@alingsas.se.
Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS platina direkt efter nämndbeslut,
dock senast 20 februari.
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Årsbokslut 2018
Samhällsbyggnadsnämnden
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Ordlista
Verksamhetsbegrepp

APT

Arbetsplatsträff, ett regelbundet möte på arbetsplatsen där
arbetsledare och alla medarbetarna för dialog om mer
övergripande frågor.

E-tjänster

Offentliga e-tjänster har av Verket för förvaltningsutveckling
("Verva") definierats som en service som medborgare och
företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har
hos en offentlig myndighet. Denna service tillhandahålls som
en elektronisk tjänst och erhålls till exempel med hjälp av en
dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice.

FÖP

För en begränsad del av kommunen kan en fördjupad
översiktsplan (FÖP) upprättas. Se även ÖP.

GR

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är
ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1949. Omfattar
kommunerna i Storgöteborg, dvs.: Ale, Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet. Totalt
omfattandes 1 020 413 invånare (2018).

Internkontrollplan

Internkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De
processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att
regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar till att
kommunens mål uppfylls. De processer som skall
kontrolleras enligt planen identifierades vid risk- och
väsentlighetsanalysen (se nedan).

Ortofoto

Ortofoto är en geometriskt korrigerad flygbild som tar hänsyn
till förskjutningar i bilden på grund av höjdskillnader.

Primärkarta

En primärkarta är den geografiska databas som ligger till
grund för till exempel de nybyggnadskartor och grundkartor
som används inom stadsbyggnad.

Väsentlighet och risk

Vid en väsentlighets- och riskanalys belyses verksamhetens
processer. Det som bedöms är om det finns risker för att
någonting negativt påverkar förvaltningens förmåga att bidra
till kommunens övergripande mål. Identifieras en risk görs
bedömningen om dess väsentlighet. Om analysen ger en
2
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hög sannolikhet för en risk samtidigt som en väsentlig skada
kan uppstå kan det beslutas om en omedelbar åtgärd. Det
kan även beslutas om ett åtagande eller en
internkontrollpunkt.
Åtagande

Åtagande är en viktig del i kommunens styrmodell. Dessa
skall beskriva hur förvaltningen skall bidra till att kommunens
övergripande (prioriterade) mål ska uppfyllas. Åtagande kan
identifieras i samband med en risk- och väsentlighetsanalys.

Översiktsplan (ÖP)

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen.

Ekonomitermer

Budget

Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos
av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används
som ett verktyg för beslutsfattning.

Gemensamma resurser

Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas
mellan de tre förvaltningarna på Sveagatan. Exempel på
detta är inköpta tjänster (till Sveagatan) som städning och
hyreskostnad. Syftet med att hantera dessa kostnader som
gemensamma är att vi enklare och mer effektivt kan fördela
ut kostnaderna.
Även personella resurser ingår, t.ex. administration, ekonomi
och nämndsekreterare. Syftet med att ha dessa som en
gemensam resurs är att ha en mer driftsäker och mer
effektiv stödresursorganisation.
Även den politiska organisationen benämns som en
gemensam resurs i det här dokumentet.

Intäkter

En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts
under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning.
Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen,
där differensen mellan de två utgör resultatet.

Investering

Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska
tillgångar, exempelvis inventarier eller system, som skrivs av
under flera år. När en tillgång har införskaffats med syftet att
användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas
över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att
tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.
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Kommunbidrag

I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det
anslag som kommunfullmäktige delar ut till de
skattefinansierade verksamheterna.

Kostnader

Ett sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att
det är värdet av förbrukade resurser under en period.
Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen,
där differensen mellan de två utgör resultatet.

Planavtal/planavgift

Detaljplaneverksamheten finansieras genom att planavtal
skrivs med köpare av detaljplaneförändring eller
detaljplaneupprättande. Köparen betalar för faktiska
kostnader för att upprätta planen, inklusive nedlagda timmar
och beställda utredningar. Ibland, och i synnerhet om det är
många motparter/köpare som skall betala för detaljplanerna,
tas istället en schablonavgift ut i samband med att bosatta
inom ett planområde ansöker om bygglov (planavgift).

Resultaträkning

Det kallas för resultaträkning för att det är här som
förvaltningens resultat kan utläsas genom en
sammanställning av intäkter och kostnader under en
räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att
addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar
då om förvaltningen gjort ett överskott eller underskott.

Utdebitering
av personalkostnader

För att förvaltningen skall få betalt för utförda tjänster
tidsredovisar personalen på uppdrag eller projekt. Denna
tidsredovisning ger upphov till utdebitering/fakturering av
personalkostnader.
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Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för den formella fysiska planeringsprocessen:
• detaljplanering
• bygglovgivning
GIS (Geografiska InformationsSystem) består av databaser och system där kartor,
lägenhetsregister och mätning dokumenteras och som nämnden tillhandahåller för hela
kommunen.
Samhällsbyggnadskontoret planerar Alingsås, tillhandahåller kartor och utför mätning
samt ger bygglov.
De flesta invånare gynnas av en effektiv planprocess, detta handlar dock inte bara om tid
utan också kvalitet, demokrati och genomförbarhet av en plan. Samrådet är den viktigaste
demokratiska fasen i en planprocess, då det är där som synpunkter inhämtas och
bearbetas. Ett väl genomfört samråd innebär också en möjlighet för
samhällsbyggnadsnämnden att förklara bakgrund och syfte med den aktuella planen och
lyssna till invånarnas synpunkter och eventuella farhågor. Samhällsbyggnadskontoret har
under året genomfört ett samråd där barndialog var en del.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan och sitt arbete med demokratifrågor. Utöver det som redan har redovisats under
verksamhetstexten ovan kan nämnas att då översiktsplanen digitaliserats gör detta att fler
lättare får tillgång till den och lättare kan lämna åsikter och vara en del av planens
utformning.

Plan- och bygglovavdelningen
Genom organisationsförändring genomförd 2018-01-01 är tidigare planavdelning och
bygglovavdelning organiserade under samma avdelning, Plan- och bygglovavdelningen.
Syftet med förändringen är att öka samarbetet mellan detaljplanering och bygglovgivning
för att stärka och förbättra de gemensamma processerna. Nya detaljplaner kommer att
kunna kvalitetssäkras gentemot lagstiftning och bedömning i bygglovsskedet, vilket
kommer att leda till att bygglovgivningen effektiviseras. Bygglovshandläggarnas tid som då
läggs ner på att kvalitetssäkra detaljplaner mot kommande bygglovprocess kommer att
finanserias av detaljplanerna.
Arbetet med Översiktsplanen (ÖP) efter återremissen från Kommunstyrelsen har pågått
intensivt under större delen av året och ÖP:n antogs av kommunfullmäktige i oktober och
har därefter vunnit laga kraft.
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Planenheten arbetar sammantaget med 21 detaljplaner, varav flera har gått ut på samråd
under året och 3 detaljplaner har också vunnit laga kraft under året. Avdelningen arbetar
aktivt med två av de tre byggherredrivna detaljplanerna och två av dessa har varit ute på
samråd under året. En utvärdering behöver göras, tillsammans med byggherresidan, av
byggherredriven planprocess för att se vad som eventuellt kan förbättras och
effektiviseras.
Planenheten arbetar också med begäran om samråd från Lantmäteriet, remisser samt
utvecklingsarbete vad gäller mallar och digitala verktyg. Den tid handläggarna behöver
lägga på att såväl svara på/utreda förutsättningarna vad gäller Lantmäteriets begäran om
samråd samt tiden som läggs på att besvara remisser där finansieringen är begränsad.
Vidare finns ett antal förvaltningsöverskridande grupper där planhandläggnarna deltar. Vår
medverkan krävs även i t.ex. Vattensamordningsgruppen, samarbete och dialog med
näringslivsstrateg/företagslots, i tidiga möten med exploatörer (både externa men även
kommuninterna såsom Alingsåshem, Kultur- och fritidsförvaltningen och FABS) samt inför
uppstart av större projekt som kräver såväl samsyn och gemensam målbild för att
säkerställa att vi är överens om processen. Vi förväntas vidare delta i
kommungemensamma mässor och utställningar. Detta kräver tid både vad gäller
förberedelser och deltagande. Det är av största vikt att finansieringen är klargjord.
Bygglovsgruppen har under året utökats med en visstidsanställning, vilket inneburit sex
handläggare. En handläggare har under året gått på föräldraledighet, och vikarie har inte
kunnat rekryteras. Målet har varit att korta kötiden för framförallt förhandsbesked och
anmälningspliktiga åtgärder inom bygglov. En ny roll, bygglovskoordinator, har tillsatts
under hösten. Syftet är att delvis avlasta handläggarna från de många administrativa
momenten i en bygglovsprocess, men också att arbeta med kvalitetsarbete i syfte att öka
kvalitén och rättssäkerheten i processen. Under hösten implementerades ett nytt
ärendehanteringssystem, vilket möjliggör utbyggnad av ett flertal e-tjänster,
automatisering av administrativa moment samt förbättrad uppföljning av
handläggningstider och ärendeflöden. Detta har varit ett mycket omfattande arbete, som
tagit mycket resurser i anspråk vilket på kort sikt inte gynnat kö- och handläggningstider.
Bygglovgruppen arbetar också med rådgivning, dels genom bygglovtelefonen som är
öppen varje vardag mellan 9-11 och genom rådgivningsbesök som bokas via hemsidan.
Trycket på rådgivning är högt eftersom lagstiftningen är komplicerad och svår att
överblicka för många medborgare. Resurserna hos bygglov motsvarar i dagsläget inte det
behov som finns varken vad gäller rådgivningstid eller för att ha rimliga kötider för
ärenden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade under hösten att tillfälligt stänga ner
rådgivningen av arbetsmiljöskäl.
Ytterligare förändringar i Plan- och bygglagen har trätt i kraft under sommaren 2018. Detta
innebär att vi får lägga mer tid på såväl intern utbildning som rådgivning, vilket också
påverkar kötiderna för ärenden. Vi ser att det finns ett ökat behov av rådgivning vad gäller
vad som är lovpliktigt och vad som inte är lovpliktigt, då detta många gånger är svårt för
medborgarna att överblicka.
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Samhällsbyggnadsnämnden har också tillsynsansvar vilket innebär att en granskning sker
i efterhand och denna syftar till att överträdelser ska rättas. Tillsynen omfattar bland annat
olovligt byggande, ovårdad tomt, ovårdade och förfallna byggnadsverk, Obligatorisk
ventilationskontroll (OVK) och hissar. Samhällsbyggnadsnämnden behöver göra en
behovsutredning för att klargöra behov av resurser till dessa uppgifter.
Samhällsbyggnadskontoret hanterar också tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.
Denna kompetens ligger inte inom ramen för inspektörernas grundkompetens och frågan
är om det inte borde vara mer lämpligt att dessa tillstånd hanteras av Räddningstjänsten.
Bygglovsgruppen har en mycket hög arbetsbelastning. Varje handläggare har under året
haft 50-80 ärenden per person och detta påverkar arbetsmiljön mycket negativt. Ett
vedertaget riktmärke för hur många ärenden som är rimligt att hantera, och som då utgör
en bra och fungerande arbetande ärendebalans, är 30-40 ärenden per handläggare.

GIS-avdelningen
GIS-avdelningens arbete under början av året har till stor del präglats av övriga projekt på
Sveagatans förvaltningar. En hel del tid har krävts för omarbetning av vår översiktsplan,
då nya och uppdaterade GIS-lager har krävts och uppdatering av programvara för den
digitala ÖP-produkten. GIS-avdelningen har även tagit fram en digital karta för
Trästadskonferensen som bygger på vår nya externa webbkarta, underlag för VA (vatten
och avlopp) -avdelningens VA-utbyggnadsplan m.m. Även andra förvaltningar och
kommunala bolag har beställt tjänster, t.ex. Fabs för uppdatering av databas för grönytor
samt Barn- och Ungdomsförvaltningen som GIS-avdelningen utvecklat ett verktyg åt som
ger ett effektivare beslutsunderlag för elevers skolval. Ett annat exempel är att vi för
Tekniska förvaltningens räkning tagit fram ett enkätverktyg för säkra skolvägar där
skolelever får rita in sin skolväg i vår 3D-stadsmodell. Syftet är att få en uppfattning om
vilka vägar barnen väljer och kunna identifiera var de känner sig otrygga i trafiken så att
dessa platser kan åtgärdas.
Utöver specifika projekt fortgår löpande arbete med uppdatering av grunddata,
mätuppdrag för bygglov och detaljmätningar, nybyggnadskartor samt drift av GIS-system.
En vakant tjänst under året har inneburit att ansvarig för adressättning har saknats och att
denna verksamhet varit lite eftersatt i och med detta. Vi har inte lyckats hantera detta i
samma tempo som nya ärenden kommer in.
Två nya GIS-ingenjörer började i augusti. Båda kommer att arbeta brett med olika typer av
uppgifter inom GIS-verksamheten och den ena kommer ha huvudansvar för adressättning.
GIS-avdelningen har avslutat en upphandling av laserskanning för hela kommunen som
kommer ligga till grund för nya höjdkurvor i primärkartan, ny markmodell för 3Dstadsmodellen, underlag för projektering samt som grunddata för
primärkarteuppdateringar i 3D.
Vi har i flera år haft ett ramavtal för framställning av ortofoto över hela kommunens yta.
Detta är en mycket uppskattad produkt och möjligheten att gå tillbaka i tiden och se hur
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samhället har förändrats används flitigt av t.ex. bygglovsverksamheten. Dock har det
företag som vi haft ramavtal med blivit uppköpta av ett japanskt företag. Dessa vill dra sig
ur ramavtalet för att de inte anser att det är lönsamt nog. Tyvärr har vi inte några juridiska
möjligheter att hindra detta, vilket har medfört att vi inte får något ortofoto för 2018.
Alingsås kommun har utmärkt sig inom GIS-området de senaste åren. De projekt som har
synts mest utåt har sannolikt varit den digitala översiktsplanen och Minecraft (ett äventyrsoch byggdatorspel) -modellen. Vi har därför blivit inbjudna till flertalet konferenser och
mässor för att hålla presentationer om vårt arbete. Vi har försökt vara generösa med att
dela med oss av våra erfarenheter och det har gett oss mycket tillbaka. Genom denna
uppmärksamhet har vi blivit medbjudna att verka i nationella projekt för digitalisering av
samhällsbyggnadsprocessen. Dessa projekt pågår under hösten 2018 och våren 2019.
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Statistik

Statistik från 2018
Delegationsbeslut

Antal

Bygg

965

Plan

13

GIS

77

Övrigt
Summa

1 055

Nämndbeslut

Antal

Bygg

103

Plan

37

GIS

1

Övrigt

74

Summa

215

Bygglov

Antal

Antal lov, bostäder
Överklaganden
Öppna ärenden 31:a dec

141
6
356
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Planavdelningen

2018

Planlagda bostäder*

21-31 st

Planlagd bostadsyta*

2 880 m2

Planlagd verksamhetsyta, handel & industri*

1 000 m2

Planlagd verksamhetsyta, förskola/skola*

0 m2

Planlagd yta, Natur/fritid/idrott*

3 000 m2

Antagna detaljplaner

4 st

Överklagade detaljplaner (Farkosten 11)

1 st

Lagakraftvunna detaljplaner

3 st

Pågående detaljplaner (31:a december)

23 st

Varav i samrådsfasen

21 st

Varav i granskningsfasen

1 st

Varav i antagandefasen

1 st

*Antagna detaljplaner

Statistik från 2013-2018

Flerårsstatistik

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antagna detaljplaner

14

12

10

10

16

4

Antal bostäder i antagna
detaljplaner

23

90

120

88

469

21-31

8

4

3

1

5

1

213

133

160

211

327

141

Verksamheter antal detaljplaner
Nya bostäder bygglov
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Åtaganden och nyckeltal
Nedan följer nämndens åtaganden med en bedömning för respektive åtagande utifrån
följande klassificering:
Åtagandet är genomfört
Åtagandet pågår och kommer slutföras inom planperioden.
Åtagandet kommer ej genomföras

1. Prioriterat mål:

I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande.
I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och
tillgänglighet.

Styrindikator:

Kommunens näringslivsranking ska förbättras.
Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i
kommunen ska förbättras.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att mer aktivt arbeta med att få
ut information kring vad som händer i kommunen kopplat till
samhällsplanering.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att ta fram en plan för året
gällande information som behöver kommuniceras ut.

Nyckeltal:

Insiktsmätning (bygglov).

Resultat:

Resultat 2017: 51 för samtliga (d.v.s. företag, privatpersoner samt
övriga) jämfört med 47 för 2016. Resultat 2018: 47 för samtliga
Resurser har saknats för att ta fram en plan under året.
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2. Prioriterat mål:

I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter.

Styrindikator:

Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseformer och storlek ska
bli fler.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att prioritera detaljplaner och
bygglov med en underrepresenterad upplåtelseform och storlek.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att följa
Samhällsbyggnadsnämndens prioritering.

Nyckeltal:

Antal nybyggda bostäder, hyresrätter och bostadsrätter.

Resultat:

Under året har ett bygglovsärende fått högre prioritet då det inom
ramen för detta ärende uppges att det är hyresrätter som ska
byggas. Inga slutbesked har beslutats gällande flerbostadshus
under 2018.

3. Prioriterat mål:

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och
tillgänglighet.

Styrindikator:

Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för en minskad
sjukfrånvaro inom samhällsbyggnadskontoret.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att fortsätta arbeta med att
förbättra medarbetarsamtalen.
Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att arbeta mer tydligt med både
den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Nyckeltal:

Minskad sjukfrånvaro (i förhållande till den totala korttidsfrånvaron
för 2017)

Resultat:

Total sjukfrånvaro för januari – december 2018 är 5,8 % (2017
6,9 %), varav korttidssjukfrånvaron utgör 2,6 % (2017 2,2 %).
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Samhällsbyggnadskontoret fortsätter arbetet med
medarbetarsamtalen. Kontoret följer upp handlingsplaner från
medarbetarenkäten och genomförd skyddsrond.

Uppdrag till nämnden
Nedan följer Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag klassificerade enligt följande
färgkoder:
Uppdraget är genomfört
Uppdraget är ej genomfört

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och är genomförda under innevarande år.
Tre uppdrag finns inte med i Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi.


Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och
teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av
kommunstyrelsen.
Resultat: Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att verksamheten som bedrivs
ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiv. Arbete sker för att ta fram nya
arbetssätt och effektivisera verksamheten där även teknik är en viktig del.
Nämnden har dock inte sökt medel ur Innovationsfonden.



Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra
flerårsstrategins utpekade vilja.
Resultat: Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv
verksamhet och nämnden följer flerårsstrategins utpekade vilja.
Ekonomiuppföljningar har redovisats till nämnden löpande.



Ta fram en plan för säker & trygg skolväg (KS, SBN, TN & BUN)
Resultat: Detta uppdrag finns med i Tekniska nämndens flerårsstrategi. Ett arbete
pågår tillsammans med TN med att låta skolelever på ett flertal skolor framföra
synpunkter och komma med förslag på förbättringar på sin skolväg.
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1. Uppdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en
klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på
stadsnära områden.

SBN:s åtaganden:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att använda geodata för att
genomföra en första klassning av jordbruksmark.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att, genom att använda geodata
från Jordbruksverket, genomföra en första klassning av
jordbruksmark genom att dela in denna i betesmark och åkermark.

Nyckeltal:

En första genomförd klassning av jordbruksmark i stadsnära
områden.

Resultat:

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört åtagandet enligt ovan,
dock har det visat sig att brukningsvärde (data från Lantmäteriet)
och taxeringsvärde (uppgift från Skatteverket) vid en jämförelse inte
stämmer överens med varandra och därför är resultatet inte
användbart och klassning kan därmed inte användas.

2. Uppdrag:

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala
administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande
lösningar.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att se över två interna
processer med syfte att effektivisera dessa.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att arbeta fram nya rutiner för
att effektivisera plan- och bygglovsprocesserna.

Nyckeltal:

Antal genomförda processkartläggningar.
14
Sida 381 av 683

Resultat:

En viktig process att se över är utvärdering/koppling mellan
detaljplanerna och bygglovsprövningen. Detta arbete är initierat och
är nu implementerat som ett stående inslag i verksamheten.
Kontoret har också i samband med införandet av det nya
ärendehanteringssystemet tittat på handläggningsprocessen i
lovärenden, och metodinstruktioner är under framtagande.

3. Uppdrag:

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att, genom samarbete med marknadens intressenter, genomföra en
snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att samverka med
kommunstyrelsen i ett tidigt skede av plan- och
exploateringsprocesser.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att genomföra minst två
informations-/dialogmöten för marknadens intressenter i syfte att
öka förståelsen för våra processer internt och externt.

Nyckeltal:

Antal informationsmöten.

Resultat:

Ett första dialogmöte med Fastighetsägarföreningen skedde den 29
augusti. Ytterligare ett informationsmöte för de som erhållit positivt
planbesked planerades att genomföras, detta har dock inte funnits
utrymme resursmässigt att genomföra. Ett antal andra möten har
genomförts med både externa parter och med
Kommunledningskontoret. Uppdraget bedöms därför som uppfyllt.

4. Uppdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att
byggherredriven planprocess genomförs och blir effektiv.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att aktivt arbeta för att fortsätta
utveckla den byggherredrivna planprocessen.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att ta fram en rutin för hur den
byggherredrivna processen skall genomföras på bästa sätt. Den ska
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beskriva de olika momenten i detaljplanearbetet som byggherren
kan göra respektive vilka moment som kontoret måste göra i sin
myndighetsroll.

Nyckeltal:

Antagen rutin för byggherredriven process, antal pågående
byggherredrivna planer.

Resultat:

Ärendet återremitterades till förvaltningen under 2017 och efter
återremissen antog Samhällsbyggnadsnämnden rutiner för
byggherredriven planprocess vid sitt sammanträde i augusti 2018.
För närvarande pågår tre byggherredrivna detaljplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i septemeber att gå ut på
samråd i två av dessa.

5. Uppdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utforma mer generella
detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att verka för mer flexibla
detaljplaner.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att i större utsträckning använda
sig av Boverkets planbestämmelsekatalog.

Nyckeltal:

Överensstämmelse i antagna planer vad gäller Boverkets
planbestämmelsekatalog.

Resultat:

Mallarna för detaljplaner är nu uppdaterade utifrån Boverkets
planbestämmelsekatalog.

6 Uppdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka debiteringsgraden
inom plan- och bygglovsverksamheten i syfte att öka
självfinansieringsgraden.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att aktivt verka för att öka
debiteringsgraden för plan- och bygglovavdelningarna.
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SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att i ökad utsträckning debitera
tid på detaljplaner och vad gäller bygglovsärenden i större
omfattning använda sig av timdebitering i de ärenden där
handläggningstiden överskrider taxeuttaget.

Nyckeltal:

Debiteringsgrad planavdelningen samt antal ärenden bygglov där
timdebitering använts i stället för taxan.

Resultat:

Ett omfattande bygglovsärende, vilket tagit väldigt mycket resurser i
anspråk, kommer med anledning av det att timdebiteras. Ärendet
har dock på grund av sökandes önskemål om att pausa
handläggningen, inte kunnat slutföras under året, vilket innebär att,
då beslut om bygglov saknas, har inte debitering kunnat ske.
Troligtvis kommer beslut i ärendet under 2019. Plan- och
bygglovavdelningen arbetar med att skala ner deltagandet i
ofinansierat arbete och grupper för att möjliggöra att handläggarnas
tid istället läggs på detaljplaner och därmed förväntas
debiteringsgraden öka. En utvärdering behöver göras vad gäller den
uppskattade kostnaden som överenskoms i planavtalet, i förhållande
till den faktiska kostnaden/tiden.

7. Uppdrag:

Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin
och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att använda sig av
medborgardialog i samrådsskedet på lämpliga detaljplaner.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att i minst en detaljplan
använda Cityplanner i samrådsprocessen.

Nyckeltal:

Antal detaljplaner där Cityplanner är använt för medborgardialog.

Resultat:

Cityplanner används regelmässigt för att illustrera volymer i
samråds-/granskningsskedet. I en detaljplan (gällande skola) har
barndialog genomförts i samrådsskedet.
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8. Uppdrag:

Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt
ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya
lösningar inom teknik ska prioriteras.

SBN:s åtagande:

Samhällsbyggnadsnämnden åtar sig att upphandla ett nytt
ärendehanteringssystem för bygglovhantering.

SBK:s åtagande:

Samhällsbyggnadskontoret åtar sig att införa ett nytt
ärendehanteringssystem.

Nyckeltal:

Nytt ärendehanteringssystem implementerat.

Resultat:

Nytt ärendehanteringssystem är på plats och i drift.

Internkontrollplan
I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av
genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är genomförda. Fem
avvikelser har identifierats:
Resurser finns inte till att helt säkerställa att backup finns på plats. Det saknas också
resurser att genomföra utvecklingsarbete.
Alla ledare ges inte möjlighet till vidareutveckling i önskvärd omfattning på grund av att
många tidskrävande akuta frågor måste hanteras i verksamheten.
När det gäller upphandling så finns systemhjälp men i dagsläget ingen rutin för att
säkerställa att rätt person får påminnelser då avtal går ut.
Framförallt inom plan- och bygglovsverksamheten är inte lönerna konkurrenskraftiga.
Alla bygglovsärenden hanteras inte inom lagstadgad tidsperiod.
Se bilaga 1 för ytterligare information.

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder identifierades inför 2018.

Redovisning av uppdragsföretag
Inte aktuellt.
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Ekonomi

Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2018

17 086

Bokslut
2018

Avvikelse
bokslut/budget
2018

14 232

Bokslut
2017

-2 854

Differens
2017/2018

15 058

-826
0

Personalkostnader

-17 517

-16 154

1 363

-14 706

-1 448

0

-7

-7

-9

2

Köp av tjänster

-5 245

-3 794

1 452

-3 331

-463

Gemensamma resurser

-6 322

-5 921

401

-7 305

1 384

varav personalkostnader

-3 801

-3 645

156

-4 331

686

varav lokalkostnader

-1 492

-1 511

-20

-1 585

74

varav köp av tjänster

-321

-264

57

-715

451

varav övriga kostnader

-710

-501

209

-674

173

Utdebitering personalkostn.

10 022

7 729

-2 293

8 213

-484

Övriga kostnader

-9 414

-7 767

1 647

-6 748

-1 019

Lokalhyror

0
Verksamhetens kostnader

-28 477

-25 914

2 563

-23 886

-2 028

Verksamhetens
nettokostnader

-11 391

-11 682

-291

-8 828

-2 854

Kommunbidrag

11 391

11 391

0

9196

2195

0

0

0

-291

368

-659

Finansnetto
Årets resultat

0

-291

I tabellen ovan ingår:






Nämnd (ingår i gemensamma resurser)
Kulturvårdsplanering
Detaljplanering
Bygglov
GIS
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Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden gör ett negativt resultat för 2018 med 291 tkr. Anordnandet
av konferensen Nordiska trästaden påverkar utfallet negativt men ett överskott på GISavdelningen väger upp. Plan- och bygglovsavdelningen gör totalt sett ett nollresultat där
planverksamheten gör ett överskott medan bygglovsverksamheten gör ett underskott.
Investeringsutfallet är totalt sett ungefär i linje med budget.

Förklaring till resultatet
Nedan följer en förklaring till resultatet med en jämförelse mot budget post för post.

Verksamhetens intäkter
Intäkterna är 2 854 tkr lägre än budgeterat. Framförallt beror detta på lägre intäkter från
bygglovsverksamheten, ca 1 800 tkr. Taxans konstruktion förutsätter en viss fördelning
mellan stora och små bygglov. Under 2018 var de stora inkomstbringande byggloven färre
vilket innebär lägre intäkter. Även byte av ärendehanteringssystem påverkade möjligheten
till handläggning vilket i sin tur påverkar intäkterna negativt. Intäkterna från
planverksamheten är lägre med ca 1 000 tkr. De lägre intäkterna beror på att färre externa
utredningar (som vidarefaktureras) köpts in samt att mindre tid förts på detaljplaner än
budgeterat.

Personalkostnader
Personalkostnaderna är 1 363 tkr lägre än budget. Differensen beror på vakanser och
sjukskriven personal främst på GIS-avdelningen och inom planverksamheten.

Lokalhyror
Ingen större differens att kommentera.

Köp av tjänster
Utfallet för Köp av tjänst är 1 452 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på
lägre förväntade kostnader för konsulter i planverksamheten och bygglovsverksamheten.
GIS-avdelningens kostnader är också lägre beroende på att ortofoto inte utförts under
2018 då leverantören drog sig ur avtalet.

Gemensamma resurser
Gemensamma resurser innefattar nämndkostnader, ledning, administrativ personal och
lokalkostnader på Sveagatan (inklusive kontorsutrustning).
Utfallet är 401 tkr lägre än budget. Den största avvikelsen rör personalkostnader och
telefonikostnader (som återfinns under posten övriga kostnader). De lägre

20
Sida 387 av 683

personalkostnaderna beror på en omorganisation i samband med en pensionsavgång där
tjänsten inte återbesattes.

Utdebitering personalkostnader
Utdebitering personalkostnader avviker negativt med ca 2 293 tkr. Vakanser och
sjukskriven personal, framförallt inom planverksamheten, leder till att mindre tid kan
redovisas på planprojekt än budgeterat. Detta förklarar ca 1 800 tkr. Resterande del av
den negativa avvikelsen beror till största delen på att GIS-avdelningen lagt mindre intern
tid än planerat på investeringsprojektet Primärkarta och laserskanning.

Övriga kostnader
Övriga kostnader är 1 647 tkr lägre än budget. Avvikelsen ses i planverksamheten där
kostnaderna för tid på projekt blir lägre på grund av att tid inte redovisats på planprojekt i
den omfattning som budgeterats. Anledningen till detta är vakanser, nya medarbetare och
sjukskriven personal (se även ovan).
Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat
2017 gjorde Samhällsbyggnadsnämnden ett positivt resultat med 368 tkr. Resultatet för
2018 är -291 tkr. Avvikelserna mellan åren kommenteras nedan.
Intäkterna är 826 tkr lägre jämfört med 2017 och detta beror framförallt på lägre intäkter
inom bygglovsverksamheten.
Personalkostnaderna är 1 448 tkr högre jämfört med 2017. Utöver normal löneökning
har en särskild satsning på planarkitekterna gjorts. Fler antal personer i
bygglovsverksamheten, bland annat på grund av en omorganisation där resurser flyttats,
leder till högre personalkostnader.
Köp av tjänster är 463 tkr högre jämfört med 2017. Under 2018 har nämnden haft
kostnader för anordnandet av konferensen Nordiska trästaden. Införandet av det nya
ärendehanteringssystemet i bygglovsverksamheten har inneburit ökade konsultkostnader.
Utfallet för Gemensamma resurser är 1 384 tkr lägre än 2017. Kostnader för datorer och
programvara tas under 2018 direkt på verksamheten och inte som en gemensam resurs.
Telefonikostnaderna blev betydligt lägre jämfört med 2017, vilket påverkar denna post. En
pensionsavgång på avdelningen för verksamhetsstöd återbesattes inte utan en
omorganisation gjordes och en resurs anställdes istället direkt i bygglovsverksamheten.
Utdebitering personalkostnader är 484 tkr lägre jämfört med 2017. Plan- och
bygglovsavdelningen har ökat sin utdebitering jämfört med 2017. GIS-avdelningen
redovisade under 2017 mycket tid på digitaliseringsprojekt vilket avdelningen inte gjort
under 2018.
Utfallet för Övriga kostnader är 1 019 tkr högre jämfört med 2017. Detta beror på att
kostnader reducerades under 2017 för att dessa skulle belasta Kommunstyrelsens ansvar.
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Prognossäkerhet
Nedan presenteras de prognoser som nämnden lämnat under 2018 samt resultatet i
bokslutet 2018. I början av året stod det klart att anordnandet av konferensen Nordiska
trästaden skulle bli dyrare än förväntat. En prognos på -341 tkr lämnades då av nämnden.
Vid upprättandet av delårsbokslutet såg planverksamheten ut att gå betydligt bättre än
förväntat och prognosen justerades då ner till en nollprognos. Under hösten har
prognosen för bygglovsverksamheten försämrats och nämnden lämnade i sin
månadsrapport per den sista november en prognos på -246 tkr.

Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut

Prognos Avvikelse från bokslut
0
291
-341
-50

Bokslut 2018

-291

Investeringar
Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Bokslut
2017

Differens
2017/2018

Expansionsinvestering
-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering
Primärkarta och laserskanning

1500

1 943

-443

Ärendehanteringssystem

1000

474

526

50

154

-104

108

46

2 550

2 570

-20

1 142

1 428

Inventarier/it-utrustning

1035

908
474

Anpassningsinvestering
Totalt utgifter

Ovan presenteras budget och utfall för nämndens investeringar. Totalt sett är det 2018
inte någon större avvikelse mot budget men på projektnivå finns avvikelser. Utfallet för
projektet Primärkarta och laserskanning har under hösten prognosticerats bli ca 1 800 tkr
men det totala utfallet blir ytterligare något högre. Det högre utfallet beror på att mer
mätning än beräknat behövts utföras. Den stora skillnaden i utfall mellan 2017 och 2018
när det gäller detta projekt beror på att laserskanningen inte kunde genomföras under
2017. Investeringsutgiften för det nya ärendehanteringssystemet till
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bygglovsverksamheten blev lägre än budgeterat. När nämnden äskade pengar inför 2018
var upphandlingen av ärendehanteringssystemet inte klar och storleken på den
kommande investeringsutgiften var därmed inte känd.
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Personalredovisning – hela avsnittet är famtaget utifrån den nya
nämndorganisatonen 2019

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Antalet årsarbetare har ökat med drygt 10 årsarbetare. Några ingenjörer på GIS och
Bygglov samt att några vakanta chefstjänster har tillsatts under 2018. Organisationen har
även utökats med ett par arbetsledare.
Vid rekrytering har nästan samtliga utannonserade tjänster tillsatts. Det råder fortsatt brist
på sökande med tillräcklig kompetens inom Plan och Bygglovsavdelningen. Vi ser en
positiv utveckling med de kompetenser vi rekryterat in under året. Dels har de tillfört ny
kompetens till oss och bidragit i dialog med befintliga medarbetare för en positiv utveckling
inför framtiden.
Andel timavlönade
Antalet timavlönade har gått ner från 5,7 årsarbetare 2017 till 3 årsarbetare 2018. Under
motsvarande period har övertiden ökat med 0,5 årsarbetare.
Andel delade turer
Ej aktuellt.

Personalomsättning
Personalomsättningen 2018 har sjunkit till 7,8% från 2017 års nivå på 12% för
motsvarande verksamhet. Flertalet av våra yrkesgrupper har en fortsatt gynnsam
arbetsmarknad.

Personalförsörjning
Planarkitekt och Bygglovshandläggare har utannonserats och inte fullt ut tillsats då erfarna
sökande saknats eller att vi inte kunde nå avslut. Konkurrensen om kvalificerade sökande
är fortsatt ytterst tuff i landet.
Vid rekrytering av mer tekniskt inriktade tjänster har det tydligt märkts av en god
arbetsmarknad även för den gruppen. Även om kvalificerade sökande finns är det inte
alltid vi kan nå avslut. Vi konkurrerar om arbetskraft inom ett geografiskt område med en
mycket god arbetsmarknad. Glädjande nog har vi lyckats besätta samtliga tjänster med
kompetenta och engagerade medarbetare.
Att fortsatt arbeta med lokala friskfaktorer och individuell kompetensutveckling är
avgörande för att medarbetarna ska välja att stanna och vidareutvecklas inom
Samhällsbyggnadskontoret.
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Kompetensutveckling
Grund för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till
nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ- och gruppnivå utefter behov.
En stor del av kompetensutvecklingen sker internt genom att man lär av varandra. Extern
kompetensutveckling sker planerat av respektive chef för grupp och individ.
Natur erbjuder några tjänster till Arbetsmarknadsenheten i syfte att stödja individer inför
inträde/återinträde på arbetsmarknaden. Även sysselsättning inom arkivtjänst och kök har
erbjudits under året.
Under året har en kompetensförsörjningsplan arbetats fram som nu behöver införliva hela
den nya organisationen, för att sedan följas upp på grupp och individnivå med
medarbetarsamtalet och satt kompetensutvecklingsplan.

Jämställdhet
Medianlön

Inga osakliga löneskillnader kan påvisas. 2018 års lönekartläggning har inte gjorts ännu
pga. försenad löneöversyn.

Arbetsmiljö
Under året har följande rutiner samverkats/antagits:
 Checklista för fysisk arbetsmiljörond
 Rutiner för att förebygga hot och våldssituationer
 Rutiner vid trakasserier och kränkande särbehandling
 Introduktion av nyanställda
Rutinerna tas upp på APT för diskussion i respektive grupp så vi hjälps åt att
uppmärksamma potentiella arbetsmiljöproblem i god tid. Dessa diskussioner i kombination
med individuella utvecklingssamtal med förtydligande av den egna rollen för att nå de
gemensamma målen leder även till bättre arbetsmiljö. På varje avdelning tas även en
handlingsplan fram efter medarbetarenkäten som fokuserar på vilka frisk- samt
riskfaktorer gruppen ska arbeta med under kommande året.
Se även Prioriterat mål nr 3.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Samhällsbyggnadskontoret genomför årligen en fysisk arbetsmiljörond inom samtliga
verksamheter. Den psykosociala arbetsmiljöronden genomförs genom NMI enkät (nöjd
medarbetarindex). Samtliga grupper arbetar på arbetsplatsträffar (APT) med uppföljning
av den psykosociala arbetsmiljöronden vilket leder till avdelnings-/enhetsspecifika
handlingsplaner. Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och ledning tar därefter fram en
central handlingsplan.
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Arbetsmiljöarbetet följs upp av ledning tillsammans med FSG. Innan förändringar i
organisationen sker görs konsekvens- och riskbedömningar tillsammans med
skyddsombud.
Arbetsmiljöfrågorna följs upp på APT och FSG. Utbildning i gällande lagstiftning,
föreskrifter och riktlinjer har fortsatt fokus. En genomgång av vilka arbetsmiljöföreskrifter
(AFS:ar) som gäller inom förvaltningen har genomförts tillsammans med
företagshälsovården 2018. Nu ska det arbetet implementeras i den fysiska
arbetsmiljöronden så vi säkrar upp att vi följer regelverket. Arbetet sker tillsammans med
skyddsombuden på samhällsbyggnadskontoret.
Utförarenheten på Gata behöver ta fram en specifik rutin för hot och våld anpassad för just
denna verksamhets förutsättningar.
Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret har setts över och fördelas ut från
nämndordförande och vidare i chefsledet.

Sjukfrånvaro1
Sjukfrånvaron mellan åren i jämförbar organisation (nya SBK) har gått ner något från 7,0%
2017 till 6,8% 2018, främst är det sjukfrånvaron hos medarbetare över 50 år som gått ner.
Frånvaroorsakerna för dessa medarbetare har dock i huvudsak inte varit arbetsrelaterade.
Ett aktivt och målmedvetet rehabiliteringsarbete sker oavsett orsak. Hos yngre
medarbetare har sjukfrånvaron ökat vilket följs upp av berörda chefer för att fånga upp
vilka insatser arbetsgivaren kan göra.

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Tabell, sjukfrånvaro i %

SBK

2018

2017 Differens 2018-2017

Totalt

6,8

7,0

-0,2

1-14 dagar

2,6

2,5

0,1

1-59 dagar

3,8

3,0

0,8

> 60 dagar

3,3

3,9

-0,6

<29 år

6,4

3,5

2,9

30-39 år

11,9

9,9

2

40-49 år

5,1

2,3

2,8

50-55 år

3,5

10,9

-7,4

> 56 år

5,3

6,5

-1,2

Kvinnor

8,4

7,0

1,4

Män

6,1

8,0

-1,9

Arbetsskador och tillbud
De vanligast förekommande tillbuden som rapporterats 2018 är relaterade till fel i
utrustning som kunde orsakat skada. I flera fall handlar det om bristande underhåll av
utrustning. Några tillbud är kopplade till vinterhalka, snedtramp och nedfallna grenar/träd
vid hård blåst. Ett par tillbud är relaterade till extrem hög stress och press i det dagliga
arbetet.
Majoriteten av anmälda arbetsskador är relaterade till fall (oftast vintertid ute), snedtramp
och handhavandefel av utrustning som genererat klämskada eller skärskada. En skada
med några dagars frånvaro har skett där orsaken var ishalka.
Anmälda tillbud och arbetsskador följs upp enligt rutin av chef och skyddsombud,
tillsammans med den anställde. Allmän diskussion hålls på APT för att säkerställa att
anmälningar görs samt att följa upp och medvetandegöra de risker som finns inom aktuellt
arbetsområde.
En ökning av antalet anmälningar har skett vilket är positivt då vi lättare kan fånga upp och
åtgärda de brister som ev. finns. Åtgärdernas karaktär skiljer sig åt då några är
förtydligande av instruktioner och andra kräver större investeringar.
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Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2017

2018

Differens 2017-2018

Tillbud

14

23

9

Arbetsskador

13

17

4
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Internkontroll

Internkontrollbilaga

beskrivning av kontroll
Genomgår personal
nödvändig
kompetensutveckling

utförare av
ansvar kontroll
SBN
Controller

#
SBN
1

plan/löpande process
plan:
Kompetensutveckling
personal

identifierad risk
Sämre ekonomiska förutsättningar leder
till minskat utrymme för
kompetensutveckling

metod
Stickprov
och analys

status
godkänd

SBN
2

plan:
verksamhet

Backup

En slimmad organisation är sårbar pga
Finns backup-funktion i
SBN
mindre möjlighet till backup och små eller organisationen så att
inga möjligheter till utvecklingsarbete
produktion kan fortsätta vid
tex sjukdom.

controller

Analys

avvikelse

SBN
3

plan:
verksamhet

Tidsredovisning

Ofullständig tidredovisning leder till
bristande verksamhetsuppföljning

SBN

controller

Analys

godkänd

SBN
4

plan:
personal

Kompetensutveckling

Ledare behöver kompetensutveckling och Genomgår ledare nödvändig SBN
omvärldsbevaka för att säkerställa att
kompetensutveckling?
uppdraget kan genomföras på bästa sätt

Controller

Stickprov
och analys

avvikelse

Bristande tidsrapportering
på projekt
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Internkontroll

#
SBN
5

plan/löpande process
plan:
LOU
verksamhet

SBN
6

plan:
verksamhet

Upphandling

SBN
7

plan:
ekonomi

Debitering

SBN
8
SBN
9

plan:
ekonomi
plan:
ekonomi

Ekonomi

SBN
10

plan:
Bygglov
Medborgareverksamhet

Ekonomi

identifierad risk
Följer vi inte ramavtal kan detta få
negativa ekonomiska konsekvenser i form
av skadestånd eller högre priser.
Har vi god kontroll över när våra
förvaltningsspecifika avtal behöver
förnyas eller förlängas så att vi inte står
utan avtal vilket kan få konsekvenser för
både verksamheten och ekonomi.
Tar vi betalt fullt ut för vår tid enligt
taxan? Avvikelser åsidosätter
likställighetsprincip samt skapar
underfinansiering.
Överhettad arbetsmarknad leder till
svårigheter att rekrytera
Risk för att den förvaltningsspecifika
administrationen behöver utökas med
anledning av centralisering av
stödfunktioner
Handläggningstider, risk att
handläggningstiderna är för långa (bygglov
10+10 veckor)

utförare av
ansvar kontroll
metod
SBN
Controller
Stickprov

status
godkänd

Att rutin finns med
påminnelse om att avtal
slutar gälla

SBN

Controller

Analys

avvikelse

Tar vi betalt för de tjänster
vi utför.

SBN

Controller

Analys

godkänd

Har vi konkurrenskraftiga
SBN
löner?
Antal administrativa tjänster SBN

Controller

Analys

avvikelse

Controller

Analys

godkänd

Att handläggningstider hålls
inom lagkrav

Controller

Analys

avvikelse

beskrivning av kontroll
Följer vi ramavtal?

SBN
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Ordlista
Verksamhetsbegrepp

ARV

Avloppsreningsverk

FNI

Fastighetsnära insamling av avfall. Detta avser
förpackningsmaterial där insamling annars sker på
återvinningsstationer.

GC-väg

Gång- och cykelväg

Internkontrollplan

Internkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De
processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att
regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar med att
kommunens mål uppfylls. De processer som skall kontrolleras
enligt planen identifierades vid risk- och väsentlighetsanalysen
(se nedan).

KKiK

KKiK står för kommunens kvalitet i korthet och är ett nationellt
projekt som omfattar ca 260 kommuner. Ett antal mått tas fram
för att jämföra kommunerna, bland annat tittar man på antal
lyckade kontaktförsök.

VA

Vatten och avlopp

VV

Vattenverk

Väsentlighet och risk

Vid en väsentlighets- och riskanalys belyses verksamhetens
processer. Det som bedöms är om det finns risker för att
någonting negativt påverkar förvaltningens förmåga att bidra till
kommunens övergripande mål. Identifieras en risk görs
bedömningen om dess väsentlighet. Om analysen ger en hög
sannolikhet för en risk samtidigt som en väsentlig skada kan
uppstå kan det beslutas om en omedelbar åtgärd. Det kan även
beslutas om ett åtagande eller en internkontrollpunkt.

Åtagande

Åtagande är en viktig del i kommunens styrmodell. Dessa skall
beskriva hur förvaltningen skall bidra till att kommunens
övergripande (prioriterade) mål ska uppfyllas. Åtagande kan
identifieras i samband med en väsentlighets- och riskanalys.

ÅVC

Återvinningscentral (Sollebrunn och Bälinge)

ÅVS

Återvinningsstationer (ofta i anslutning till livsmedelsbutiker)
2
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Ekonomitermer

Avskrivning

När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under
en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela
perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är
avskriven och inte längre utgör någon kostnad. Avskrivningar
berör endast avfall och VA i detta dokument. Avskrivningar för
t.ex. gata belastar kommunstyrelsens ansvarsområde.

Budget

Syftet med budgetering kan beskrivas som en prognos
av intäkter och kostnader inför en period. Budgeten används
som ett verktyg för beslutsfattning.

Fordran abonnenter

Har vi en fordran på abonnenterna (avfall och VA) innebär det
att taxan som tagits ut inte har räckt för att täcka kostnaderna
för att bedriva verksamheten.

Förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter är inkomster du fått betalt för eller skickat
faktura på och som helt eller delvis ska intäktsredovisas
kommande räkenskapsår. Detta berör främst VA och
anslutningsavgifter som faktureras ett år men där intäkten
fördelas på kommande 25 år.

Gemensamma resurser

Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas
mellan de tre förvaltningarna på Sveagatan. Exempel på detta
är inköpta tjänster (till Sveagatan) som städning och
hyreskostnad. Syftet med att hantera dessa kostnader som
gemensamma är att vi enklare och mer effektivt kan fördela ut
kostnaderna.
Även personella resurser ingår, administration, ekonomi och
nämndsekreterare. Syftet med att ha dessa som en gemensam
resurs är att ha en mer driftsäker och mer effektiv
stödresursorganisation.
Även den politiska organisationen benämns gemensam resurs i
det här dokumentet.

Intäkter

En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts
under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning.
Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där
differensen mellan de två utgör resultatet.
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Investering

Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska
tillgångar, exempelvis infrastruktur, byggnader eller maskiner
som skrivs av under flera år. Se även under avskrivningar.

Kommunbidrag

I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det
anslag som kommunfullmäktige delar ut till de
skattefinansierade verksamheterna (inte avfall och VA).

Kostnader

Ett sätt att definiera en kostnad är att beskriva det som att det
är värdet av förbrukade resurser under en period. Intäkter
och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där
differensen mellan de två utgör resultatet.

Resultaträkning

Det kallas för resultaträkning för att det är här som
förvaltningens resultat kan utläsas genom en sammanställning
av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett
år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra
bort kostnaderna och visar då om förvaltningen gjort ett
överskott eller underskott. Resultatbudgeten är en plan över
framtida intäkter och kostnader och vad de kommer göra för
verksamhetens resultat.

Skuld abonnenter

Har vi en skuld till abonnenterna (avfall och VA) innebär det att
taxan som tagits ut varit högre än vad som krävts för att täcka
kostnaderna för att bedriva verksamheten.
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Verksamhet

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet
Tekniska nämndens verksamhet består av fyra huvuddelar, gata, park/natur, VA och
avfall. VA och avfall särredovisas ekonomiskt i enlighet med tidigare beslut. Nämndens
verksamheter är väldigt viktiga för Alingsås kommun och eventuella driftstopp är ofta
märkbara för flertalet av kommunens invånare och näringsidkare. Utöver huvuddelarna
ansvarar nämnden också för kommunens samlade fordonshantering samt skötsel av
gamla nedlagda deponier.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan och sitt arbete med demokratifrågor. Tekniska nämndens presidie har varit på
konferens rörande medborgardialog. Utöver detta har nämnden i ett av åtagandena valt
att använda sig av medborgardialog.

Parkavdelningen
Park- och naturavdelningens verksamhet har fortlöpt enligt plan dock med en kontinuerlig
vaksamhet vad gäller kostnaderna för parkskötsel. Det finns en obalans avseende
skötselytornas ökning och därmed även kommuninvånarnas ökade krav på sin närmiljö
gentemot driftbudgetens ökning de senaste åren. Att sköta grönytor mer extensivt men att
samtidigt bibehålla en attraktiv utemiljö för kommunens invånare är den största
utmaningen för parkavdelningen.
Park- och naturavdelningen har under året arbetat med flera investeringsprojekt för
lekplatser, omvandling av parkområden mm. Ett projekt som det arbetats med mycket
under året är den planerade ombyggnationen av Järtas Park.
Arbetet med att ta fram nya förfrågningsunderlag för skötselentreprenaderna för
kommunens parkskötsel har inletts med avsikt att teckna nya kontrakt under hösten.
Avtalen kommer att börja gälla den 1 april 2019.

Gatuavdelningen
Gatuavdelningen ansvarar för drift, underhåll samt planering, reglering och utveckling av
kommunens gator, broar och gång- och cykelvägar. Avdelningen ansvarar också för trafikoch kollektivtrafikfrågor. Gatuavdelningen utför också arbeten i egen regi för den egna
verksamheten samt i första hand också för VA-avdelningen.
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Verksamhet

Under året har verksamheten fungerat bra. Flera nya anställda har börjat och kommit in i
verksamheten på ett bra sätt och sjukfrånvaron är lägre än på länge. Mycket fokus har
legat på planering och förberedelser, bland annat inför broreparationer,
trafiksäkerhetsåtgärder och underhållsbeläggning. Även drift i form av främst
vinterväghållning har tagit mycket resurser i anspråk. Som vanligt har det utförts ett flertal
arbeten i egen regi och de flesta i nära samverkan med övriga avdelningar på Tekniska
förvaltningen. Några större arbeten som pågått under året är grävning för VA utmed väg
42 i Sollebrunn och nya gång- och cykelvägar på Kavlåsvägen och Kristineholmsvägen,
vilket kombineras med ledningsarbete för både VA och el. Vid Lugnet har en ny bro byggts
över Gerdska ström. En ny separerad 1,2 km lång cykelväg har anlagts utmed Gerdskens
östra strand samt Gerdskastigen och planering pågår för fortsatt utbyggnad av ett
separerat huvudcykelnät.
Ett flertal upphandlingar har genomförts under året, bland annat avseende
parkeringsövervakning, linjemålning, broentreprenader, grus- och anläggningsmaterial
samt mottagande av schaktmassor.
Gatuavdelningen svarar för yttranden om upplåtelse av allmän plats samt beslut om
trafikanordningsplaner, schaktansökningar och trafikdispenser och under 2018 hanterades
ca 500 ärenden. Bland annat märks att det fortsatt är mycket arbete relaterat till grävning
för fiber och liknande, vilket på olika sätt påverkar hela avdelningen.
Avdelningen har deltagit i flera samråd och samverkansprojekt med andra myndigheter
och organisationer kring bland annat infrastrukturutveckling och samhällsplanering, likväl
som internt i kommunen.
På trafiksidan har en personell förstärkning skett, bland annat på grund av att avdelningen
har tagit över ansvaret för kollektivtrafiken i kommunen. Kollektivtrafikansvaret har
inneburit att avdelningen fått sätta sig in i ett nytt verksamhetsområde.

VA-avdelningen
VA-avdelningen ansvarar för kommunens verksamhet inom ramen för Lagen om allmänna
vattentjänster. Dricksvatten produceras och distribueras och avloppsvatten tas om hand
och renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar inom tätorterna St. Mellby,
Sollebrunn, Magra, Gräfsnäs, Alingsås, Västra Bodarna, Ingared och Ödenäs.
2018 har präglats av den omorganisation som pågår inom VA-avdelningen vilken innebär
nya enhetschefer, centralisering av personal, förändrade beredskapsgrupper, förstärkning
av kompetens och tydligare ansvarsfördelning.
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Verksamhet

Januari inleddes med ett haveri i kvävereningen på Nolhaga reningsverk, vilket har
påverkat processen och arbetsbelastningen under resten av året. De riskerade
tillståndsvärdena på årsbasis ser dock ut att komma att uppfyllas.
Slamhantering inklusive rötkamrarna på Nolhaga reningsverk är i akut behov av åtgärd.
Under 2018 påbörjades en förstudie som ska mynna ut i en inriktning för om- eller
nybyggnation samt en grov kostnadskalkyl som beslutsunderlag för vidare projektering.
Underhållet av avloppsreningsverken och de ca 70 pumpstationerna i övrigt har under
tidigare år generellt varit mycket eftersatta och ett arbete med att höja personsäkerhet,
driftsäkerhet och arbetsmiljö har påbörjats.
Leveranserna av kvalitativt dricksvatten har fungerat bra trots årets omfattande torkperiod
under sommaren som medförde ett allmänt bevattningsförbud. Även fastighetsägare med
privata dricksvattenbrunnar drabbades av torkan och tappställen för hämtning av
dricksvatten ordnades i Ingared, centralorten och i Sollebrunn.
Arbetet med att bygga ut kommunalt VA till omvandlingsområden har fortgått enligt plan.
Utbytestakten för ledningsnät hamnade på 0,9 %.
Projektet med att byta ut befintliga vattenmätare hos abonnenter till fjärravläsningsbara
mätare visar många positiva mervärden och under året har ca 1 200 mätare bytts ut. Även
satsningen på områdesvis inhämtning av data från mätarna i realtid via s.k. koncentratorer
har medfört betydande fördelar.
165 nya abonnenter har tillkommit under året, främst i de olika omvandlingsområdena.

Avfallsavdelningen
Tekniska nämndens avfallsavdelning ansvarar för kommunens avfallshantering genom
insamling av hushållsavfall, drift av två återvinningscentraler (ÅVC) samt drift av en
pågående deponi på Bälinge. Ambulerande insamling av farligt avfall, två miljöstationer
placerade på bensinstationer samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar
ligger inom ramen för avdelningens ansvar och utförande. Även företagskunder har
möjlighet att lämna avfall på Bälinge och Torp ÅVC. Sedan 2014 kan även privathushåll
från Lerum och Vårgårda lämna avfall mot avgift. Fyra nya partners i återbruk har handlats
upp. Emmaus Björkå, Stadsmissionen, Myrorna och PMU Vinden kommer hjälpas åt att ta
hand om flödet av återbruksföremål som ankommer återbrukstältet på Bälinge.
Verksamheten har arbetat framgångsrikt med att skapa mer möjligheter till återbruk, vilket
är mycket bra för Alingsås. Alingsås kommun hamnar väldigt högt upp i SKL:s mätning
”Kommunens Kvalitet i Korthet” kopplat till återvinning av material, vilket är ett gott betyg.
Stort fokus har legat på att utveckla verksamheten och framtidens utmaning ligger istället i
att arbeta med att begränsa kostnadsutvecklingen.
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Verksamhet

FNI-anslutningsgraden har efter en inledande ökning avstannat på strax över 60 % och
det syns inga tydliga effekter av den miljöstyrande avfallstaxan, där FNI nu är billigare än
det gamla tvåkärlssystemet. Däremot uppfattas systemet som sådant som mycket positivt
och väl fungerande. Åtgärder för att nå målet på 80 % anslutningsgrad tas fram inför taxa
2020.
Under 2018 har stort fokus lagts på att slutföra arbeten som spillt över från föregående år,
bl.a. slutförandet av den nya sorteringshallen Måsen, bortforsling och energiåtervinning av
impregnerat trä, uppsägning av entreprenör för mellanlagring och inte minst
iordningställande av Bälinge deponi. Deponin har under ett antal år tagit emot stora
mängder massor från företrädesvis Göteborgsområdet men det har inte riktigt funnits en
plan för hur massorna skulle hanteras på deponin. Detta har inneburit att avdelningen
under våren fått lägga stora insatser på massförflyttningar och schaktning av deponin för
att kunna förbereda för sluttäckning av deponicellerna 1 och 2.
Faktorer som under 2019 kan påverka verksamheten ekonomiskt och/eller organisatoriskt
är:
- Upphandling av brännbart hushållsavfall och grovt brännbart avfall, vilket i dagsläget
körs till Tekniska verken i Linköping för energiåtervinning. Den förra upphandlingen
gjordes i ett gynnsamt marknadsläge, vilket innebär att risken för ökade priser i denna
upphandling är stor. Upphandling sker första halvåret 2019.
- Avtalet gällande biomassor (trä och ris) skall omförhandlas under 2019 vilket kan
innebära kostnadsökningar.
- Marknadspriserna på framförallt metall ser ut att ha en sjunkande trend, vilket kan
medföra intäktsminskningar.
Verksamheten kommer under 2019 att fortsätta med insatser och aktiviteter i syfte att höja
effektiviteten, kvalitén och kontrollen på det uppdrag vi utför. Målet är god kontroll på
ekonomin, nöjda medarbetare och fortsatt nöjda kunder.
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Verksamhet

Åtaganden och nyckeltal

Åtaganden
Tekniska nämnden har i Alingsås flerårsstrategi för 2018-2020 fått riktade uppdrag att
arbeta mot, samtidigt som det finns ett antal fokusområden där nämnden kan bidra genom
särskilda åtaganden. Utöver detta finns 12 prioriterade mål med ett antal indikatorer
kopplade. Tekniska nämnden har arbetat fram åtaganden kopplade till ett flertal av de
prioriterade målen. Tekniska nämnden har i den antagna väsentlighets- och riskanalysen
identifierat ytterligare områden att arbeta med.
Nedan följer nämndens åtaganden och bedömning görs utifrån följande klassificering:
Åtagandet är genomfört
Åtagandet pågår och kommer slutföras inom planperioden.
Åtagandet kommer ej genomföras

Prioriterade mål
1.
Prioriterat mål:

I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande.

Styrindikator:

Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska öka.

Tekniska nämndens
Åtagande:

Tekniska förvaltningens
Åtagande:

Tekniska nämnden ska verka för att det levereras ett dricksvatten av god kvantitet och
kvalitet.
Tekniska nämnden ska verka för att gator och parker upplevs trygga och säkra.

Tekniska förvaltningen ska arbeta för ett dricksvatten av god kvantitet och kvalitet.
Tekniska förvaltningen ska identifiera otrygga platser och arbeta för att dessa ses över.

Nyckeltal:

Antal otjänliga dricksvattenprover ska vara noll under 2018.
Inventering/medborgardialog ska genomföras.

Resultat:

Inga otjänliga dricksvattenprover under 2018
Medborgardialog kommer att genomföras i samband med projektet ”Säkra skolvägar” där
skolbarn får lämna synpunkter och förbättringsförslag kring sin skolväg. Information från
flertalet av kommunens mellanstadieelever var tänkt att samlas in under hösten men projektet
har blivit försenat pga tekniska och organisatoriska svårigheter.

2.
Prioriterat mål:

I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande.

Styrindikator:

Kommunens näringslivsranking ska öka.
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Tekniska nämndens
Åtagande:
Tekniska förvaltningens
Åtagande:

Tekniska nämnden ska verka för att upprätthålla en god kontakt med kommunens näringsliv.

Tekniska förvaltningen ska aktivt delta i möten med näringslivet med syfte att utveckla
kommunen, exempelvis genom forum för stadsutveckling och evenemang.

Nyckeltal:

Företagare ska uppleva kontakter med förvaltningen som positiva (INSIKT, upplåtelse av
mark).

Resultat:

Vi har medverkat i de möten som vi blivit inbjudna till.
Som en del i att företag ska uppfatta oss positivt har förvaltningen även påbörjat en utbildning
i ”Förenkla helt enkelt”. Inget värde finns ännu för 2018.

3.
Prioriterat mål:

I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter.

Styrindikator:

Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras.

Tekniska nämndens
Åtagande:

Tekniska nämnden åtar sig att ta fram en plan för lekplatser i kommunen.

Tekniska förvaltningens
Åtagande:

Tekniska förvaltningen ska arbeta för att färdigställa en plan för lekplatser i kommunen.

Nyckeltal:

Antagen lekplatsplan.

Resultat:

Arbetet med lekplatsplanen har pågått under 2018. Antagande av planen kommer att ske
inom en snar framtid.

4.
Prioriterat mål:
Styrindikator:

Tekniska nämndens
Åtagande:

Tekniska förvaltningens
Åtagande:

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet.
Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.
Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras
Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två
arbetsdagar ska öka.

Tekniska nämnden åtar sig att verka för en minskad sjukfrånvaro inom tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden åtar sig att utveckla synpunktshanteringen.

Tekniska förvaltningen åtar sig att fortsätta arbeta med att förbättra medarbetarsamtalen
Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta mer tydligt med både den fysiska och psykiska
arbetsmiljön.
Tekniska förvaltningen åtar sig att utveckla arbetet med att frågor på telefon och e-post
besvaras i enlighet med styrindikatorerna.

Nyckeltal:

Minskad sjukfrånvaro.
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Förbättring i mätningen ”kommunens kvalitet i korthet” (KKIK).
Resultat:

Den totala sjukfrånvaron är jämförbar mellan åren 2017 och 2018 på 7,8%. Korttidsfrånvaron
har ökat något från 2,7 till 2,8%. De långtidssjukskrivningar som finns, där flera ej är
arbetsrelaterade, är i pågående aktiv rehabilitering. Ansvariga chefer arbetar med
medarbetarsamtal och rehabiliteringsarbete. Ett ständigt utvecklingsarbete pågår i
ledningsgruppen med både dialog, utbildning och utveckling.
KKiK (resultat på de mätparametrar där utfallet skillde sig mellan 2017 och 2018)
Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhölls: Gator & vägar: 2017 67%,
2018 33 %.
Fick vi svar på de frågor som ställdes i samtalen: Gator & vägar: 2017 67%, 2018 33 %.

5.
Prioriterat mål:

I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande.

Styrindikator:

Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka.

Tekniska nämndens
Åtagande:

Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökad medborgardialog.

Tekniska förvaltningens
Åtagande:

Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att använda medborgardialoger i de fall där det
är lämpligt, till exempel i större projekt.

Nyckeltal:

Antal utförda medborgardialoger.

Resultat:

Tekniska nämndens presidie har varit på konferens och fått exempel på hur man kan arbeta
med medborgardialog. Nämnden har ett åtagande att identifiera otrygga platser. För att göra
detta kommer medborgardialog att användas. Vi ser över om det finns fler projekt där
medborgardialog kan användas.

6.
Prioriterat mål:
Styrindikator:

Tekniska nämndens
Åtagande:

Tekniska förvaltningens
Åtagande:

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

Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat antal meter gång- och cykelväg inom
kommunen.
Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat användande av befintliga gång- och cykelvägar.

Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet meter gång- och cykelväg inom
kommunen ska öka.
Tekniska förvaltningen åtar sig att utveckla arbetet med mätning av antal gående och
cyklister.
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Nyckeltal:

Antal meter gång- och cykelväg ökar.
Antal passager vid fasta mätstationer ska öka.
Antal mätpunkter.

Resultat:

Flera större projekt har pågått under året och drygt 800 meter ny GC-väg har färdigställts. På
en sträcka av 1,3 km har en separat cykelväg tillskapats. 2 nya fasta mätpunkter för gående
och cyklister installerades under hösten 2018. Åtagandet kommer att uppfyllas med undantag
av antalet passager där det inte finns tillräckligt mycket historiska data för en bra jämförelse.

7.
Prioriterat mål:
Styrindikator:

Tekniska nämndens
Åtagande:

Tekniska förvaltningens
Åtagande:

I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling.
Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka.
Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka.

Tekniska nämnden åtar sig att verka för att andelen hushållsavfall som återvinns genom
materialåtervinning ska öka.
Tekniska nämnden åtar sig att verka för att antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat antal gångfartsgator i Alingsås centrum.

Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att andelen hushållsavfall som återvinns genom
materialåtervinning ska öka.
Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
Tekniska förvaltningen åtar sig att utreda vilka gator inom Alingsås centrum som lämpar sig
för gångfartsgator.

Nyckeltal:

Antal hushåll med FNI.
Antalet resor i kollektivtrafiken.
Antal meter gångfartsgator.

Resultat:

I dagsläget är över 60% av villahushållen anslutna till FNI (Fastighetsnära insamling) och
fyrfackssystemet. För att nå en högre anslutningsgrad så räcker det inte med
informationskampanjer utan taxan bör styras ytterligare mot ett miljöriktigare beteende i syfte
att öka materialåtervinningen. Målet är 80% anslutningsgrad.
Dialog pågår med Västtrafik angående relevant statistik för resandet. Siffrorna för olika år är i
nuläget svåra att jämföra.
En översyn har påbörjats som ska belysa vilka gator som idag är gångfartsgator och vilka som
skulle kunna vara lämpliga att omvandla. Färgaregatan har fått en tydligare skyltning för att
bättre överensstämma med tänkt funktion.

8.
Prioriterat mål:

I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning.

Styrindikator:

Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka.

Tekniska nämndens
Åtagande:

Tekniska nämnden åtar sig att verka för att andelen miljöbilar i den kommunala bilflottan ska
öka.

Tekniska förvaltningens
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Åtagande:

Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet miljöbilar i den kommunala bilflottan
ska öka.

Nyckeltal:

Antal bilar som uppfyller gällande kriterier för miljöbil.

Resultat:

Antalet miljöbilar är på en bra nivå och har ökat något under våren. Av personbilarna
uppfyller 88 stycken (62%) den senaste definitionen av miljöbil och av arbetsfordonen
uppfyller 10 stycken (23%) den senaste definitionen av miljöbil. I en nationell ranking som
jämför genomsnittliga utsläpp av koldioxid hos landets kommuner så ligger Alingsås på 26:e
plats. Dessa siffror togs fram under våren 2018. Nya siffror är under framtagande men ligger
på ungefär samma nivå.

Uppdrag till nämnden

Nedan följer Tekniska nämndens uppdrag klassificerade enligt följande färgkoder:
Uppdraget är genomfört
Uppdraget är ej genomfört
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2018-2020 om uppdrag till
nämnderna.
Två uppdrag finns inte med i Tekniska nämndens flerårsstrategi.


Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Resultat: Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid
på Sveagatan där administration och ekonomi organisatoriskt är placerade under
Samhällsbyggnadskontoret. Detta gör att åtagandet att reducera den centrala
administrationen hamnar under Samhällsbyggnadsnämndens åtaganden. Under
2017 genomfördes en ytterligare centralisering av administrationen för Sveagatans
tre förvaltningar. Ytterligare arbetsuppgifter har lagts på administrationen i och med
den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och förvaltningen kommer behöva se
över bemanningen då fler och fler arbetsuppgifter hamnar på administrationen.



Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra
flerårsstrategins utpekade vilja.
Resultat: Tekniska nämnden arbetar för att verksamheten som bedrivs ska vara av
god kvalitet och kostnadseffektiv. Arbete sker för att ta fram nya arbetssätt och
effektivisera verksamheten där även teknik är en viktig del. Nämnden har dock inte
för avsikt att söka medel ur Innovationsfonden. Nämnden strävar efter en ekonomi
13
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i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer flerårsstrategins
utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar har redovisats till nämnden löpande.

1.
Uppdrag:

Kommunal administration ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya
lösningar inom teknik ska prioriteras.

Åtagande nämnd:

Tekniska nämnden åtar sig att verka för att effektivisera administrationen.

Åtagande förvaltning:

Tekniska förvaltningen åtar sig att fortsätta och fördjupa samordning mellan förvaltningarna
på Sveagatan.

Nyckeltal:

Antal administrativa tjänster på Sveagatans gemensamma verksamhetsstöd.

Resultat:

Arbetet med att se över hur administrationen kan effektiviseras fortsätter. Ett stort omtag
gjordes 2017 då vi centraliserade administrationen till en avdelning. Förvaltningen ser att
några centrala stödresurser saknas till exempel i form av förvaltningschefsstöd.

Antal tjänster på avdelningen för verksamhetsstöd , 2017: 14 st, 2018:12 st
_________________________________________________________________________________________________
2.
Uppdrag:
Aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska
användas.
Åtagande nämnd:

Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för en ökad digitalisering inom nämndens
ansvarsområde.

Åtagande förvaltning:

Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta fram en plan för ökad digitalisering inom
förvaltningen.

Nyckeltal:

Färdigställd plan.

Resultat:

Nämnden har svarat på remiss angående digital målbild där det föreslås ett antal aktiviteter.
Därefter kommer en handlingsplan som nämnden kommer att svara på. Denna handlingsplan
kan komma att ligga till grund för nämndens arbete framöver.

_________________________________________________________________________________________________
3.
Uppdrag:
Tekniska nämnden ges i uppdrag att kostnadsberäkna GC-väg Simmenäsvägen-Brobacka
och Kvarnabo-Gräfsnäs samt undersöka möjligheten till medfinansiering från extern part.
Åtagande nämnd:

Tekniska nämnden åtar sig att under 2018 återkomma med kostnadsberäkningar för
ovanstående samt undersöka vilka möjligheter till medfinansiering som finns.

Åtagande förvaltning:

Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta med att under 2018 ta fram ovanstående underlag.

Nyckeltal:

Presenterat underlag.

Resultat:

Uppdraget är genomfört och redovisat under våren.

_________________________________________________________________________________________________
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4.
Uppdrag:

Ta fram en plan för säker & trygg skolväg (KS, SBN, TN och BUN).

Åtagande nämnd:

Tekniska nämnden åtar sig att medverka till att ta fram en plan för säker & trygg skolväg.

Åtagande förvaltning:

Tekniska förvaltningen åtar sig att under 2018 fortsätta det arbete som sker med inventering
av skolvägar som påbörjats i samverkan med SBK och BUF.

Nyckeltal:

Antal genomförda inventeringar.

Resultat:

Ett arbete pågår tillsammans med SBN med att låta skolelever på ett flertal skolor framföra
synpunkter och komma med förslag på förbättringar på sin skolväg. Arbetet är ej slutfört.
_________________________________________________________________________________________________
5.
Uppdrag:
Stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Åtagande nämnd:

Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökad medborgardialog, se också prioriterat mål nr 6.

Åtagande förvaltning:

Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att använda medborgardialoger i de fall där det
är lämpligt, till exempel i större projekt.

Nyckeltal:

Antal genomförda medborgardialoger.

Resultat:

Tekniska nämndens presidie har varit på konferens och fått exempel på hur man kan arbeta
med medborgardialog. Nämnden har ett åtagande att identifiera otrygga platser. För att göra
detta kommer medborgardialog att användas. Vi ser över om det finns fler projekt där
medborgardialog kan användas.
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Internkontrollplan
I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av
genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är genomförda. En
avvikelse har identifierats:
När det gäller upphandling så finns systemhjälp men i dagsläget ingen rutin för att
säkerställa att rätt person får påminnelser då avtal går ut.
Se bilaga 1 för ytterligare information.

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder har identifierats.

Redovisning av uppdragsföretag
Tekniska förvaltningen har under året anlitat Peab, Mikael Björk Service och Green
Landscaping för utförande av skötselentreprenader inom parkområdet.
Inom avfallssektorn genomförs insamling och omhändertagande av hushållens farliga
avfall av Stena Miljö. Hämtning av slam utförs av Cleanpipe.
Inom kollektivtrafiken köps tjänster av Västtrafik.
Att uppdraget utförs följs regelbundet upp av verksamheten.

16
Sida 413 av 683

Ekonomi – skattefinansierad verksamhet

Ekonomi
Sammanfattning
Totalt för 2018 redovisas ett underskott med 685 tkr för teknisk förvaltning. Underskottet
kan hänföras till gatuavdelningen och kan till största del förklaras av den hårda men också
ombytliga vintern i början på året, vilket innebar både fler och mer omfattande insatser än
ett normalår. Även reparationskostnader på maskiner och fordon har varit högre än
normalt under året, vilket även det kan relateras till vinterväghållningen i stor utsträckning.
Fler insatser har också lett till att mer material som stenkross och grus har lagts ut, vilket i
sin tur har gjort att vårsopningen blivit mer omfattande. Totalt sett för 2018 så blev
kostnaderna för vinterväghållningen ca 850 tkr högre än 2017.
Investeringsutfallet blev totalt 3 550 tkr lägre än budget med både positiva och negativa
avvikelser på projektnivå.
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Drift

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2018

14 375

Bokslut
2018

Avvikelse
bokslut/budget
2018

15 475

Bokslut
2017

1 100

Differens
2017/2018

13 160

2 315
0

Personalkostnader

-22 325

-21 973

353

-19 357

-2 616

-1 761

-1 774

-13

-1 818

44

-14 951

-15 709

-758

-12 954

-2 755

-3 213

-3 066

147

-3 140

74

-2 043

-1 995

48

-1 947

-48

varav lokalkostnader

-705

-722

-17

-657

-65

varav köp av tjänster

-139

-124

15

-259

135

varav övriga kostnader

-326

-225

101

-277

52

22 394

22 939

545

20 833

2 106

-37 230

-39 285

-2 055

-33 684

-5 601

Lokalhyror
Köp av tjänster
Gemensamma resurser
varav personalkostnader

Utdebitering personalkostn.
Övriga kostnader

0
Verksamhetens kostnader

-57 087

-58 868

-1 781

-50 120

-8 748

Verksamhetens
nettokostnader

-42 712

-43 393

-681

-36 960

-6 433

Kommunbidrag

42 712

42 712

0

37 075

5 637

-4

-4

-16

12

-685

-685

99

-784

Finansnetto
Årets resultat

0
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I tabellen ovan ingår:







Nämnd (gemensam resurs)
Gatuavdelningen
Park- och naturavdelningen
Fordonshantering
Gamla deponier
Kollektivtrafik (från 2018)

Förklaring till resultatet
Nedan följer en förklaring till resultatet med en jämförelse mot budget post för post.

Verksamhetens intäkter
Intäkterna blev ca 1 100 tkr högre än budget och avvikelsen beror till största delen på
högre intäkter än budgeterat för markupplåtelse och avstängningar på gatuavdelningen.

Personalkostnader
Personalkostnaderna blev ca 350 tkr lägre än budgeterat. De lägre personalkostnaderna
beror på tillfälliga vakanser i verksamheten.

Lokalhyror
Ingen större avvikelse när det gäller lokalhyror.

Köp av tjänster
Utfallet för Köp av tjänster är 758 tkr högre än budgeterat. De största negativa
avvikelserna avser transportkostnader inom kollektivtrafikverksamheten.
Kollektrafikverksamheten har motsvarande positiva avvikelse inom övriga kostnader.
Totalt sett har verksamheten en mindre negativ avvikelse och ovan nämnda avvikelser är
alltså budgeterade inom en annan post.

Gemensamma resurser
Gemensamma resurser innefattar nämndkostnader, ledning, administrativ personal och
lokalkostnader på Sveagatan (inklusive kontorsutrustning). Utfallet för 2018 är totalt 147
tkr lägre än budgeterat och den största avvikelsen avser posten övriga kostnader. Under
slutet av året korrigerade kommunledningskontoret ner utdebiteringen av
telefonikostnaderna och detta är orsaken till de lägre kostnaderna.
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Utdebitering personalkostnader
Utdebitering personalkostnader är 545 tkr högre än budgeterat. Den större
utdebiteringen är hänförlig till gatuavdelningens utförarverksamhet och beror främst på en
högre debiteringsgrad.

Övriga kostnader
Övriga kostnader är 2 045 tkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror bland annat på att
en större utdebitering av personalkostnader på verksamheten har gjorts. De ökade
driftskostnaderna beror delvis på ökade kostnader för vinterväghållning under året. Andra
stora avvikelser är ökade kostnader för drivmedel och ökade kostnader för reparation av
maskiner och fordon.

Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat
Intäkterna är 2 315 tkr högre 2018 jämfört med 2017. Intäkterna i fordonsverksamheten
har ökat med ca 1 000 tkr vilket beror på ökade kostnader i verksamheten på grund av
förändringar i sammansättningen av fordonsparken. Intäkter för upplåtelse av mark har
ökat med ca 700 tkr vilket till största del beror på en enskild fakturering. Något ökade
intäkter för parkeringsövervakning samt bidrag för personal som ingår i en
arbetsmarknadsinsats påverkar intäkterna positivt.
Personalkostnaderna är 2 616 tkr högre jämfört med 2017. Fler personer på plats i
utförarverksamheten på gata medför högre kostnader för personal. En
arbetsmarknadsinsats i naturverksamheten påverkar utfallet för personalkostnaderna
2018 men motsvarande bidrag påverkar intäkterna (se ovan).
Köp av tjänster är 2 755 tkr högre jämfört med 2017. Från och med 2018 har Tekniska
nämnden övertagit ansvaret för kollektivtrafiken från Kommunstyrelsen. I och med
överflytten av verksamheten fick nämnden en ramökning med totalt 4 300 tkr. Detta
förklarar den största delen av avvikelsen.
Utdebitering personalkostnader är 2 106 tkr högre jämfört med 2017. Den högre
utdebiteringen hänger ihop med att det är fler personer på plats i utförarverksamheten på
gata som därmed redovisar tid på antingen drift och underhåll eller investering.
Övriga kostnader är 5 601 tkr högre jämfört med 2017. Även denna post påverkas av att
nämnden tagit över ansvaret för kollektivtrafiken (ca 1 700 tkr). Högre kostnader i
utförarverksamheten (personalkostnader, reparationskostnader, hyra maskiner och
inventarier m.m.) samt leasingkostnader leder till högre kostnader för denna post.
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Prognossäkerhet
I tabellen nedan fylls de prognoser som nämnden lämnat vid årets olika
uppföljningstillfällen i. Dessa jämförs sedan med det slutliga utfallet i bokslutet.

Månad
Prognos Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut
-200
485
Vårbokslut
-332
353
Bokslut 2018

-685

Redan under våren stod det klart att kostnaderna för vinterväghållning skulle bli höga
under 2018. Under hösten har reparationskostnaderna fortsatt att öka, framförallt under
oktober till december.
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Investeringar
Nedan följer investeringsutfallet 2018 med en jämförelse mot budget samt utfall för
motsvarande period 2017. Förklaringar till större avvikelser per investeringsprojekt finns i
tabellen nedan.

Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Bokslut
2017

Differens Kommentar 2018
2017/2018

Expansionsinvestering
Kvarteret Ljuset (ej bro)

75

0

Har tagits inom ramen
för annat projekt.

75

Hållplats Brogårdens
panncentral

650

0

650

Denna hållplats
kommer att tas ur bruk.
På samma sträcka
byggs hållplats
Brogården och hållplats
Knektegårdsgatan.

Hållplats Topasgatan

350

0

350

Kommer ej att byggas.
Blev ej så många
trafikräknare som
planerat.

Fasta trafikräknare
gatunät

300

167

133

Stadsodling

100

120

-20

1 000

158

842

Hållplats Brogården

0

139

-139

Se kommentar ovan.

Hållplats
Knektegårdsgatan

0

513

-513

Se kommentar ovan.

Busshållplatser övrigt

0

21

-21

2 475

1 118

1 357

Nya lekplatser

Expansionsinvesteringar
totalt

Anläggs 2019.

1 160

-41

-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering

Ospec arbetsprogram

1 500

607

893
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Påverkas av ordningen
av VA-projekt.
Kostnader togs 2018
mer i avgränsade
projekt än normalt,
bland annat
Kavlåsvägen och
Kristineholmsvägen.
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Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Bokslut
2017

Differens Kommentar 2018
2017/2018

Bro Gamla
Vänersborgsvägen

2 000

167

1 834

Upphandling gav ej
anbud, ny upphandling
under 2019.

Bro kvarteret Ljuset

1 600

2 094

-494

Dyrare än beräknat pga
platsförhållanden.

Gatubelysning
vägföreningar

200

181

19

Utbyte av skyltar

100

9

91

Byte av personal
påverkade utfallet.

Asfalt Avskrivning > 5 år
ca 50 % av totalbehov

4 000

3 321

679

Ospec Bilar och maskiner
(gata)

1 500

1 174

326

Svårigheter att
förutsäga kostnader i
avtalet medförde att
försiktighet tillämpades
vid beställning.
Flera mindre inköp av
fordon gav mindre
totalsumma. Bra pris i
upphandlingen i något
fall gav också positivt
utfall.

50

133

-83

Större behov än
beräknat.

Inventarier gata

Bland annat GC
Gerdskastigen Prästeryd dyrare än
beräknat.
Flera mindre projekt har
blivit dyrare än
beräknat, bl a
Mjörnstranden.

Mindre åtgärder på GCnät enligt Trafikplan

600

1 225

-625

Mindre åtgärder på
Gatunätet

700

1 174

-474

Väveribron

300

258

42

Hjortmarka upprustning

200

96

104

Fortsätter 2019.

100

Inga mindre projekt
2018.

Ospec Arbetsprogram
natur
Gerdskastigen
upprustning
Maskininvesteringar
(natur)
Lekplatser, upprustning
Parker, skyltar, lekplatser
Fasta sittplatser
Trädplantering enl
trädplan

100

0

60

1

59

200

376

-176

1 200

1 219

-19

75

122

-47

300

532

-232

350

333

17
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De planerade
åtgärdena behövde inte
genomföras.
Bland annat vagn med
vinsch samt fyrhjuling.

Många parkmöbler
behöver bytas ut.

Ekonomi – skattefinansierad verksamhet

Tkr

Förädling av parkmark enl
parkplan
Ospec Arbetsprogram
park

Budget
2018

500

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

625

432

-82

Järtas park

2 500

1 074

1 426

Nolhaga Park

2 100

420

1 680

25

0

25

Stadskärnan park

100

78

22

Nyanläggning av
tillgänglighetsanpassad
spång i Kongo

100

0

100

20 710

15 648

5 062

Reinvestering totalt

Differens Kommentar 2018
2017/2018

Belysning
Kavlåsspången dyr
men mycket
efterfrågad.

-125

350

Inventarier park/natur

Bokslut
2017

Många små projekt
som är svåra att
kostnadsberäkna.
Pga fördröjning så
skjuts projektet framåt i
tiden.
Entrétorg dröjer till
2019.

Byggnation under 2019.
12 361

3 288

Anpassningsinvestering

GC-bana
Kristineholmsvägen
Cykelparkeringar
GC-bana
Kungegårdsgatan

2 260

5 908

-3 648

200

176

24

50

42

8

Ökade kostnader till
följd av att projektet i
högre grad än tänkt
samkördes med VA och
elarbeten.

Ej beräknade
gatukostnader har
tillkommit.

GC-bana Kavlåsvägen

2 000

3 348

-1 348

Åtgärder mot skredrisk
Säveån

200

128

72

Projekteringskostnader
inför åtgärd.

Åtgärder mot skredrisk
övrigt

60

0

60

Ingen åtgärd 2018.

250

103

147

Planering ej klar för
mindre åtgärder.

Alingsås stadskärna
åtgärder
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Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Bokslut
2017

Differens Kommentar 2018
2017/2018

1 525

565

960

Stensättning av
Drottninggatan skjuts till
våren 2019.
Förberedande arbeten
för projekt kommande
år har genomförts.

Tillgänglighet staden inv.
& åtg.

500

0

500

Planering ej klar.

Trafiksäkerhetsåtgärder

200

216

-16

Ågärder säkra skolvägar

150

0

150

Investeringar p g a
dagvattenplan

500

0

500

Åtgärder buller

100

0

100

Projektet försenat.
Endast Bolltorpsvägen.
Utgifter har tagits delvis
ihop med
stadsmiljöåtgärder
FÖP.
Inga planerade
åtgärder.
Projektet blir dyrare pga
krav från MSK att inte
gräva utan fylla på med
jord.

Stadsmiljöåtgärder FÖP
Stadskärnan

Mariedal (park)

250

411

-161

Projektering före projekt

0

-67

67

Mariedalstippen

0

283

-283

8 245

11 114

-2 869

2 582

8 532

31 430

27 881

3 550

16 102

11 779

Anpassningsinvestering
totalt
Totalt utgifter

Sluttäckning.

Utfallet per den 31 december uppgår till 27 881 tkr vilket är 3 550 tkr lägre än budgeterat.
Totalt sett är utfallet för 2018 11 779 tkr högre än 2017. Den största skillnaden återfinns i
posten anpassningsinvesteringar där GC-bana Kristineholmsvägen och GC-bana
Kavlåsvägen påverkar utfallet 2018.
2018 har gatuavdelningen bättre kunnat utföra tänkta investeringar då en ny planerare har
anställts och då flera nyanställda börjat komma in i sina arbetsuppgifter. Jämfört med
2017 så har gatuavdelningen legat bättre i fas med planeringen, men det kommer att ta
ytterligare en tid innan avdelningen är helt ikapp planeringsmässigt. Marknadsläget gör
också att det har varit svårt att få anbud på upphandlade projekt i vissa fall, vilket har
påverkat utfallet (se t.ex. projekt Bro Gamla Vänersborgsvägen ovan).
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Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Differens
2018
2018
helår
2017
2017/2018
Inkomster
1 030

0

Biologisk mångfald i Mariedal

0

80

Hållplats Brogården

0

20

GC-väg Kavlåsvägen

0

680

Hållplats Knektegårdsgatan

0

182

GC-väg Kristineholmsvägen

0

-1 030
80
20
680
182

Hållplats Konduktörsgatan

80
20
680
182

375

-375

375

587

-varav exploatering
TOTALT INKOMSTER

1 030

962

-68

I tabellen ovan redovisas erhållna investeringsbidrag.
För 2018 har tekniska förvaltningen beviljats bidrag för GC-väg Kristineholmsvägen (gångoch cykelväg). Detta projekt har försenats och bidraget kommer att betalas ut under 2019.
Efter att flerårsstrategin för 2018-2020 beslutades så har tekniska nämnden även beviljats
och fått investeringsbidrag för fler projekt vilket är anledningen till att budget saknas för
dessa projekt.
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Avfall
Sammanfattning
Avfallsverksamhetens resultat är + 1 411 tkr innan reglering av skuld till abonnenter. Detta
är också den totala positiva budgetavvikelsen eftersom budgeten var 0 tkr.
Målsättningen vid årets början var dock att hämta hem en del av det negativa resultatet
från 2017 som ledde till att en fordran på abonnenterna uppstod (1 212 tkr). En fordran
innebär att för lite taxa har tagits ut för att driva verksamheten.
Skillnaden mellan 1 411 tkr och 1 212 tkr är det som sätts av som skuld till abonnenterna
i utgången av 2018. skulden uppgår alltså till 198 tkr vid årets slut. Det långsiktiga målet
är en skuld till abonnenterna på ca 1 500 - 2 000 tkr.
Verksamhetens kostnader har ökat stort jämfört med budget, 5 348 tkr. Vid ingången av
2018 fanns det mycket sedan tidigare insamlat trämaterial (inklusive impregnerat) som
behandlades under året. Motsvarande obehandlat material finns inte vid ingången av
2019.
Utöver detta står kostnader för reparationer av fordon, drivmedel, hyra av fordon samt
inhyrd personal för merparten av kostnadsökningen.
För att kompensera de stora kostnadsökningarna under året samt för 2017 års underskott
har intäkter för mottagning av förorenade massor som deponeras på Bälinge deponi ökat.
Totalt är intäktsökningen 6 491 tkr, där intäkter från ÅVC och deponerat material står för
5 600 tkr.
Investeringsutfallet är 222 tkr högre än budgeterat.
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Drift

Förklaring till resultatet
Nedan följer en resultaträkning samt förklaringar till resultatet med en jämförelse mot
budget uppdelat per not.
Resultaträkning
Tkr
Verksamhetens intäkter (exkl reglering

Not Budget
Bokslut
Avvikelse Bokslut
Differens
2018
2018
2017
2017/2018
1
46 472
52 963
6 491
46 607
6 356

mot abonnenter)

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat innan reglering
abonnenter
Reglering gentemot abonnenter
Årets resultat

4
5

-38 117
-7 349

-43 465
-7 297

-5 348
52

-40 545
-6 832

1 006

2 201

1 195

-769

0
-1 006
0

15
-806
1 411

15
200
1 411

4
-835
-1 600

-2 921
-465
0
2 970
0
11
30
3 011

0
0

-198
1 212

-198
1 212

388
-1 212

-586
2 424

Verksamhetens intäkter (Not 1)

Budget 2018

Tkr
Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Övriga intäkter

Bokslut 2018 Avvikelse

38 006
8 466

38 897
14 066

891
5 600

Ökning (-)/minskning (+) skuld till
abonnentkollektivet

0

-198

-198

Summa verksamhetens intäkter

46 472

52 765

6 293

Brukningsavgifterna ökar mer än budgeterat vilket beror på fler abonnemang och att fler
övriga tjänster har sålts än budgeterat. Att övriga intäkter ökat med 5 600 tkr jämfört med
budget beror framförallt på ökade intäkter från mottagning av förorenade massor som
deponeras på Bälinge deponi.
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Verksamhetens kostnader (Not 2)

Tkr

Budget 2018

Verksamhetens kostnader
Material
Köp av tjänst
Hyror
Personalkostnader
Övriga kostnader

Bokslut 2018 Avvikelse

-20
-11 805
0
-17 219
-8 074

-138
-14 860
0
-16 891
-10 594

-118
-3 055
0
328
-2 520

-1 000

-983

17

-832

-853

-21

varav lokalkostnader

-57

-63

-6

varav köp av tjänster

-45

-32

13

varav övriga kostnader

-66

-35

31

-38 117

-43 465

-5 348

Gemensamma resurser
varav personalkostnader

Summa verksamhetens kostnader

Ökningen av materialkostnaden avser främst obudgeterat underhåll på Bälinge
återvinningscentral.
Kostnaderna för köp av tjänst ökar med 3 055 tkr jämfört med budget.
Behandlingskostnader av trämaterial (flis) står för ca 40% av den ökning som redovisas.
Behandlingskostnad för impregnerat trä står för ca 40% av ökningen. Ökningen beror
även på kostnader för inhyrda chaufförer, ca 20%.
Kostnaderna för personal minskar med 328 tkr jämfört med budget. Det beror dels på att
en driftledartjänst som budgeterats för inte tillsattes. Samtidigt har kostnaderna för övertid
blivit högre än budgeterat.
Övriga kostnader ökar med 2 520 tkr där ca 50% av den negativa avvikelsen beror på
ökade kostnader för reparationer av hämtningsfordon. Ökade drivmedelskostnader står för
ca 20% av ökningen. Kostnader för hyra av hämtningsfordon står för ca 8% av ökningen.
Den övriga kostnadsökningen är fördelad på ett stort antal kostnadsposter.
Gemensamma resurser innefattar nämndkostnader, ledning, stödfunktioner (bland annat
HR, ekonomi, förvaltningssekreterare, informatör) på Sveagatan (inklusive
kontorsutrustning). I budgetarbetet tas en procentuell fördelning fram rörande hur mycket
tid som bland annat administrations- och ekonomipersonal kommer att arbeta med
samtliga verksamheter inom Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret samt
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Miljöskyddskontoret. I bokslutet görs en avstämning för att ta fram den verkliga
procentuella fördelningen. Utfallet ligger i nivå med budget för 2018.

Avskrivningar (Not 3)

Budget 2018

Tkr
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

Bokslut 2018 Avvikelse

-1 127
-6 222
0
-7 349

-1 080
-6 217
-7 297

47
5
0
52

Den minskade kostnaden för avskrivningar beror främst på senareläggning av
investeringarna jämfört med budget. Investeringsutgifterna för 2018 var dock något högre
än budgeterat (se nedan).

Finansiella poster (Not 4 och 5)

Budget 2018

Tkr
Ränteintäkter

Bokslut 2018 Avvikelse

Övriga finansiella intäkter

0
0
0

15
0
0

15
0
0

Summa finansiella intäkter

0

15

15

varav tillgodoräknad ränta på likviditet

Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse
-1 006
-805
201
-1 006
-805
201

Tkr
Räntekostnader
varav räntekostnader på långfristiga skulder till
kommunen

Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
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0

-1

-1

-1 006

-806

200
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Avvikelsen rörande räntekostnaderna beror på att räntor för det så kallade kommunlånet
blev lägre än förväntat.

Resultatavstämning (Not 6)

Budget 2018

Tkr
Överuttag/underskott
Skuld till abonnenter UB 2018

Bokslut 2018 Avvikelse
0
0

198
198

I samband med bokslutet för 2017 användes den resterande skulden till abonnenterna.
Vid 2018 års ingång hade verksamheten en fordran på abonnenterna (för lite taxa hade
fakturerats) som uppgick till 1 212 tkr. Denna fordran har vänts till en skuld på 198 tkr i
och med resultatet på 1 411 tkr.

Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat
Jämfört med föregående år så är resultatet 2018 ca 3 011 tkr bättre.
Av intäktsökningen på 6 356 tkr avser ca 50% taxehöjningen 2018. Taxehöjningen var
9%. Resterande intäktsökning beror främst på mottagning av förorenade massor som
deponeras på Bälinge deponi.
När det gäller kostnadsökningen 2018 jämfört med 2017 på 2 921 tkr så beror den till stor
del på ökade kostnader för behandling av avfall. T.ex. så fanns vid ingången av 2018 en
stor behandlingsskuld, främst avseende trämaterial (inklusive impregnerat material).
Denna skuld är nu åtgärdad men det har medfört stora extra kostnader under 2018.
Kostnaderna för personal har minskat men samtidigt har kostnaderna för tillfälligt inhyrd
personal ökat. Övriga kostnader som har ökat under 2018 är drivmedelskostnader och
reparationskostnader av fordon.
Avskrivningarna har ökat bland annat beroende på en nyinvestering i en hall (tillfällig
lagring av FNI-material). Investeringen blev färdigställd under våren 2018. Dessutom har
två hämtningsfordon köpts in under 2018.
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Investeringar

Tkr
Reinvestering
Fordon
Kärl
Container
Inventarier & maskiner

Anpassningsinvestering
Sollebrunn ÅVC förbättring
Bälinge anläggning förbättring
Måsen syd hall
Mariedalstippen
Totala utgifter

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Bokslut
2017

Differens
2017/2018

5 100
500
120
0

4 615
1 095
0
3

485
-595
120
-3

0
1 076
38
260

-4 615
-20
38
258

100
750
0
0

0
86
994
0

100
664
-994
0

0
141
5 800
2

0
56
4 806
2

6 570

6 792

-222

7 318

525

Investeringsutfallet är 222 tkr högre än budgeterat.
Relativt stora avvikelser finns på samtliga budgeterade poster.
Det årliga behovet av nyinköp av kärl är ungefär 1 000 tkr per år vilket också avspeglas i
investeringsplanen i den kommande flerårsstrategin. Den andra stora avvikelsen avser
Måsen syd hall som har färdigställts. Elinstallationerna budgeterades under posten
Bälinge anläggning förbättring men redovisas tillsammans med de övriga utgifterna för
hallen Måsen. Dessutom hade inte brandsläckningssystem, för den nya hallen,
budgeterats.
Differenser jämfört med år 2017 framgår av tabellen ovan.
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Ekonomi VA, ansvar 29
Sammanfattning
VA-verksamheten uppvisar, före reglering gentemot abonnenterna, ett negativt resultat för
året uppgående till 3 562 tkr. Det budgeterade resultatet för året var dock ett underskott
på 517 tkr. Detta innebär en negativ avvikelse jämfört med budget på 3 045 tkr. För att nå
ett nollresultat har årets utfall reglerats mot skulden till abonnenterna.
Det negativa utfallet förklaras av lägre intäkter (1 907 tkr) från både VA-avgifter och från
anläggningsavgifter än budgeterat. Samtidigt har kostnaderna totalt blivit högre än
budgeterat (1 097 tkr). Störst avvikelse uppvisar de Övriga kostnaderna (1 350 tkr) där det
under året framförallt varit höga kostnader för förbrukningsinventarier i samband med
mindre reparationer vid avloppsreningsverk och pumpstationer där mycket av utrustningen
är föråldrad och i dåligt skick. Kostnaderna för köpta tjänster för t ex slamtömning har varit
höga, liksom kostnaderna för kemikalier. Även avskrivningarna har blivit högre än
budgeterat. Personalkostnaderna har emellertid blivit ca 1 350 tkr lägre än budgeterat på
grund av vakanser vars tillsättning dragit ut på tiden.
Årets investeringar uppgår till 47 319 tkr, vilket är 22 265 tkr under budgeterad nivå. Det
har varit stora avvikelser mot budget i både positiv och negativ riktning inom de olika
investeringsområdena enligt EIRA-modellens klassificeringsgrund1. Den största avvikelsen
återfinns inom reinvesteringar där budgeterade åtgärder inte blivit utförda alternativt
senarelagts på grund av resursbrist under året. Även expansionsinvesteringarna har ett
betydligt lägre utfall bl.a. på grund av att VA-utbyggnaden i Skämningared/Svanvik
försenats samt på grund av att utbyggnaden i Västra Bodarne utförts snabbare än
beräknat och därmed till stor del belastade 2017 års utgifter. När det gäller
anpassningsinvesteringarna förklaras det lägre utfallet av att projekt delvis skjutits framåt i
tiden. Det gäller till exempel flytt av ledningar för E20 samt datorisering av verk och
pumpstationer.

1

EIRA-modellen går ut på att klassificera alla investeringar utifrån fyra klasser: expansionsinvestering,
imageinvestering, reinvestering samt anpassningsinvestering. Syftet är att tydliggöra på vilka
prioriteringsgrunder ett investeringsbeslut fattas där varje investeringstyp definieras av ett specifikt
investeringsmål.
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Drift

Förklaring till resultatet
Nedan följer en resultaträkning samt förklaringar till resultatet med en jämförelse mot
budget uppdelat per not.
Resultaträkning

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Budget
Not 2018
1
60 107
2 -44 491
3 -10 985

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

Bokslut Avvikelse Bokslut Differens
2018
helår
2017 2017/2018
58 200
-1 907 56 504
1 696
-45 588
-1 097 -42 142
-3 447
-11 373
-388
-9 906
-1 466

4 630

1 239

-3 392

4 456

-3 217

0
-5 148

17
-4 818

17
330

14
-4 544

3
-274

-517
517
0

-3 562
3 562
0

-3 045
3 045
0

-74
74
0

-3 488
3 488
0

Årets resultat före reglering abonnenter
Reglering gentemot abonnenter
Årets resultat

Verksamhetens intäkter (Not 1)
Belopp i tkr

Budget 2018

Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Periodiserade anläggningsavgifter
Intäktsförda anläggningsavgifter
Övriga intäkter
Avsättning investeringsfond
Upplösning investeringsfond

Bokslut 2018

Avvikelse

54 759

53 155

-1 605

3 373
1 647
162

3 557
1 099
225

184
-549
63

165

165

0

Ökning (-)/minskning (+) skuld till
abonnentkollektivet

517

3 562

3 045

Summa verksamhetens intäkter

60 624

61 762

1 138

34
Sida 431 av 683

Ekonomi - VA

Den negativa budgetavvikelsen för intäkterna, uppgående till totalt 1 907 tkr (före
reglering gentemot abonnenterna), förklaras främst av lägre intäkter från
brukningsavgifter med totalt 1 605 tkr. Detta underskott beror huvudsakligen på lägre
intäkter från VA-avgifter från hushållen (ca 1 200 tkr). Detta förklaras av att budgeten för
året varit för högt beräknad. Orsaken är att det under år 2017 uppdagades att den
preliminära debiteringen legat för högt, vilket medförde att intäkterna justerades ned. Dock
hade budgeten för 2018 då redan beslutats på den högre nivån. Även intäkterna från
behandlingsavgifter för slamhantering blev lägre än budgeterat. Orsaken är att
reningsverket i Nolhaga inte kunnat ta emot externslam i den utsträckning som
budgeterats under årets senare del på grund av problem med att upprätthålla årskvoten
för det tillåtna gränsvärdet för kväverening.
Intäkter från periodiserade samt från direkt intäktsförda anläggningsavgifter ger
tillsammans ett underskott mot budget med 365 tkr. Detta beror på att färre fastigheter
anslutits till kommunens VA-nät under året än budgeterat då utbyggnaden av VAledningar, samt försäljning och byggnation av tomter, inom flera områden har blivit
fördröjd.
Eftersom resultatet för året blev negativt har intäkterna justerats upp med 3 562 tkr i
samband med årsbokslutet för att verksamheten skall nå ett nollresultat.

Verksamhetens kostnader (Not 2)
Belopp i tkr

Budget 2018

Bokslut 2018

Verksamhetens kostnader
Reparation och underhåll
Processkemikalier
El
Personalkostnader
Köp av tjänst
Övriga kostnader

-1 455
-3 570
-4 708
-16 607
-7 109
-8 923

-1 747
-3 999
-4 335
-15 253
-8 082
-10 273

-292
-429
373
1 354
-972
-1 350

Summa verksamhetens kostnader

-42 372

-43 689

-1 317

-2 119
-1 406
-337
-170
-206

-1 899
-1 351
-359
-71
-119

220
55
-22
99
88

-44 491

-45 588

-1 097

Gemensamma resurser
varav personalkostnader
varav lokalhyror
varav köp av tjänster
varav övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
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Löpande kostnader för reparation & underhåll uppvisar ett utfall som är 292 tkr högre än
budgeterat då behovet av åtgärder framförallt vid avloppsreningsverket i Nolhaga varit
större än beräknat. Detta är svårbudgeterat då haverier av pumpar, maskindelar osv är
svåra att förutse. Med ny enhetschef på plats har det dock blivit tydligt under året att
underhållet är eftersatt och flera akuta åtgärder har varit nödvändiga att genomföra.
Kostnaderna för processkemikalier har fallit ut högre än budgeterat med 429 tkr, något
som huvudsakligen beror på driftstörningar i rötkammare och reningssteg vid Nolhaga
reningsverk. För att få ordning på processen har mer kemikalier behövt köpas in. Vidare är
den mängd kemikalier som behöver användas i reningsprocessen i viss mån
väderberoende. Liten nederbördsmängd innebär mer koncentrerade halter av t.ex. fosfor
och kväve i vattnet, vilket medför att mer kemikalier krävs för att uppnå en tillräcklig
reningsgrad och upprätthålla tillåtna utsläppsvärden.
Kostnaderna för el har ett utfall som ligger 373 tkr lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen
beror dels på den låga nederbördsmängden under året, vilket medför mindre
vattenmängder att pumpa undan, och dels på den milda avslutningen på året.
Personalkostnaderna blev 1 354 tkr lägre än budgeterat. Orsaken är oplanerade
personalavgångar samt att budgeterade vakanser tillsatts senare under året än
budgeterat.
Utfallet för Köp av tjänster ger ett underskott med 972 tkr jämfört med budget.
Kostnaderna för slamtömning och högtrycksspolning vid ARV Nolhaga har blivit högre än
budgeterat. Verksamheten har under året även haft ökade kostnader för underhåll av
ledningsnätet. Vidare har behov uppkommit att utföra andra åtgärder som ej budgeterats.
Exempel på detta är genomförd rensning av Mellbyån samt en sanering av en cistern med
svavelsyra. Konsultkostnaderna har varit mycket höga vid ARV Nolhaga på grund av att
verksamheten bland annat behövt ta hjälp av en elkonsult för att täcka verksamhetens
behov då egna resurser saknats. Dock är den totala avvikelsen avseende
konsultkostnader marginell för VA då dessa kostnader istället blivit lägre inom övriga
verksamhetsområden.
Utfallet för Övriga kostnader ger ett underskott med 1 350 tkr. Inom denna kontogrupp
finns flertalet avvikelser på diverse konton, varav de största kommenteras nedan:




Material: Ökade kostnader för förbrukningsinventarier i samband med mindre
reparationer och underhåll med ca 1 000 tkr. Här ingår ett större inköp av bärare till
kvävesteget vid ARV Nolhaga för drygt 500 tkr, vilket var nödvändigt för att
förbättra effektiviteten i reningsprocessen.
Akuta underhållsåtgärder: Kostnaderna för t.ex. beläggningsarbeten har varit
högre än budgeterat med totalt ca 675 tkr. Arbetena avser reparationer efter läckor
på vatten-, dag- och spillvattenledningar. Dessa kostnader är svåra att budgetera
eftersom antalet läckor, samt deras omfattning, varierar år från år.
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Övrigt: Resterande avvikelse förklaras av flertalet mindre avvikelser på olika
konton där utfallet istället blivit något lägre än budgeterat.

De gemensamma kostnaderna innefattar nämndkostnader, ledning, stödfunktioner
(bland annat HR, ekonomi, förvaltningssekreterare, informatör) och lokalkostnader på
Sveagatan (inklusive kontorsutrustning). Dessa kostnader har för 2018 fallit ut 220 tkr
lägre än budgeterat bl. a. på grund av sjukskrivning samt lägre kostnader för telefoni.

Avskrivningar (Not 3)
Belopp i tkr
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

Budget 2018
-10 445
-540
-10 985

Bokslut 2018
-10 881
-490
-1
-11 373

Avvikelse
-437
50
-1
-388

Kostnaderna för avskrivningar är 388 tkr högre än budgeterat. Detta beror på att några
större investeringsprojekt (VA-utbyggnad inom Saxebäcken, överföringsledning Sundet
samt VA-ledningar vid Kärrbogärdevägen) blivit driftsatta tidigare än vad som antogs vid
budgeteringen. De två senare projekten har även blivit dyrare än budgeterat, vilket också
bidragit till högre avskrivningar.

Finansiella poster (Not 4 och 5)
Finansiella intäkter, belopp i tkr
Ränteintäkter

Budget 2018

Bokslut 2018

varav tillgodoräknad ränta på likviditet

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

0
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1
1
16

1
1
16

17

17
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Finansiella kostnader, belopp i tkr
Räntekostnader

Budget 2018
-5 148

Bokslut 2018
-4 816

Avvikelse
332

-5 148

-4 816
-2

332
-2

-5 148

-4 818

330

varav räntekostnader på långfristiga skulder
till kommunen

Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Utfallet för de finansiella posterna (Not 4 och 5), vilka i huvudsak består i kostnader för
kommunlån, blev 330 tkr lägre än budgeterat. Detta beror på att investeringsutgifterna
blev drygt 22 000 tkr lägre, vilket innebär lägre räntekostnader då lånebehovet därmed
minskat jämfört med budget.

Resultatavstämning (Not 6)
Belopp i tkr
Överuttag (-)/underskott (+)
Investeringsfond
Skuld till abonnenter (UB 2018)

Budget 2018
517
8 007
6 420

Bokslut 2018
3 562
8 059
2 189

Avvikelse
3 045
52
-4 231

* Överuttag => skuld till abonnenterna ökar

Vid årets ingång uppgick VA-verksamhetens skuld till abonnenterna till 5 751 tkr
(budgeterat var dock 6 420). I budgeten för år 2018 väntades resultatet bli negativt, med
ett underskott uppgående till 517 tkr. Resultatet blev dock betydligt sämre och landade på
ett underskott uppgående till 3 562 tkr, vilket ger en negativ avvikelse jämfört med
budget på 3 045 tkr.
Då verksamheten måste uppvisa ett nollresultat har intäkterna i samband med
årsbokslutet justerats upp med 3 562 tkr för att hamna i nivå med kostnaderna. Samtidigt
har skulden till abonnenterna minskats med motsvarande belopp. Den utgående skulden
per 2018-12-31 uppgår därmed till 2 189 tkr (IB: 5 751 tkr – 3 562 tkr = 2 189 tkr). Detta
ger ett tuffare ekonomiskt utgångsläge inför 2019.

Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat
Trots att intäkterna 2018 är högre jämfört med föregående år så är det totala utfallet
3 488 tkr sämre på grund av betydligt högre kostnader.
Verksamhetens intäkter blev 1 696 tkr högre 2018 jämfört med föregående år på grund
av högre intäkter genererade från anläggningsavgifter. Det gäller dels de direkt
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intäktsförda avgifterna då fler fastigheter har anslutits till kommunens VA-nät innevarande
år och dels de periodiserade anläggningsavgifterna2.
Verksamhetens kostnader har totalt fallit ut 3 447 tkr högre innevarande år jämfört med
2017. De största avvikelserna återfinns inom nedan områden:







Reparationer & underhåll: Utfall 930 tkr högre jämfört med föregående år då
behovet av löpande underhållsåtgärder under året varit större.
Personalkostnader: Utfall 987 tkr högre innevarande år jämfört med 2017 på
grund av fler årsarbetare.
Övriga kostnader: Utfall 1 216 tkr högre 2018 jämfört med 2017. Detta beror till
största del på betydligt högre kostnader för inköp av förbrukningsinventarier till
underhåll innevarande år.
Processkemikalier: Utfall 226 tkr högre i år huvudsakligen på grund av
driftstörningar i reningsprocessen.
Köp av tjänst: Utfall 106 tkr högre jämfört med år 2017 på grund av ökade
kostnader för bland annat slamhantering och konsulter.

Avskrivningarna ligger 1 466 tkr högre 2018 jämfört med 2017, vilket är en naturlig följd
av den fortsatt höga investeringstakten där fler projekt genomförs och aktiveras efter hand
och de totala avskrivningarna därmed kontinuerligt ökar.
Finansiella poster uppvisar sammantaget en högre kostnad med 270 tkr jämfört med
förra året. Internräntan för kommunlånet ligger på samma nivå mellan åren (1,75 %) men
kostnaden ökar eftersom verksamhetens totala långfristiga skuld till kommunen fortsätter
att öka till följd av den fortsatt höga investeringstakten.

2

Eftersom huvuddelen av intäkterna från varje ansluten fastighet periodiseras framåt i tiden under
anläggningens livslängd och genererar månatliga intäkter under hela livslängden, så blir intäkterna från de
periodiserade anläggningsavgifterna högre i takt med att fler anläggningar kopplas in.
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Investeringar
Investeringsutfallet för året uppgår till 47 319 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse
med totalt 22 265 tkr. Många av investeringsprojekten, både i projekteringsfas och
utförandefas, måste ständigt anpassas efter ny information och tillkommande faktorer som
i sin tur påverkar det slutliga utfallet och mycket har hänt sedan budgeten fastslogs.
Nedan följer en tabell som visar investeringsutfallet 2018 per projekt med en jämförelse av
årets utfall mot budget samt mot utfallet för år 2017. Dock kan nämnas att den enskilt
största avvikelsen på 9 350 tkr återfinns inom området expansionsinvesteringar och beror
på att delar av VA-utbyggnaden i Skämningared/Svanvik skjutits fram till år 2019 samt
kommer att utföras till en lägre totalkostnad än budgeterat. En annan betydande avvikelse,
uppgående till 6 113 tkr, beror på att budgeterat arbete för byggnation av ny rötkammare
vid avloppsreningsverket i Nolhaga har skjutits framåt i tiden. Denna investering ingår i
området reinvesteringar där även flera andra budgeterade investeringsprojekt senarelagts
på grund av resursbrist under året vid kommunens vatten- och avloppsreningsverk.
Ytterligare stora avvikelser mot budget finns och dessa förklaras på projektnivå i
nedanstående tabell.

Tkr

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2018
2018
helår
2017

Differens
2017/
2018

Expansionsinvestering

34 789

24 993

9 796

34 821

-9 828

Expansionsinvestering VA

27 248

20 941

6 307

18 070

2 871

12910 Div ledningsarbeten,
serviser i
verksamhetsområde

800

2 018

-1 218

12971 Överföringsledning
Sundet

100

237

-137

2 000

5 848

-3 848

486

-486

18

-18

12974 Sundet VA
utbyggnad inom omr.
12975 Hulabäck utbyggnad
VA
12976 Överföringsledning
Lövekulle-Simmenäs
12969 Saxebäcken VA
utbyggnad inom omr.

200

201

-1

12972
Skämningared/Svanvik
Utbyggnad VA

19 348

9 998

9 350
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Kommentar avvikelse
helår/budget

Fler anläggningar av VAserviser än budgeterat.
Tillkommande geoteknisk
undersökning och
ersättningar ledningsrätt.
Projektet försenat från
2017. Även tillkommande
ledningsrättsersättningar.
Utgifter för att färdigställa
projekteringen. Utökad
geoteknisk undersökning.
Klart.
Ledningsrättsersättningar i
nivå med budget 2018.
Utgifterna fördelas mellan
2018/2019 och har delvis
förskjutits framåt i tiden.
Totalutgiften dock lägre än
beräknat.

Ekonomi - VA

Tkr

12919 Västra Bodarne

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2018
2018
helår
2017

4 500

12973 Huvudledning
Ingared-Norsesund
12982 Vattenförsörjning
Sollebrunn

Differens
2017/
2018

Kommentar avvikelse
helår/budget

Lägre utgifter än beräknat
för 2018. Utgifter har
tidigare belastat 2017 års
investeringar.

1 378

3 122

33

-33

Klart.

300

Projektet klart tidigare än
budgeterat.

300

12984 Utb inom Röhult,
Blåtj.v.

85

-85

Tillkommande
lantmäteriersättningar.

12977 Utbyggnad inom
Simmenäs

51

-51

Ledningsrättsersättningar.

12933 Nya brandposter VA

68

-68

12936 Utr. för insaml. av
mätdata från vattenmätare

454

-454

Ej budgeterad investering.
Ej budgeterad investering
till följd av snabbare
införande än beräknat av
fjärravlästa vattenmätare.

68

-68

Ej budgeterad investering,
tillkommande personal.

4 052

3 489

4

-4

12902 Kontorsinredning
ARV Nolhaga (pga
tillkommande personal)
Expansionsinvestering Exploatering VA

7 541

12810 T3 Bergkullegatan
12822 Stadsskogen
Planering AT
12826 Lövekulle Etapp 3
Skårsvägen
12845 cirk Grankulleg 55-59
VA

3 875

67

1 128

16 751

-12 699
Stor avvikelse pga. mycket
osäker budget kring
exploateringsåtgärder.

3 808
1 128

Förskjuts till 2019.
Ingår i budget för projekt
12822 ovan.

74

-74

105

-105

2 538

3 618

-1 080

12832 Strandstigen
12835 VA-anl Knektegårdsg

0

167
17

-167
-17

Imageinvestering

0

0

0

0

0

25 200

15 332

9 868

12 770

2 561

0

280

-280

12846 T2 Norra delen
Tomtebog.
12860 VA
Kärrbogärdevägen 2893
(Östra Ingared)

Reinvestering
Maskiner & Inventarier

Ej budgeterad investering,
nytt projekt.
Pga. markförhållanden har
projektet fördyrats
avsevärt.
Tillkommande investering,
förhöjd utgift pga. problem
i dricksvattennätet.
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Tkr

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2018
2018
helår
2017

Inventarier

12942 Byte av
dricksvattenpump Hjälmared
12946 Datorisering Bjärke
vattenverk

12940 Datorisering
Hjälmared och yttre
anläggningar

120

-120

300

300

50

50

400

184

216

12989 Ombyggnad, ny
rötkammare

6 400

287

6 113

12909 Utbyte Gasmotorer,
panna

1 365

-98

1 463

Differens
2017/
2018

Kommentar avvikelse
helår/budget

Ej budgeterad investering.
Utgifter avseende
budgeterad projektering för
geologisk undersökning
förskjuts framåt pga hög
belastning på anlitat
företag.
Inget utfall 2018,
senarelagt till 2019.
Endast fortlöpande mindre
åtgärder på
anläggningarna under
2018 och fortsatt
datorisering 2019.
Senarelagd och endast
projektering/förstudie
utförs 2018.
Inget utfall 2018 (endast
en justerad faktura).
Projektet skjuts framåt och
kommer troligen att ingå i
rötkammarprojektet
(12989).

12907 Utbyte doserpumpar
ALG

155

155

Förskjutet till 2019.

12964 Utbyte av
slamavvattnare ARV Sbn

650

650

Projektet skjuts fram till
2020.

12954 Renovering pumpar
ARV Nolhaga

500

500

12967 Utbyte/uppgradering
av rotociver/rensgaller

580

12914 Renovering av tak
och plåtarbeten
sandviksvägen pstn

255

12917 Savannen pstn
renovering

105

26

554

255

96

9
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Projektet skjuts framåt i
tiden pga. resursbrist
Projektet genomfört
huvudsakligen år 2017 och
är nu klart till lägre utgift än
budgeterat.
Projektet skjuts framåt i
tiden pga. att helhetsgrepp
behöver tas där man ser
över alla pumpstationer
med avseende på
byggstandard, arbetsmiljö,
personsäkerhet och brutet
vatten.
Mer omfattande
renoveringsbehov än
budgeterat, men dessa
ökade utgifter kommer
först nästa år.
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Tkr

12912 Inv i samband m
ledningsunderhåll
12921 Bassänger
renovering ARV Nolhaga
12923 Utbyte ventilation &
värme, avlopp
maskinbyggnad ARV
Nolhaga

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2018
2018
helår
2017

12 500

12 058

300

Differens
2017/
2018

Kommentar avvikelse
helår/budget

442

Lägre utfall dels pga. att
några arbeten utförts till
lägre utgift än budgeterat
samt dels pga. brist på
utförarkapacitet.

300

Projektet skjuts framåt i
tiden pga. resursbrist.

40

Större renoveringsbehov
än budgeterat.
Kommer ingå i
rötkammarprojektet
(12989).
Ej klarlagt hur omfattande
omläggningen blir.
Utredning pågår, dock
delvis förskjutet i tid till
2019, vilket ger lägre
utgifter i år.
Detta projekt saknar utfall
då det flyttas in i projekt
12987 datorisering av
pumpstationer.

515

-515

Ej budgeterad investering.

12930 Ventilation
eftersedimentering ARV
Nolhaga

27

-27

Ej budgeterad investering.

12958 Kommunalvattenledn. ARV Nolhaga

131

-131

Ej budgeterad investering.

12957 Järnvägsgatan ARV
Sbn (ombyggn tillfartsväg)

443

-443

12943 Markgatans pstn ny
ventilation

30

-30

12963 N:a Fiskareg. pstn
(Ny ventilation &
kommunalvattenledn.)

78

-78

109

-109

Ej budgeterad investering.
Ej budgeterad investering
för ny ventilation (befintlig
ur funktion).
Ej budgeterad investering
för ny ventilation och
kommunalvattenförsörjning
pga. den befintliga ur
funktion.
Ej budgeterad. Nödvändig
inv. ur arbetsmiljösynpunkt
då äldre ögon- och
nödduschar ej levde upp
till gällande krav.

12905 Byte av låg- och
högspänningsställverk

12952 Omläggning av tak
på filtersal, Hjälmareds
vattenverk
12924 Utbyte av
automatikskåp
pumpstationer
12983 Ny skraputrustning
Sandfång 1 ARV Nolhaga

12961 Ögon- & nödduschar
VV

50

322

-272

50

1 500

50

263

1 237

40
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Tkr

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2018
2018
helår
2017

12960 Omrörare
flockningsbassäng ARV
Nolhaga

71

-71

12901 Brandlarmsanl. ARV
Nolhaga

84

-84

189

-189

13

-13

55

-55

49

-49

6 994

2 601

13901 Dricksv.pump och
utr. Gräfsnäs
13905 Utbyte pumpstn
Gudmundsg.
13907 Renov.
omklädningsrum, Färgens
VV

12959 Anläggn. för brutet
vatten, försedimentering
ARV Nolhaga
Anpassningsinvestering

12987 Datorisering (verk
och) pumpstationer
12908 Komplettering brand,
inbrottslarm maskinbyggnad
ARV
12913 Installation av
reservkraftsuttag i
strategiska stationer inom
kommunen
12927 Dagvattenåtgärder
12920 Huvudledningar
Alingsås Tätort (inkl.
byggnation av ny
ventilkammare)

9 595

2 850

358

250

45

45

200

Kommentar avvikelse
helår/budget

Projekteringsutgifter (ej
budgeterade) avseende
utbyte av omrörare från
1960-talet i mycket dåligt
skick.
Ej budgeterad investering
(flera byggnader saknar
branddetektering).
Ej budgeterad. Nödvändig
inv. för att säkerställa
leverans av dricksvatten
samt leva upp till lagkrav
avseende larmhantering.
Ej budgeterad investering.
Ej budgeterad. Utökad
personalstyrka kräver
större personalutrymmen.
Ej budg. inv. (tot 320 tkr).
Påbörjat utbyte av
anläggningen som är i
mycket dåligt skick. Måste
bytas då den är nödvändig
för verkets funktionalitet.
7 158

2 492

250

Differens
2017/
2018

-164
Minskar projektets
omfattning till endast
pumpstationer och skapar
ett eget projekt för
datorisering av verk
(Nolhaga ARV) vilket
senareläggs.

Förskjuten i tid.

26

174

Senarelagt till 2019 och
framåt.
Färre åtgärder utförda än
budgeterat.

38

-38

Klart.
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Tkr

Budget Bokslut Avvikelse Bokslut
2018
2018
helår
2017

12951 Nödvattenbrunn
Nolhaga

300

50

250

12955 Slammottagning
Sävelund

600

2 784

-2 184

12953 Tillbyggnad av
Gräfsnäs vattenverk

350

228

122

5 000

3 195

1 805

12934 Parkering VV Sbn
(utökn)

59

-59

12993 Utbyte Kristineholms
pumpstation

62

-62

13900 Ny tryckluftskompressor Färgens VV

77

-77

117

-117

47 319

22 265

12938 Flytt av ledningar för
E20

13902 Brandlarm ARV Sbn
TOTALT UTGIFTER

69 584

Differens
2017/
2018

Kommentar avvikelse
helår/budget

Vattendom klar. Bygglov
skall sökas. Inga
ytterligare utgifter 2018
utan fördröjt till 2019.
Utgiftsökning då
anläggningens utformning
och behov måste utökas.
Projektet löper över två år.
Utgifter som beräknats för
2017 har förts över på
2018.
Bygglov samt gjutning av
bottenplatta klart. Dock
lägre utgifter till följd av
senarelagd byggstart pga.
personalomsättning hos
upphandlad entreprenör.
2018 görs sträckan
Kristineholmsvägen. Ny
beräknad utgift efter
projektering är högre än
budgeterat men ca 3 000
kommer att belasta 2019
års investeringar.
Ej budgeterad investering.
Behov av större yta (stora
fordon).
Budgeterad 2019 men har
ej budgeterade
projekteringsutgifter 2018.
Ej budgeterad inv.
nödvändig för att
säkerställa
dricksvattenproduktionen.
Ej budgeterad inv. Ej
heltäckande detektering
åtgärdas och gammal
central byts ut.
54 749
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Jämförelse av investeringsutfallet med motsvarande period föregående år
Utfallet innevarande år ligger totalt 7 431 tkr lägre än utfallet år 2017. Utfallet mellan åren
är svårt att jämföra då investeringsprojektens antal och omfattning kan variera stort mellan
åren. De största avvikelserna kommenteras per område nedan.
Expansionsinvesteringarna har ett utfall som totalt är 9 828 tkr lägre i år jämfört med år
2017. Dock finns inom detta investeringsområde stora avvikelser mellan åren på
projektnivå i båda riktningar. En förklaring till skillnaden mellan åren är utbyggnaden i
Tokebacka som färdigställdes föregående år med utgifter på ca 12 500 tkr år 2017. Detta
projekt krävde endast begränsade resurser av VA-verksamheten då arbetet planerades
och utfördes av Trafikverket. I år har verksamheten i större utsträckning använt egna
resurser och utförarkapacitet i projekten och därmed har omfattningen blivit mindre.
Inom området reinvesteringar har utfallet blivit högre än föregående år med 2 561 tkr.
Den största differensen inom detta område återfinns inom projektet Investeringar i
samband med ledningsunderhåll och förklaras av att mer underhållsarbete utförts inom
detta projekt innevarande år jämfört med år 2017.
Inom investeringsområdet anpassningsinvesteringar har utfallet varit 164 tkr lägre
under innevarande år jämfört med år 2017. Inom detta område är det några projekt som
har betydande avvikelser mellan åren. I år har VA haft stora utgifter för Slammottagningen
i Sävelund samt för Flytt av ledningar för E20 med ett utfall som totalt är 5 800 tkr högre
än föregående år. Projektet Huvudledningar Alingsås tätort ger en avvikelse i motsatt
riktning då detta färdigställdes år 2017 och har ett utfall som är drygt 3 100 tkr lägre
jämfört med föregående år. Vidare har utgifterna för dagvattenåtgärder varit knappt
2 600 tkr lägre i år än förra året främst på grund av att ett större arbete då utfördes längs
riksväg 42 i Sollebrunn.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid
VA-verksamheten får förutbetalda intäkter från de anläggningsavgifter som tas ut i
samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet. Endast 5 % av de
debiterade anläggningsavgifterna resultatförs som en direkt intäkt under innevarande år.
Resterande del (95 %) av den debiterade avgiften anses vara förutbetald. Denna del
periodiseras/fördelas därför framåt i tiden och genererar månatliga intäkter under
anläggningens resterande livslängd. Dessa intäkter möter de kostnader verksamheten
haft i form av avskrivningar på de investeringar som gjorts i VA-nätet.
Förutbetalda intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp uppgick under
året till 20 874 tkr. Detta ligger 10 424 tkr under plan. Denna avvikelse är stor, men
intäkter från anläggningsavgifter varierar kraftigt över tid och påverkas bl.a. av
46
Sida 443 av 683

Ekonomi - VA

bygglovshantering, utbyggnadstakten samt förskjutningar i tid av planerade byggprojekt
inom kommunen.
Anläggningsavgifterna delas i nedan tabell upp i två delar. Dels anläggningsavgifter inom
ordinarie VA-verksamhet, dels avgifter som tas ut i samband med utbyggnad av
exploateringsområden. De största avvikelserna jämfört med budget återfinns inom
områdena Östra Ingared, Tokebacka, Östra Färgen, Västra Bergkullegatan, Lövekulle
samt strötomter. Avvikelserna förklaras i huvudsak av försenad byggstart men beror i
vissa fall även på försenad tomtförsäljning, detaljplanering eller försenad ledningsläggning
(se tabell).

Tkr, Inkomster
- Anläggningsavgifter VA

Strötomter (02801)

Budget
2018
19 352

Bokslut Avvikelse
2018
helår
15 261

-4 090

Bokslut
2017
8 875

3 278

2 223

-1 054

5 620

Röhult (02802)
Blåtjärnsv.

570

576

6

435

Simmenäs (02811)

504

345

-158

153

NV Sävelund
(02810)

380

Norsesund
(02805)
Saxebäcken
överföringsledning
(02814)

Saxebäcken VA
inom området
(02814)
Utbyggnad inom
Östra Färgen (hela
området) inkl
överföringsledning
(02812)
Västra Bodarne
(02818)

808

-380

702

1 050

195

4 978

4 080

-898

6 935

1 045

5 104

1 180

Kommentar avvikelse
Bokslut/Budget

6 386
Ett antal objekt där byggstart
inte skett eller kommer ske
-3 396 senare än beräknat.
141 Utfall enligt budget.
Det har varit svårt att få in
avgift avseende något
192 enstaka objekt.
0
Delvis försenad,
ledningsläggning ej utförd
ännu. Debitering sker första
702 kvartalet 2019.

-105

855

Differens
2017/2018

2 317

Tidigareläggning,
slutdebitering tredje kvartalet
1 050 enligt gällande taxa.
Fördröjning då obebyggda
tomter enl gällande plan
avvaktar ny detaljplan samt
ansökan om
1 763 avbetalningsplan.

-1 831

Debitering delvis förskjuten
till andra halvåret 2019 pga.
försening enl tidigare
5 104 planering.

135

Fler fastigheter kunde
anslutas till lagda ledningar
1 180 2018 än budgeterat.

Tomtered (02807)

235
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Tkr, Inkomster

Budget
2018

Bokslut Avvikelse
2018
helår

Ingared syd
Sjöbov. (02892)
- Anläggningsavgifter
Exploatering VA

11 947

Lövekulle etapp 3
Skår (02852)

1 520

Östra Ingared

1 900

Strandstigen
(02825)
Prästerydsvägen
(Rosendal)
(02862)

1 425

1 900

Nordöstra
Stadsskogen
(02840)

2 423

Västra
Bergkullegatan
Norsesundsvägen
(02894)

292

-6 334

2 144

Detaljplanen är försenad.
Byggnation andra halvåret
292 2019.
Byggstart går trögt, påbörjad
0 nov 2018.
Tidigarelagd, hela intäkten
2 144 förs på 2018.

-760

0 Byggnation försenad.

478

1 425

-1 425

Färre ansl. än budgeterat (2
fastigheter aviserade varav
0 en byggnation pågår).

3 329

Försenad försäljning och
därmed försenad anslutning.
0 Försenad byggstart.

-356

118

Tomtförsäljning går trögt. Tre
1 bygglov på gång.

156

156

572

Tillkommande byggnation på
-416 lediga fastigheter.

62

31 298

Fler fastigheter anslutna
-428 2018 än budgeterat.

119

Motorbåten
(02856)
TOTALT
INKOMSTER

1 532

Kommentar avvikelse
Bokslut/Budget

719

-119

Lövekulle etapp 1
fritid (02837)

4 081

-1 228

119

475

-116

-1 900

2 901

Differens
2017/2018

116

-1 900

760

Tokebacka VA

Ragnehillsgatan
(02844)

5 613

Bokslut
2017

20 874

-10 424

12 956

Byggnation och debitering
-62 klar 2017.

7 918

De förutbetalda intäkterna är 7 918 tkr högre för bokslutsperioden innevarande år jämfört
med år 2017. Den här typen av utgifter är dock svåra att jämföra mellan åren eftersom
byggnationen kan variera kraftigt mellan olika geografiska områden, år samt påverkas av
rådande konjunktur. Debitering av anläggningsavgifter följer den takt som fastigheter
bebyggs inom kommunens VA-verksamhetsområden. Var, och i vilken takt, byggnationen
sker styrs av efterfrågan.
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Personalredovisning – hela avsnittet är famtaget utifrån den nya
nämndorganisatonen 2019

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Antalet årsarbetare har ökat med drygt 10 årsarbetare. Några ingenjörer på GIS och
Bygglov samt att några vakanta chefstjänster har tillsatts under 2018. Organisationen har
även utökats med ett par arbetsledare.
Vid rekrytering har nästan samtliga utannonserade tjänster tillsatts. Det råder fortsatt brist
på sökande med tillräcklig kompetens inom Plan och Bygglovsavdelningen. Vi ser en
positiv utveckling med de kompetenser vi rekryterat in under året. Dels har de tillfört ny
kompetens till oss och bidragit i dialog med befintliga medarbetare för en positiv utveckling
inför framtida utveckling.
Andel timavlönade
Antalet timavlönade har gått ner från 5,7 årsarbetare 2017 till 3 årsarbetare 2018. Under
motsvarande period har övertiden ökat med 0,5 årsarbetare.
Andel delade turer
Ej aktuellt.

Personalomsättning
Personalomsättningen 2018 har sjunkit till 7,8% från 2017 års nivå på 12% för
motsvarande verksamhet. Flertalet av våra yrkesgrupper har en fortsatt gynnsam
arbetsmarknad.

Personalförsörjning
Planarkitekt och Bygglovshandläggare har utannonserats och inte fullt ut tillsats då erfarna
sökande saknats eller att vi inte kunde nå avslut. Konkurrensen om kvalificerade sökande
är fortsatt ytterst tuff i landet.
Vid rekrytering av mer tekniskt inriktade tjänster har det tydligt märkts av en god
arbetsmarknad även för den gruppen, även om kvalificerade sökande finns är det inte
alltid vi kan nå avslut. Vi konkurrerar om arbetskraft inom ett geografiskt område med en
mycket god arbetsmarknad. Glädjande nog har vi lyckats besätta samtliga tjänster med
kompetenta och engagerade medarbetare.
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Att fortsatt arbeta med lokala friskfaktorer och individuell kompetensutveckling är
avgörande för att medarbetarna ska välja att stanna och vidareutvecklas inom
Samhällsbyggnadskontoret.

Kompetensutveckling
Grund för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till
nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ och gruppnivå utefter behov.
En stor del av kompetensutvecklingen sker internt genom att man lär av varandra. Extern
kompetensutveckling sker planerat av respektive chef för grupp och individ.
Natur erbjuder några tjänster till Arbetsmarknadsenheten i syfte att stödja individer inför
inträde/återinträde på arbetsmarknaden. Även sysselsättning inom arkivtjänst och kök har
erbjudits under året.
Under året har en kompetensförsörjningsplan arbetats fram som ny behöver införliva hela
den nya organisationen, för att sedan följas upp på grupp och individnivå med
medarbetarsamtalet och satt kompetensutvecklingsplan.

Jämställdhet
Medianlön

Inga osakliga löneskillnader kan påvisas. 2018 års lönekartläggning har inte gjorts ännu
pga. försenad löneöversyn.

Arbetsmiljö
Under året har följande rutiner samverkats/antagits:
 Checklista för fysisk arbetsmiljörond
 Rutiner för att förebygga hot och våldssituationer
 Rutiner vid trakasserier och kränkande särbehandling
 Introduktion av nyanställda
Rutinerna tas upp på APT för diskussion i respektive grupp så vi hjälps åt att
uppmärksamma potentiella arbetsmiljöproblem i god tid. Dessa diskussioner i kombination
med individuella utvecklingssamtal med förtydligande av den egna rollen för att nå de
gemensamma målen leder även till bättre arbetsmiljö. På varje avdelning tas även en
handlingsplan fram efter medarbetarenkäten som fokuserar på vilka frisk- samt
riskfaktorer gruppen ska arbeta med under kommande året.
Se även Prioriterat mål nr 4.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete
Samhällsbyggnadskontoret genomför årligen en fysisk arbetsmiljörond inom samtliga
verksamheter. Den psykosociala arbetsmiljöronden genomförs genom NMI enkät (nöjd
medarbetarindex). Samtliga grupper arbetar på arbetsplatsträffar (APT) med uppföljning
av den psykosociala arbetsmiljöronden vilket leder till avdelnings-/enhetsspecifika
handlingsplaner. Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) och ledning tar därefter fram en
central handlingsplan.
Arbetsmiljöarbetet följs upp av ledning tillsammans med FSG. Innan förändringar i
organisationen sker görs konsekvens- och riskbedömningar tillsammans med
skyddsombud.
Arbetsmiljöfrågorna följs upp på APT och FSG. Utbildning i gällande lagstiftning,
föreskrifter och riktlinjer har fortsatt fokus. En genomgång av vilka arbetsmiljöföreskrifter
(AFS:ar) som gäller inom förvaltningen har genomförts tillsammans med
företagshälsovården 2018. Nu ska det arbetet implementeras i den fysiska
arbetsmiljöronden så vi säkrar upp att vi följer regelverket. Arbetet sker tillsammans med
skyddsombuden på samhällsbyggnadskontoret.
Utförarenheten på Gata behöver ta fram en specifik rutin för hot och våld anpassad för just
denna verksamhets förutsättningar.
Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret har setts över och fördelas ut från
nämndordförande och vidare i chefsledet.

Sjukfrånvaro3
Sjukfrånvaron mellan åren i jämförbar organisation (nya SBK) har gått ner något från 7,0%
2017 till 6,8% 2018, främst är det sjukfrånvaron hos medarbetare över 50 år som gått ner.
Frånvaroorsakerna för dessa medarbetare har dock i huvudsak inte varit arbetsrelaterade.
Ett aktivt och målmedvetet rehabiliteringsarbete sker oavsett orsak. Hos yngre
medarbetare har sjukfrånvaron ökat vilket följs upp av berörda chefer för att fånga upp
vilka insatser arbetsgivaren kan göra.

3

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Tabell, sjukfrånvaro i %

SBK

2018

2017 Differens 2018-2017

Totalt

6,8

7,0

-0,2

1-14 dagar

2,6

2,5

0,1

1-59 dagar

3,8

3,0

0,8

> 60 dagar

3,3

3,9

-0,6

<29 år

6,4

3,5

2,9

30-39 år

11,9

9,9

2

40-49 år

5,1

2,3

2,8

50-55 år

3,5

10,9

-7,4

> 56 år

5,3

6,5

-1,2

Kvinnor

8,4

7,0

1,4

Män

6,1

8,0

-1,9

Arbetsskador och tillbud
De vanligast förekommande tillbuden som rapporterats 2018 är relaterade till fel i
utrustning som kunde orsakat skada. I flera fall handlar det om bristande underhåll av
utrustning. Några tillbud är kopplade till vinterhalka, snedtramp och nedfallna grenar/träd
vid hård blåst. Ett par tillbud är relaterade till extrem hög stress och press i det dagliga
arbetet.
Majoriteten av anmälda arbetsskador är relaterade till fall (oftast vintertid ute), snedtramp
och handhavandefel av utrustning som genererat klämskada eller skärskada. En skada
med några dagars frånvaro har skett där orsaken var ishalka.
Anmälda tillbud och arbetsskador följs upp enligt rutin av chef och skyddsombud,
tillsammans med den anställde. Allmän diskussion hålls på APT för att säkerställa att
anmälningar görs samt att följa upp och medvetandegöra de risker som finns inom aktuellt
arbetsområde.
52
Sida 449 av 683

Personal

En ökning av antalet anmälningar har skett vilket är positivt då vi lättare kan fånga upp och
åtgärda de brister som ev. finns. Åtgärdernas karaktär skiljer sig åt då några är
förtydligande av instruktioner och andra kräver större investeringar.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2017

2018

Differens 2017-2018

Tillbud

14

23

+9

Arbetsskador

13

17

+4
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Internkontroll

Internkontrollbilaga
utförare
av
ansvar kontroll metod
TN
Controller Analys

status
godkänd

tn

Controller Analys

avvikelse

#
tn 1

plan/löpande
plan: verksamhet

process
Ökat byggande inom
kommunen

identifierad risk
Utökning av arbetsuppgifter utan tillskott
av resurser innebär effektivisering
och/eller prioritering

beskrivning av kontroll
Vad prioriteras eventuellt
bort då resurser saknas,
d.v.s. vad i huvuduppdraget
genomförs inte?

tn 2

plan: verksamhet

Upphandling

Har vi god kontroll över när våra
förvaltningsspecifika avtal behöver
förnyas eller förlängas så att vi inte står
utan avtal vilket kan få konsekvenser för
både verksamheten och ekonomi.

Att rutin finns med
påminnelse om att avtal
slutar gälla

tn 3

plan:
Fakturering
Ekonomi/Verksamhet

Följs taxan vid beslut om avstängning?

Kontroll så att avgiftsbeslut tn
följer antagen taxa

Controller Stickprov,
5%

godkänd

tn 4

plan: ekonomi

Följer vi inte ramavtal kan detta få
negativa ekonomiska konsekvenser i
form av skadestånd eller högre priser.

Att beställare följer
gällande ramavtal

Controller plan:
ekonomi

godkänd

Upphandling
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Socialnämnden
Protokoll
2019-02-19

§ 21 2019.023 SN

Socialnämndens årsredovisning 2018
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska enligt kommunens styrmodell varje år upprätta ett årsbokslut enligt
styrmodellens anvisningar.
Beredning
Socialnämndens flerårsstrategi 2018-2020 följs upp i årsbokslutet.
I årsbokslutet beskrivs hur socialnämnden har arbetat med tilldelade uppdrag från
kommunfullmäktige och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål med
indikatorer. Vid årsbokslutet kan konstateras att samtliga uppdrag och åtaganden har
genomförts under året med undantag från ett åtagande som bedöms kunna uppnås under
planperioden.
Socialnämnden redovisar ett underskott jämfört med budget om 6 058 tkr. Underskottet beror
huvudsakligen på att budgeterade intäkter från vård- och omsorgsnämnden avseende
insatser för brukare med LSS-beslut endast delvis har realiserats.
Uppföljning av 2018 års internkontrollplan ingår i bokslutet.
Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-06, § 94.
Beslut
Socialnämndens beslut
Årsbokslut för socialnämnden 2018 godkänns.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida452
1 avav1683

Utdragsbestyrkande

Socialnämndens årsbokslut 2018
Fastställd av socialnämnden 2019-02-19, § 21
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Socialnämndens årsbokslut 2018
Verksamhet
Socialnämndens huvudsakliga verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och
arbetsmarknad vilket omfattar insatser i form av råd, service och stöd till barn, familjer,
ungdomar och vuxna. Nämnden arbetar i huvudsak med myndighetsutövning och
biståndsbeslut som styrs av flera lagar - exempelvis socialtjänstlag (SoL), lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM).
Fokus under året har varit att implementera och få effekt av den processorienterade
organisation som genomfördes vid årsskiftet. Ett aktivt arbete har skett med att hitta
former för tätare samverkan för att skapa bättre förutsättningar att hitta kostnadseffektiva
lösningar. Som en del av implementeringen av ett processorienterat arbetsätt har en
kartläggning av förvaltningens kärnprocesser påbörjats för att ytterligare effektivisera och
kvalitetssäkra arbetet. Verksamheten har utvecklats väl och enligt plan men den
ekonomiska redovisningen har inte fullt ut varit transparent utifrån bristande kunskap och
förmåga, vilket nu säkerställs inför 2019.
Som ett mått på förvaltningens kvalitet kan nämnas IVO:s (Inspektionen för vård och
omsorg) beslut från genomförda tillsyner under året som visar att förvaltningens
verksamheter uppfyller de ställda kraven, vilket också kan ses som ett riktmärke på god
rättsäkerhet. Det har även i resultaten från en enkät om användning av Öppna jämförelser
(ÖJ) inom socialtjänsten, som ingick i ett forskningsprojekt av SCB på uppdrag av
Göteborgs universitet, framkommit att Alingsås är en av de kommuner som uppvisar
särskilt intressanta data om ÖJ i termer av god förankring, meningsfull användning och
positiva konsekvenser för verksamheterna.
Vid analys av IFO nettokostnadsavvikelse inom individ- och familjeomsorg , SN 2018-1023, § 98, konstaterades att nettokostnadsavvikelsen är hög vid jämförelse med andra
kommuner. Det gäller framförallt kostnader för missbruk- och beroendevård men även
kostnader för barn- och ungdomsvård där Alingsås framförallt avviker vad gäller antal
vårddygn. Politiska prioriteringar, god samverkan och en ambition att bedriva en kvalitativ
socialtjänst har bidragit till högre kostnader. Ett intensivt arbete har inletts under hösten för
att ta fram och vidta åtgärder för att sänka nettokostnadsavvikelsen, vilket bland annat
innebär ännu intensivare arbete med att ställa om köpt vård mot vård i egen regi och en
omställning i vilket stöd kommunen kan erbjuda, något som kommer att fortgå under 2019.
Ett annat exempel på åtgärd är att EY har getts ett särskilt uppdrag att genomlysa köpt
vård för vuxna, främst missbruk. Syftet är att ge en fördjupad förståelse kring de höga
kostnaderna i Alingsås och få fram ytterligare förslag på åtgärder för att få
kostnadskontroll framåt inom området. Mängden insatser socialförvaltningen erbjuder
måste minska kraftigt, vilket kommer påverka stödet som erbjuds kommuninvånarna.
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Volymerna inom förvaltningens verksamhetsområden har stabiliserats och legat kvar på
en fortsatt hög nivå under 2018 efter de senaste årens kraftiga ökningar. En beräkning av
förvaltningens nettokostnader visar nu på att trenden med de tidigare höga
nettokostnadsökningarna som präglat socialnämnden under 2016 och 2017 har brutits
under 2018. Att arbeta förebyggande och långsiktigt är en viktig förutsättning för att kunna
påverka nettokostnadsavvikelsen på sikt vilket är stor en utmaning i relation till
ekonomiska förutsättningar.
Utöver intern samverkan har samverkan med externa parter varit i fokus under året och
förstärkts inom flera områden. Socialnämnden har gått in i nya regionala och nationella
samverkansformer där SAMLA (Samverkan Lerum och Alingsås) är ett av dessa viktiga
sammanhang. Inom SAMLA har projekt påbörjats under hösten kring första linjens stöd för
barn och unga i syfte att förhindra att barn och unga med psykisk ohälsa hamnar mellan
stolarna. I denna samverkan ligger också frågan kring utveckling av mottagning för barn
och unga med problematik kring droger och alkohol, likt ”Mini Maria” Göteborg. Inom
ramen för SAMLA har det också startat upp ett projekt kring socialmedicinsk mottagning
riktat till vuxna med samsjuklighet.
BUS (Barn och unga samverkan) ledningsgrupp har på uppdrag av BUS presidier arbetat
med förstärkning av insatser inom Bjärke området under 2018. Utöver förstärkning av
familjebehandlare har förändrade arbetsätt och utökad samverkan skett inom skola,
fritidsgård och barnavårdcentral. Åtgärderna har haft positiv effekt då fler nåtts av stöd och
hjälp i tidigare skede.
Under året har förvaltningen deltagit i ett projekt inom GR (Göteborgsregionen)
”Aktualiseringar till socialtjänsten” som initierats utifrån att det nationellt uppmärksammats
att antalet aktualiseringar inom den sociala barn och ungdomsvården stadigt ökat de
senaste åren. En aktualisering innebär att ett ärende inleds antingen genom orosanmälan,
ansökan eller begäran om yttrande. Projektet visade bland annat att antal aktualiseringar
för Alingsås ökade med 92 % under åren 2015–2017. En jämförelse med Lerum visade att
det under 2017 gjordes 1665 aktualiseringar i Alingsås jämfört med Lerum som
genomförde 1193 aktualiseringar, en skillnad på 546 aktualiseringar. Under 2016 var
skillnaden ännu större då gjordes 1548 aktualiseringar i Alingsås och 901 i Lerum. Studien
visar att i GR kommunerna utgörs åtta av tio aktualiseringar av orosanmälningar.
Anmälningarna kommer huvudsakligen från polis, förskola/skola och hälso- och
sjukvården. Under år 2018 ligger antalet aktualiseringar kvar på en fortsatt hög nivå.
Samarbetet med GR avseende analys och uppföljning av aktualiseringar kommer att
fortsätta även 2019.
Förvaltningen har under året även deltagit i ett projekt som drivs av SKL(Sveriges
kommuner och landsting) som syftar till att bryta långvarigt beroende av försörjningsstöd.
Projektet påbörjades under våren 2018 och kommer att pågå under tre år. Inom ramen för
projektet bedrivs ett internt utvecklingsarbete där förvaltningen får ta del av olika
kompetenshöjande insatser inom området.
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En kvalitetsutveckling har skett i flera av förvaltningens verksamheter. Ett exempel är en
ny verksamhet för personer med psykisk ohälsa; Kompassen som startats upp under året.
Verksamheten ger möjlighet till ett första steg in i sysselsättning och där behovet har visat
sig vara stort. Vidare har en utveckling skett vad gäller samordning och
kompetensutveckling inom förvaltningens arbete kring våld i nära relationer.
Boendeverksamheten inom avdelning Unga har organiserats om från boende för
ensamkommande barn och unga till HVB (hem för vård eller boende). Den nya
boendeformen är under utveckling och kommer att möta de ungas allt mer komplexa
behov på ett bättre och effektivare sätt, vilket ytterligare avser minska köp av extern vård.
Förvaltningen har under året startat upp och arbetat aktivt med utvecklingsarbetet kring
digitalisering och där implementeringsarbete pågår inom flera områden. Utöver arbetet
med de projekt som ingår i beviljade medel från innovationsfonden har det genomförts ett
intensivt arbete med att skapa förutsättningar för att nå målet att ha ett gemensamt
verksamhetssystem 2020. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en effektivare
administration och renodlade processer.
Under året har nämnden även arbetat med att planera inför arbetsmarknadsenhetens flytt
till kultur- och utbildningsnämnden vilken verkställdes vid årsskiftet i enlighet med
kommunfullmäktiges uppdrag. Flytten av funktionshinderverksamheten som skulle övergå
till vård- och omsorgsnämnden vid årsskiftet 2018 är fortfarande inte helt genomförd vilket
belastat nämndens ekonomi under året.
Hur socialnämnden arbetar med kommunfullmäktiges mål och indikatorer
Utifrån socialnämndens väsentlighets- och riskanalys formulerade socialnämnden fem
åtaganden, vilka har kopplats till fyra av de prioriterade målen (mål 1,2,3,5) där även två
av fokusområdena speglas i åtagandena. Socialnämnden arbetade även fram åtaganden
kopplade till ytterligare fyra prioriterade mål. Till varje åtagande finns ett tydligt mätbart
nyckeltal.
Förvaltningens åtaganden har varit nedbrutna i en mängd olika aktiviteter där ett aktivt
arbete skett under året. Aktiviteterna har redovisats och följts upp kontinuerligt i
chefsöverenskommelser och i arbetsplaner tillsammans med medarbetarna.
Vid årsbokslutet kan konstateras att samtliga åtaganden med tillhörande nyckeltal kopplat
till kommunfullmäktiges mål har uppnåtts under året med undantag från ett åtagande som
pågår och förväntas kunna genomföras under planperioden.
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Prioriterat mål 1

I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

Indikator:

Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras

Socialnämndens
åtagande:

Socialnämnden åtar sig att vidta förebyggande åtgärder vad gäller våld i nära
relationer
Socialnämnden åtar sig att vidta förebyggande åtgärder för barn och ungdomar

Socialförvaltningens
åtagande:

Nyckeltal:

Socialförvaltningen åtar sig att arbeta förebyggande med våld i nära relationer och
barn och ungdomar genom att öka personalens kompetens kring våld i nära
relationer
Minst två utbildningssatsningar genomförs i syfte att öka kompetensen kring våld i
nära relationer

Redovisning av aktiviteter inom ramen för åtagandet
En ökad kompetens i förvaltningen kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ger
effekter på det förbyggande arbetet för såväl barn och ungdomar som för våld i nära
relationer, vilka också är särskilda fokusområden för nämnden. I socialnämndens
flerårsstrategi 2018-2020 beskrivs hur nämnden arbetar med kommunfullmäktiges
fokusområden.
Förvaltningen har arbetat aktivt med att utveckla kompetens och arbetssätt inom området.
En kartläggning av socialförvaltningens arbete gällande våld i nära relationer har
genomförts under hösten, vilken synliggör vilka krav lagstiftningen ställer på förvaltningen
samt vilka utvecklingsbehov som finns. Underlaget kommer att ligga till grund för att
prioritera satsningar för de kommande åren.
Utbildningar med inriktning mot barn som bevittnat våld samt ungas utsatthet för
digitaliserat våld har genomförts. Med utgångspunkt från Samverkansrådet (ett nätverk för
chefer från myndigheter och frivilligorganisationer som samordnas av socialförvaltningen)
har en utbildning bestående av två halvdagar genomförts under våren tillsammans med
Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), gällande skyddsbedömningar vid
uppmärksammandet av våld bland vuxna och barn. Kvinnojouren Olivia har samordnat en
föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck. Tillsammans med Länsstyrelserna i
Västra Götaland och Östergötland anordnade förvaltningen en delregional konferens i
Alingsås. Konferensen, som genomfördes under november, hade fokus på hedersrelaterat
våld. Utöver det har fem medarbetare deltagit i Länsstyrelsens fördjupade utbildning
gällande hedersrelaterat våld.
Exempel på förändrade arbetssätt är att definitionen av våld alltid diskuteras tillsammans
med föräldrarna i samband med att insatser blir aktuella för barn och unga även om våld
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inte är en anledning till insatsen. Vidare har ett arbete genomförts vad gäller revidering av
insatstrappor. En insatstrappa är ett systematiserat sätt att synliggöra vilka myndigheter
och frivilliga som arbetar i Alingsås med att ge stöd till våldsutsatta vuxna och barn.
Ytterligare en insatstrappa med fokus på våldsutövare och förebyggande arbete har
arbetats fram och antagits i Samverkansrådet.
Under våren 2018 gick förvaltningen med i ett treårigt projekt som leds av forskare från
Psykologiska institutionen i Göteborg, Institutionen för Socialvetenskap, Ersta Sköndal
Bräcke Högskola samt Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Projektet heter
iRisk (Insatser, risk och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn) och riktar sig till
socialsekreterare inom barn och unga området. Arbetssättet syftar till att öka
möjligheterna att ge tidiga och riktade insatser till barn och unga som utsatts för eller
bevittnat våld, vilket har en förebyggande effekt vad gäller våld i nära relationer. Det har
visat sig vara svårt att hitta familjer som uppfuller kriterierna för att delta i
forskningsstudien. Arbetssättet är dock uppskattat bland handläggare och används även i
familjer som ej uppfyller kriterierna för att delta i studien och screening för våld görs idag i
samtliga förhandsbedömningar. En nystart kommer att göras under början av nästa år då
forskaren för projektet ska bjudas in.

Prioriterat mål 2

I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande

Indikator:

Självförsörjningsgraden ska öka

Socialnämndens
åtagande:

Socialnämnden åtar sig att öka förutsättningarna för nyanländas integration

Socialförvaltningens
åtagande:

Socialförvaltningen åtar sig att fler nyanlända tillsätts på extratjänster

Nyckeltal:

50% av de tillsatta extra tjänsterna går till nyanlända

Redovisning av aktiviteter inom ramen för åtagandet
Genom att öka antalet nyanlända på extratjänster avser nämnden skapa möjligheter till att
förbättra nyanländas integration i arbetslivet. Extratjänster är en statlig
arbetsmarknadsinsats för nyanlända och personer inom jobb- och utvecklingsgarantin.
Under året har totalt 36 extratjänster tillsatts, varav 18 av dem har gått till nyanlända viket
motsvarar 50 %. Vid årsskiftet var 34 extratjänster igång då några avslutats, varav 18 var
nyanlända, vilket motsvarar 53%.
Förvaltningen har under året utvecklat samarbetet med övriga förvaltningar och
Arbetsförmedlingen för att öka antalet extratjänster och nyanlända i förvaltningens
arbetsmarknadsinsatser har matchats till extratjänster i den mån det är möjligt.
6
Sida 459 av 683

Information kring extratjänster har regelbundet getts till respektive HR avdelning.

Prioriterat mål 3

I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter

Indikator:

Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen ska förbättras

Socialnämndens
åtagande:
Socialförvaltningens
åtagande:
Nyckeltal:

Socialnämnden åtar sig att arbeta för att svagare grupper inkluderas på
bostadsmarknaden
Socialförvaltningen åtar sig att verka för att fler sociala kontrakt övergår till
förstahandskontrakt efter 12 månader
75 % av de sociala kontrakten ska övergå i förstahandskontrakt efter 12 månader

Redovisning av aktiviteter inom ramen för åtagandet
Genom att öka antalet överlåtelser av andrahandskontrakt till förstahandskontrakt höjs
medborgarnas nöjdhet med sin bostadssituation. Under år 2018 har totalt 14 av 17
andrahandskontrakt övergått till förstahandskontrakt, vilket motsvarar 82 %.
Varje månad har avstämning med mellanhyresvärd, boendesekreterare och enhetschef
skett avseende andrahandshyresgästernas hyresinbetalning och skötsamhet i syfte att
tidigt upptäcka behov av stöd och insatser. Besök och hembesök har genomförts vid
bristande hyresbetalning, störningsanmälan och liknande. Vidare har en ny rutin arbetats
fram, fastställd i maj 2018, inför överlåtelse med tydlig ansvarsfördelning i syfte att säkra
flödet och att överlåtelse sker i rätt tid men även för att säkerställa att ingen
hyresgäst/biståndstagare hamnar mellan stolarna. Rutinen har upprättas i samverkan med
Alingsåshem. Förvaltningen kan vid årets slut konstatera att Alingsåshem tar alltmer
hänsyn till förvaltningens bedömning gällande förslag på avtalsform, vilket skapar
mervärde för Alingsås invånare.

Prioriterat mål 4

I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning

Indikator:

Avvikelse mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska

Socialnämndens
åtagande:

Socialnämnden åtar sig att vidta åtgärder så att nettoavvikelsen minskar

Socialförvaltningens
åtagande:
Nyckeltal:

Socialförvaltningen åtar sig att analysera IFO nettokostnadsavvikelse och
säkerställa rapporteringen till Räkenskapssammandraget (RS)
Genomförd analys av IFO nettokostnadsavvikelse
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Redovisning av aktiviteter inom ramen för åtagandet
Socialnämnden godkände, SN 2018-10-23, § 98, analysen av nettokostnadsavvikelse
inom individ- och familjeomsorg. Analysen visar att kommunens faktiska kostnader är
högre än vad som kan förväntas utifrån kommunens specifika strukturella förutsättningar
om verksamheten bedrivs vid en genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå. För år
2017 ligger nettokostnaden IFO 26 % högre än referenskostnaden. Framför allt har
kostnaderna för barn- och ungdomsvård ökat. En orsak är att antalet orosanmälningar/
aktualiseringar har ökat (92 % under perioden 2015 – 2017), en ökning som generellt är
högre i Alingsås än i andra kommuner i Göteborgsregionen. Ökad anmälningsfrekvens
kan visa på ett bra samarbete mellan socialtjänsten, polis och barnomsorg/skola. Fler
anmälningar har krävt mer personalresurser och lett till fler insatser. Gruppen som är
utsatt för våld i nära relationer har ökat och därmed också både personal för att hantera
ärendena och i vissa fall kostsamma placeringar i form av skyddat boende. Sannolikt
hanterar Alingsås större volymer, vilket måste sjunka om vi ska nå en lägre nettokostnad.
Förvaltningen har strävat efter en god effektivitet. Genom att prioritera
familjehemsplaceringar i största möjliga utsträckning och köpa placeringar när endast
särskilda behov föreligger, har resurserna använts på bästa sätt.
I kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2018-2020 anges nämndens fokusområden: att
förebyggande insatser för barn och ungdomar ska prioriteras, att förebyggande insatser
mot våld i nära relationer ska prioriteras, att åtgärder för minskad droganvändning ska
vidtas samt att frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas. Nettokostnadsavvikelsen visar
en hög ambitionsnivå utifrån politiska prioriteringar samtidigt som nämnden lyckats väl
med att möta ökande volymer, framför allt inom områdena orosanmälningar och gruppen
våld i nära relationer. Förvaltningen har identifierat åtgärder för att minska
nettokostnadsavvikelsen och ett kraftfullt arbete har inletts som kommer att fortgå under
2019.

Prioriterat mål 5

I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet

Indikator:

Nöjd medarbetarindex ska höjas
Sjukfrånvaron i kommunen ska minska

Socialnämndens
åtagande:

Socialnämnden åtar sig att verka för en god och hållbar arbetsmiljö

Socialförvaltningens
åtagande:

Socialförvaltningen åtar sig att minska sjukfrånvaron

Nyckeltal:

Minskad sjukfrånvaro
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Redovisning av aktiviteter inom ramen för åtagandet
Socialnämnden åtar sig att verka för en god och hållbar arbetsmiljö, vilket ska uppfyllas
genom nämndens arbetsmiljömål; att sänka sjukfrånvaron.
Dock har målsättningen att sänka sjukfrånvaron ner till 7 % vid årets slut inte kunnat nås.
Den totala sjukfrånvaron under 2018 ligger på 8,9 % vilket är en höjning från 2017 då den
totala sjukfrånvaron för dåvarande socialförvaltningen var 8,4 %. Förklaringen beskrivs
under Personal, avsnitt Arbetsmiljö där även förvaltningens aktiviteter för att sänka
sjukfrånvaron redogörs.

Prioriterat mål 6

I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande

Indikator:

Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler

Socialnämndens
åtagande:
Socialförvaltningens
åtagande:
Nyckeltal:

Socialnämnden åtar sig att verka för en högre grad av valfrihet och
självbestämmande
Socialförvaltningen åtar sig att utreda om det finns verksamheter som kan omfattas
av lagen om valfrihetssystem
Genomförd utredning

Redovisning av aktiviteter inom ramen för åtagandet
Socialnämnden godkände, SN 2018-10-23, § 100, utredning om vilka verksamheter som
kan omfattas av LOV. Boendestöd och öppenvård missbruk bedömdes som möjliga
verksamheter samt att det kan finnas en möjlighet till förvaltningsövergripande samarbete
kring bland annat ledsagarservice. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att undersöka
om det finns intressenter som vill utföra boendestöd eller öppenvård missbruk inom LOV
samt undersöka möjlighet till samverkan med närliggande kommuner. Uppdraget kommer
redovisas under 2019.

Prioriterat mål 8

I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk grund

Indikator:

Andelen elever i åk 9 med behörighet till gymnasieskolan ska öka

Socialnämndens
åtagande:

Socialnämnden åtar sig att ha fortsatt god samverkan med skolan

Socialförvaltningens
åtagande:
Nyckeltal:

Socialförvaltningen åtar sig att säkerställa att samverkansformen Sam Tidigt
erbjuds alla högstadieskolor inom Alingsås kommun
Andel högstadieskolor inom Sam Tidigt ska öka
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Redovisning av aktiviteter inom ramen för åtagandet
En ökad samverkan med skolan förväntas skapa bättre förutsättningar för att tidigt fånga
upp barn och ungdomar som riskerar att gå ut grundskolan med ofullständiga betyg. Sam
Tidigt (samordnade insatser tidigt) bygger på ett samarbete mellan socialtjänst och skola
som syftar till att ge samordnade och samtidiga insatser i tid till barn i utsatta miljöer.
Aktiviteter i arbetsplaner har resulterat i att samtliga högstadieskolor i kommunen, även
friskolorna, numera är med i Sam Tidigt där kontaktpersoner från socialförvaltningen för
respektve skola har utsetts. Vidare har aktiviteter i arbetsplan säkerställt att alla barn som
är placerade i familjehem ska lyftas inom Sam Tidigt en gång per termin för att säkerställa
en god skolutveckling.

Prioriterat mål 11

I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling

Indikator:

Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka

Socialnämndens
åtagande:

Socialnämnden åtar sig verka för att verksamheterna inom socialförvaltningen
källsorterar

Socialförvaltningens
åtagande:

Socialförvaltningen åtar sig att skapa förutsättningar för källsortering

Nyckeltal:

Minst 50 % av förvaltningens verksamheter ska källsortera vid årets slut

Redovisning av aktiviteter inom ramen för åtagandet
Genom att införa källsortering inom socialförvaltningens verksamheter bidrar nämnden till
målet att skapa goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling. Förvaltningen är
sedan mars Kranmärkta genom att ha tagit ställning för att välja kranvatten framför
flaskvatten, vilket också bidrar till målet.
Samtliga av förvaltningens 17 verksamheter har infört källsortering under året.
Exempel på aktiviteter som genomförts är kontakt med fastighetsägare för att möjliggöra
källsortering, inköp av källsorteringskärl eller iordningställande av befintlig
källsorteringsplats, skapa instruktionsbilder, införa information kring källsortering i
introduktionsmaterial vid inflytt i boenden samt fortsätta att uppmuntra våra brukare att
källsortera.
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Hur nämnden genomfört kommunfullmäktiges uppdrag
I kommunfullmäktiges Flerårsstrategi 2018-2020 har socialnämnden tilldelats totalt sex
uppdrag, varav ett av uppdragen har getts till både socialnämnden och
utbildningsnämnden. Hur nämnden under året genomfört dessa uppdrag redovisas nedan.
Att planera och verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten och därtill tillhörande
uppgifter från socialnämnden till utbildningsnämnden till den 1 januari 2019
Flytt av arbetsmarknadsenheten till kultur- och utbildningsnämnden verkställdes vid
årsskiftet.
Att aktivt verka för och genomföra Flerårsstrategins utpekade vilja
Ett aktivt arbete har pågått under året med att omhänderta de fokusområden och uppdrag
samt förverkliga de mål och indikatorer som anges i kommunfullmäktiges Flerårsstrategi
2018-2020, vilket också tydliggjorts i arbetsplaner och chefsöverenskommelser.
Att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar
En reducering av den centrala administrationen genomfördes under 2017, vilket avsåg
centrala funktioner såsom administratörer, utvecklingsledare, controller och chefer. Under
2018 och framåt ligger fokus på att digitalisera och automatisera processer vilket avser
leda till en effektivare verksamhet. Därigenom säkras både en hög kvalitet och en god
arbetsmiljö.
Att stärka och utveckla demokratin och att i lämpliga former använda sig av
medborgardialog
Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2018-02-05, § 4, ska samtliga nämnder redogöra för sin
plan och sitt arbete med demokratifrågor. Hur nämnden arbetar med området redogörs
inom ramen för detta uppdrag.
Förvaltningen samlar regelbundet aktörer från civilsamhället till nätverksträffar som syftar
till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan socialförvaltningen och den idéburna
sektorn men möjliggör också delaktighet i den demokratiska processen. Under året har
fyra nätverksträffar genomförts och nätverket har under hösten påbörjat ett arbete med en
mer formell överenskommelse för nätverkets framtida arbete.
Förvaltningen har under året fortsatt att arbeta aktivt med att utveckla brukarråd inom
avdelning Vuxna i syfte att öka brukarnas inflytande. Brukarråd, så kallade husmöten,
genomförs nu inom samtliga av de verksamheter som möjliggör detta. Metodutvecklare
inom socialpsykiatrin har utbildats inom området för att ytterligare utveckla arbetssättet.
Målsättningen har varit att mötena ska kunna hållas helt av brukarna själva utan
medverkan av personal men en utmaning har varit att få brukarna intresserade och
delaktiga. Utöver husmötena har det därför planerats för införande av ett centralt
brukarråd med start i januari 2019 under ledning av avdelningschef utan övrig personals
närvaro för att på så sätt få till en dialog med de invånare som berörs av förvaltningens
insatser.
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För att öka möjligheten till löpande dialog med placerade barn har ett pilotprojektet
BarnSam startats under hösten där barnet ges möjlighet att via ett digitalt verktyg lämna
synpunkter och ha inflytande på utformningen av vården.
I samtliga av förvaltningens gruppverksamheter har utvärdering genomförts regelbundet
där deltagarna får möjlighet att lämna sina synpunkter för att på så sätt kunna påverka
verksamhetens framtida utformning. Inom arbetsmarknadsenheten har månadsvisa träffar
genomförts där deltagarna får information, kan tycka till om verksamheten och föreslå
förändringar. I syfte att fånga upp förbättringsområden har deltagaren svarat på en enkät
när insatsen avslutas.
Synpunkter och klagomål från invånare är en viktig del i förvaltningens systematiska
förbättringsarbete. Härigenom ges invånare möjlighet att påverka förvaltningens arbete.
Alla synpunkter och klagomål utreds och besvaras enligt förvaltningens riktlinjer.
SKL:s (Sveriges Kommun och Landsting) årliga brukarundersökningar har genomförts
under hösten inom områdena myndighetsutövning Individ- och familjeomsorg och
funktionshinderområdet (socialpsykiatri) samt brukarundersökning om ensamkommande
barn och ungas boendesituation. Resultaten av enkäterna kom i slutet av året.
Förvaltningen valde i år att erbjuda ett digitalt alternativ för att besvara enkäten inom
område myndighetsutövning vilket mottogs positivt av såväl personal och brukare.
Exempel på områden som visar på bättre resultat än föregående år är upplevelse av
inflytande och möjligheter att påverka samt helhetssyn. Även tillgänglighet och i vilken
grad socialsekreteraren visar förståelse har förbättrats något medan upplevelse av
förbättrad situation har försämrats.
Enkäten för funktionshinderområdet visar genomgående på positiva svar där område
boendestöd har gjort störst förflyttning och visar på särskilt goda resultat. För första
gången genomfördes även en enkät gällande ensamkommande ungdomars
boendesituation i Alingsås. Den fråga som framstår som den mest positiva i jämförelse
med riket handlar om upplevelse av trygghet i boendet och de frågor som visar på högst
nöjdhet rör vilket stöd man får i sitt boende eller stöd att planera för sin framtid. Den mest
negativa avvikelsen i förhållande till riket rör upplevd trivsel i boendet. Genomgång av
resultaten kommer att presenteras och arbetas vidare med under början av nästa år inom
respektive verksamhet.
Att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare
arbetssätt där nya lösningar inom teknik prioriteras
Förvaltningen har under året tillsammans med kommunens IT- enhet arbetat med att hitta
lösningar för att effektivisera administrativa processer inom nämndsprocessen och
socialregister. En digitalisering av processerna förväntas ge nyttoeffekter i form av
effektivare arbetssätt, främst i form av tidsbesparing, men även utifrån miljösynpunkt då
mängden papper kraftigt minskar. Digital hantering av nämndshandlingar (sekretess)
innebär även en ökad följsamhet gentemot GDPR då dagens hantering via post inte anses
vara helt tillförlitlig samt att en säker tvåfaktorsinloggning i en digital tjänst styr vem som
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har tillgång till handlingarna. Vidare sker radering av uppgifter efter en viss tid i enlighet
med reglerna i förordningen. Med anledning av begräsningar i mailsystem där kryptering
ej varit möjligt, har utveckling av både digital distribution av nämndshandlingar samt
socialregisterutdrag fått avvakta det nya mailsystem som kommer att införas under
första halvåret 2019.
Genom digital signering av beslut skapas en effektiv process där politiker lättare kan möta
behovet när snabba beslut behöver tas. Kommunens nämndstrateger har tagit över
ansvaret för att införa ett system för digital signering. En sådan lösning skapar även
förutsättningar till effektivare samarbeten med externa parter som exempelvis sociala
jouren i Göteborgs stad.
Förvaltningen har även under hösten varit delaktig i planeringen och förarbetet gällande
införandet av e-Arkiv där kommunens digitaliseringsansvarig ansvarar för arbetet som
kommer genomföras år 2019. E-arkiv kommer i förlängningen medföra
att pappershanteringen drastiskt minskar och att vi går från att hantera dokument till att
hantera information. Effekten kommer i första hand vara långsiktig då de handlingar vi har
i pappersform idag behöver hanteras enligt nu gällande arkivföreskrifter och gallras utifrån
dessa varför full effekt kan uppnås först efter ungefär fem år. Nyttoeffekten blir ökad
personaleffektivitet och säkrare hantering.
Under året har ett förarbete genomförts för att kunna införa en hållbar satsning på digital
medarbetare genom en processtyrd robotautomatisering (RPA) och artificiell intelligens.
Syftet är att frigöra tid för värdeskapande socialt arbete men förväntas även stärka
attraktiviteten som arbetsgivare och säkra förvaltningens förmåga att möta morgondagens
behov av välfärdstjänster. En identifiering har gjorts i verksamheten avseende möjliga
återkommande processer som kan automatiseras såsom nyckeltalsrapportering varje
månad avseende hur många barn som bor i familjehem, fakturahantering och
gallringsprocessen. En upphandling är annonserad i december i GR (Göteborgsregionen)
för upphandling av RPA. En gedigen omvärldsanalys har genomförts under hösten som
resulterat till bibehållen kontakt med några kommuner för framtida erfarenhetsutbyte samt
SKL avseende automatisering av administrativa processer och hur den bäst genomförs.
Förvaltningen har löpande under året bevakat inom vilka områden verksamheterna kan
dra nytta av ny teknik. Ett exempel på en sådan lösning är Previct som är ett digitalt
behandlingshjälpmedel inom beroendevården där planering skett under hösten inför ett
genomförande av en pilotprojekt våren 2019. Previct är ett komplement och stöd vid
behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol och kan användas som en del i
öppenvårdsbehandling. Produkten består av en liten alkomätare, en mobilapp och en
webbaserad vårdportal för hantering av klienter och data.
Att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från innovationsfonden ska användas
Socialnämnden antog Digital Färdplan för socialförvaltningen 2017- 2020, 2016-12-20, §
127. För att verkställa den digitala färdplanen söktes medel ifrån innovationsfonden.
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Kommunstyrelsen beviljade, 2017-10-09, § 182, socialnämnden 1 350 tkr för att
användas till digitala utvecklingsalternativ.
De planerade aktiviteterna fortskrider enligt plan även om implementeringsarbetet till delar
har tagit längre tid än beräknat främst med anledning av att verksamheten har visat sig ha
svårt att tillgodogöra sig flera parallella utvecklingsprojekt samtidigt. Arbetet påbörjades
under 2017 och kommer att fortgå fram till delårsbokslutet 2019.
Under 2018 har medel från innovationsfonden använts till införande av Tieto Lifecare inom
enheterna familjerätt, stöd- och försörjningsenhet samt enheten för vuxenstöd. Förväntade
nyttoeffekter är:




ett modernt användargränssnitt
processtöd (ex flöde inom familjerätt)
ett användarvänligt systemet som är enkelt att använda och lära sig vilket spar
handläggartid och upplärningstid samt stödjer ett framtida mobilt arbetssätt (ex
mobilt bank-id eller kort för säker inloggning).

Medel från innovationsfonden har även använts till en smart e-tjänst till stöd- och
försörjningsenhet. Implementering av tjänsten startade under hösten och kommer
fortsätta under nästa år. De förväntade nyttoeffekterna är:




en modern e-tjänst som gör det lätt och enkelt att söka ekonomiskt bistånd
den sökande kan följa sitt ärende via ”Mina sidor”
digitalt inlämnade biståndsansökningar går direkt in i Tieto Lifecare vilket möjliggör
en digitalisering av arbetsprocessen

Vidare har medel från innovationsfonden används till införande av Hypergene applikation
för individ- och familjeomsorg, vilket underlättar analys, uppföljning och uttag av statistik.
Vid tiden för årsbokslutet pågår ett aktivt implementeringsarbete i samverkan med
Hypergene. De förväntade nyttoeffekterna är:


lösningen integrerar mot verksamhetssystemet och visualiserar hela processen
från aktualisering till verkställighet och avslut där information om olika delar av
processen snabbt kan tas fram



ersätter manuella och inte sällan tidskrävande processer gällande datainsamling
och sammanställning genom att de data och de nyckeltal som applikationen
löpande tar fram, kan återanvändas i verksamhetsrapportering och analys.

Planering gällande övriga digitala utvecklingsinitiativ pågår men där medel från
innovationsfonden ännu inte har använts. Även införandet av Tieto Life Care Barn och
unga kommer att införas först under våren 2019. Ett arbete pågår gällande integration
mellan Tieto Life Care i till Wisma Personec lönesystem som möjliggör en digitalisering
och effektivare process kring arvoden och omkostnader till uppdragstagare.
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Beviljade medel avsåg även utveckling av digital tidsbokningsfunktion till socialtjänstens
reception som syftar till att underlätta för invånare vid och inför besök till
socialförvaltningen och spar tid för handläggarna.
Intern kontroll
Socialnämndens internkontrollplan innehåller åtta internkontrollpunkter/ identifierade
risker, varav fyra kvarvarande kontrollpunkter/identifierade risker från 2017 års plan.
Handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter upprättades och uppföljningen som
gjordes i samband med vårbokslutet godkändes av nämnden, SN 2018-05-14, § 49.
Kontrollpunkter enligt handlingsplanen:





att IFO nettokostnadsavvikelse är felaktig
att prognoser är felaktiga
att ekonomiska rutiner inte är dokumenterade
att felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd kan ske

Hur förvaltningen har åtgärdat punkterna framgår av bilagan till ärendet.
Av de kvarvarande fyra kontrollpunkter/identifierade risker bedöms tre har genomförts
enligt plan vid årets slut:


att personal med rätt kompetens inte kan rekryteras



att rutiner för hot och våld inte är upprättade för alla verksamheter eller att
befintliga rutinerna inte följs



att EU:s dataskyddsförordning inte följs
Punkten/ risken kontrolleras både inför årsbokslutet
och inför delårbokslutet 2019. Förordningen, GDPR, som gäller från och med
2018-05-25 behöver ha varit i kraft under en period för att uppföljning ska vara
relevant.

En punkt/ risk i internkontrollplanen konstateras ej vara genomförd vid årets slut och
kommer att överföras till 2019 års internkontrollplan:


att verksamhetssystemen inte ger rätt stöd i processerna

Anledningen är att implementeringen av Hypergene IFO har tagit mer tid i anspråk än
beräknat. Arbetet fortgår och kommer att följas upp i samband med vårbokslutet 2019.
Uppföljning av 2018 års internkontrollplan framgår av bilaga 1.
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Omedelbar åtgärd
I väsentlighets- och riskanalysen som genomfördes inför socialnämndens Flerårsstrategi
2018-2020 identifierades ett antal risker, dock ingen risk som bedömdes kräva omedelbar
åtgärd.
Redovisning av uppdragsföretag
Socialförvaltningen kan inte utföra all verksamhet i egen regi även om förvaltningen
ständigt strävar efter fler hemmaplanslösningar. Det är dock inte möjligt för en kommun av
Alingsås storlek att tillgodose hela det varierande behovet av sociala placeringar i egen
regi.
Den övervägande delen av uppdragsföretag avser barn och unga. Dels anlitades några
familjehem och dels köptes vård av framförallt Gryning Vård, ett kommunägt bolag.
Uppföljning och utvärdering görs genom att vården övervägs var sjätte månad. Externa
utförare anlitas också vid behov av placeringar enligt exempelvis LVU, LVM och vid våld i
nära relationer.
Familjerådgivning utförs av ett externt företag, Armando Liscano. Uppföljning av
uppdraget sker två gånger per år.
Samverkan med andra kommuner innebär oftast ett bra utnyttjande av resurser. Ett
exempel på sådana samverkansavtal är avtalet med Föreningen Kvinnojouren Olivia och
med Vårgårda kommun avseende familjerättstjänster. Samverkansavtalen följs upp en
gång per år.
De kommunala uppdragsföretag som förvaltningen har anlitat under 2018 framgår av
bilaga 2.
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Ekonomi
Drift

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader

Budget
2018

Bokslut Avvikelse
Bokslut
2018
prognos/budget 2017
2018

60 206

Differens
2017/2018

48 823

-11 383

200 151

-151 328

-168 053 -159 848

8 205

-399 676

239 827

Lokalhyror

-19 345

-17 504

1 841

-35 190

17 686

Köp av tjänster

-69 305

-72 174

-2 869

-117 397

45 223

Övriga kostnader

-25 713

-27 564

-1 852

-70 944

43 379

Verksamhetens kostnader

-282 415 -277 090

5 325

-623 207

346 116

Verksamhetens
nettokostnader

-222 209 -228 267

-6 058

-423 056

194 788

222 209 222 209

0

386 549

-164 340

-6 058

-36 506

30 448

Kommunbidrag
Årets resultat

0

-6 058

Kommentarer årsbokslut 2018
Bokslutet för 2018 innebär ett underskott jämfört med budget om 6 058 tkr. En
huvudsaklig anledning är att ekonomisk reglering avseende mellanhavanden med Vårdoch omsorgsnämnden endast inneburit intäkter från Vård- och omsorgsnämnden om
1 350 tkr. I enlighet med fullmäktiges beslut flyttades funktionshinderverksamheten från
socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden inför 2018 och justering av de båda
nämndernas budgetramar genomfördes. Socialnämnden har dock under 2018 utfört
insatser för 15 st brukare med LSS-beslut vilka efter överflyttningen enligt ovan ej längre
faller under nämndens ansvarsområde. Totalt uppgår kostnaderna för dessa insatser
exklusive andel i overheadkostnader till ca 11 300 tkr. Vård- och omsorgsnämnden har
samtidigt utfört tjänster inom daglig sysselsättning för brukare som faller inom
Socialnämndens ansvar. Kostnaderna för detta uppgår dock till en väsentligt lägre summa
än kostnaderna för LSS-insatserna som utförts av Socialnämnden. Att Socialnämnden inte
skulle få full ekonomisk kompensation stod klart först sent på året.
Verksamheten för ensamkommande barn, EKB, uppvisar en nettokostnad på 4 803 tkr,
vilket utgör skillnaden mellan nedlagda kostnader för verksamheten och de bidragsintäkter
som erhållits från Migrationsverket. Dessa intäkter uppgick under året till 24 245 tkr. Då
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antalet EKB under året minskats från 73 till 44, vilket varit en större minskning än vad som
beräknats, har intäkterna inte nått upp till budget. Vidare har i samband med bokslutet
konstaterats att tidigare under året beräknade intäkter avseende en kostnadskrävande
LVU-placering om ca 1 700 tkr ej kommer att erhållas från Migrationsverket trots att
placeringen varit nödvändig utifrån skydd för den unge och omgivningen. Genomförda
kostnadsanpassningar har inte varit tillräckliga för att möta dessa intäktsminskningar.
Socialnämnden tilldelades även 2018 ett tillfälligt kommunbidrag på 12 mnkr för att
finansiera kostnader som uppstått med anledning det omfattande flyktingmottagandet
2015. Utöver kostnader för EKB-verksamheten har kostnaderna till följd av flyktingvågen
2015 ökat inom flera av socialnämndens verksamheter såsom ekonomiskt bistånd, våld i
nära relationer, familjehemsvård mm. Dessa olika kostnader har dock inte särredovisats
under 2018 varför avstämning gentemot det tillfälliga kommunbidraget är svår att
genomföra. Inför 2019 är ambitionen att i den ekonomiska redovisningen försöka
tydliggöra dessa kostnader.
Vad gäller kostnader för genomförda placeringar på grund av våld i nära relationer, VINR,
har de direkta placeringskostnaderna budgeterats till 3 025 tkr medan utfallet i bokslutet
överstiger budget med 1 649 tkr. 2017 uppgick de direkta placeringskostnaderna till 4 637
tkr, alltså har kostnaderna endast ökat marginellt jämfört med 2017. Utöver dessa direkta
kostnader finns andra typer av kostnader kopplade till VINR men som redovisas inom
andra verksamheter såsom personalkostnader i samband med handläggning av ärenden,
tecknade avtal med kvinnojour, Barnahus, kvinnofridslägenheter, viss familjehemsvård
mm. Antalet genomförda placeringar har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen av antalet
kvinnor som placerats för skydd har gått från fem personer 2016, 11 personer 2017 till 20
personer under 2018. Det redovisade ekonomiska underskottet 2018 för dessa
placeringar har inte blivit så stort som tidigare befarats genom ett aktivt arbete med
tecknade avtal, vilket minskat den genomsnittliga kostnaden per placering.
För ekonomiskt bistånd redovisas ett överskott mot budget med 2 576 tkr. De senaste
åren har trenden i riket varit att andelen bidragsförsörjda invånare minskat. I Alingsås
kommun har gruppen unga vuxna med ekonomiskt bistånd minskat särskilt mycket.
Kostnaden för utbetalat bistånd under 2018 uppgår till 14 940 tkr vilket jämfört med 2017
innebär en ökning med 2 077 tkr. Under slutet av 2018 har en ytterligare uppgång av
kostnaderna noterats.
Totalt redovisade intäkter i årsbokslutet understiger budget med 11 383 tkr.
Huvudsakligen beror denna differens på följande:
 Lägre bidragsintäkter från Migrationsverket som följd av minskat antal EKB, 8 874
tkr.
 Ej realiserade bruttointäkter från Vård- och omsorgsnämnden avseende LSSinsatser, 9 328 tkr.
 Överskott mot budget noteras främst avseende erhållna momsbidrag med 2 236
tkr, taxor och avgifter samt hyresintäkter totalt 1 164, diverse bidrag från bland
annat samordningsförbundet 1 626 samt innovationsfond 792.
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Vad gäller personalkostnader understiger dessa budget med 8 205 tkr främst beroende på
senareläggning av arbetsmarknadsprojektet ”Satsning 100”, 3 920 tkr, samt minskad
bemanning inom EKB-verksamheten 2 024. Vidare har vakanser avseende främst
socialsekreterar- samt chefstjänster inneburit stort överskott mot budget. Ett område där
kostnaderna däremot överstiger budget är familjehemsarvoden vilka kostat 3 527 tkr mer
än budget.
Hyreskostnader understiger budget med 1 841 tkr beroende på lägre utfall för boendestöd,
796 tkr, samt motivationsboende 891 tkr.
Kostnaderna för köpta tjänster överstiger budget med 2 869 tkr. Huvudsakliga anledningar
är följande underskott jämfört med budget:
 Institutionsplaceringar för vuxna 3 946 tkr.
 Externa familjehemsplaceringar 2 413 tkr.
 Tidigare nämnda placeringar som följd av VINR 1 649 tkr.
Till största delen har finansiering av ovannämnda budgetdifferenser kunnat ske genom
överskott i centralt budgeterad buffert om 7 080 tkr vilken varit avsedd att täcka kostnader
för externa placeringar. En överskottspost avseende köpta tjänster finns inom EKBverksamheten med 2 239 tkr som följd av den under året minskade omfattningen på
verksamheten. Ytterligare underskott noteras emellertid vad gäller kostnad för inhyrd
personal med 3 854 tkr. Denna kostnad skall dock ses i samband med tidigare redovisat
överskott avseende personalkostnader genom under året uppkomna vakanser. Som följd
av rekryteringssvårigheter har inhyrd personal i vissa fall använts.
Posten övriga kostnader överstiger budget med 1 852 tkr. Här kan följande större
differenser noteras:
 Kostnader för lämnade bidrag till enskilda och föreningar överstiger budget med
837 tkr. Delvis avser dessa kostnader EKB.
 Kundförluster -673 tkr avseende främst hyresavgifter samt avgifter för placerade
barn och unga
 Bilkostnader -532 tkr vilka främst uppkommer som följd av institutionsplaceringar
men där budgeten inte tagit höjd för dessa kostnader
 Överskott vad gäller budgeterade kursavgifter mm med 840 tkr
Jämförelse med årsbokslutet för 2017 försvåras då funktionshinderverksamheten flyttades
till vård- och omsorgsnämnden inför 2018. Socialnämndens totala underskott 2017
uppgick till 36 506 tkr varav 8 585 tkr inom funktionshinderområdet.
Vad gäller jämförbara verksamheter har intäkterna för EKB-verksamheten minskat med
37 483 tkr jämfört med 2017 som följd av det successivt minskade antalet
ensamkommande barn och unga. Nettokostnaderna för EKB uppgick 2017 till 14 579 tkr,
således har detta resultat förbättrats avsevärt under 2018. Personalkostnader avseende
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EKB har minskat med 18 998 tkr, kostnaderna för externa placeringar har minskat med
24 957 tkr.
Kostnader för familjehemsarvoden har ökat med 3 845 tkr jämfört med 2017.
Familjehemsverksamhetens nettokostnader uppgick 2017 till 23 934 tkr och ökade under
2018 med 1 734 till 25 668 tkr.
Institutionsplaceringar för vuxna uppvisar en kostnadsökning med 3 398 tkr medan
kostnaden för externa familjehemsplaceringar har minskat med 2 151 tkr.
Kostnaderna avseende inhyrda socialsekreterare och chefer minskade med 2 186 tkr
jämfört med 2017.
Enligt kommunens principer för ekonomistyrning skall underskott återbetalas under en
tvåårsperiod. I kombination med de beslutade budgetramar som gäller för socialnämnden
under 2019- 2020 kommer en sådan återbetalning att innebära behov av ytterligare
åtgärder utöver den omfattande handlingsplan som socialnämnden beslutat om inför
2019. Då handlingsplanen 2017 omfattade kraftiga neddragningar inom den centrala
administrationen och antagen handlingsplan 2018 redan omfattar kraftiga omställningar
inom den lagstadgade verksamheten och nedläggning av mer allmänt förebyggande
verksamhet återstår bara ytterligare nedläggning av förebyggande verksamhet riktat till
utsatta grupper. En sådan nedstängning har kortsiktig effekt men innebär risk för ökade
kostnader inom lagstadgad verksamhet på sikt. Extern samverkan kommer också behöva
ses över i syfte att ta hem resurser till lagstadgad verksamhet.
Inför 2019 äskade Socialnämnden 8 460 tkr och beviljades 2 500 tkr. Äskanden som
gjordes byggde på de ekonomiska förutsättningar nämnden presenterades i
delårsbokslutet och omfattade inga nysatsningar utan enbart kompensation för ökade
kostnader inom befintlig verksamet. I enlighet med uppdraget att minska
nettokostnadsavvikelsen tog nämnden också hänsyn till de effektiviseringar förvaltningen
såg att man kunde hantera 2019. Äskade men ej beviljade medel måste nu hämtas inom
befintlig verksamhet och som följd av det väsentligt sämre utfallet i årsbokslutet jämfört
med prognosen i samband med delårsbokslutet behöver nu omställning av såväl
myndighetsutövande som förebyggande verksamhet ske fortare än vad som är önskvärt.
Risker finns med detta då skyddsnätet för kommuninvånarna snabbt blir glesare,
personalomsättning och bemanningsbekymmer kan öka och kostnader stiga inom den
lagstadgade verksamheten.
Prognossäkerhet

Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2018

Prognos Avvikelse från bokslut
2000
8058
0
6058
-6058
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Utfallet i bokslutet avviker från lämnade prognoser i samband med vår- och delårsbokslut.
Den huvudsakliga förklaringen är att det först sent på året stått klart att de ovan
omnämnda budgeterade intäkterna från vård- och omsorgsnämnden inte fullt ut skulle
realiseras. Vidare har bidragsintäkter avseende EKB-verksamheten överskattats i de
lämnade prognoserna, bland annat det tidigare nämnda kostnadskrävande LVU-ärendet
om ca 1 700 tkr.

Investeringar

Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Expansionsinvestering
Investering X
-varav exploatering
Exploatering X

Bokslut
2017

Differens
2017/2018

0
0
0
0

Reinvestering

1 950

1 636

314

2 520

0
0
0
0
884

Inventarier

1 950

1 473

477

2 025

552

123

-123

172

49

8

-8

321

313

32

-32
314

2
2 520

-30

IT-utrustning
Maskiner
Transportmedel
Totalt utgifter

1 950

1 636

884

Sprinklersystem har installerats på två av förvaltningens boenden utifrån
brandskyddskrav för 348 tkr. I förvaltningens kontorslokaler på Sidenvägen har
viss uppdatering av lås- och larmsystem genomförts, solskydd har installerats och
vissa mötesrum har utrustats med IT-utrustning såsom projektorer och utrustning
för videokonferens. Vidare har visst utbyte av uttjänta kontorsmöbler genomförts
liksom inköp av tre tjänstecyklar.
Investeringarna har minskat jämfört med 2017 då lokalerna på Sidenvägen
utrustades med möbler, larm mm. Vidare har förvaltningens lokalbehov minskat
2018 genom överföringen av verksamheten för funktionshinder.
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Personal
Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Antal personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare

Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

253

257

248,3

44,7

97%

43

43

42,5

49,5

99%

209

213

205,3

43,8

96%

1

1

0,5

43,0

50%

AID-struktur
Administration
Socialt och kurativt
arbete
Teknikarbete

Under 2018 hade socialförvaltningen 248 årsarbetare, vilket motsvarar en minskning med
480 årsarbetare sedan 2017, vilket har sin förklaring i funktionshinderverksamhetens
övergång från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden.
Vid nyrekrytering har alla tjänster tillsatts av personal med tillräcklig kompetens. Vid de
tillfällen där en kandidat inte har matchat kravprofilen har förvaltningen sett över såväl krav
som behov samt tagit omtag kring rekryteringen. Tjänster där förvaltningen under året haft
svårigheter i tillsättningen har varit förste socialsekreterare till familjerätten samt
socialsekreterare till Barn- och unga utredning samt familjebehandlare.
Som ett led i arbetet med att behålla befintlig personal har förvaltningen arbetat med att
trygga ett nära ledarskap genom att tillsätta förste socialsekreterare där så behövts och ge
rimliga förutsättningar för socialsekreterare och enhetschefer.
Andel timavlönade
Under 2018 var motsvarar kostnaden för timavlönad personal ca 21 heltidsarbetare. Andel
fyllnadstid samt övertid utgör tillsammans knappt två årsarbetare. De enheter som är i
behov av timavlönade har en verksamhet som kräver personal dygnet runt årets alla
dagar. Under semesterperioden juni till augusti är detta särskilt framträdande då dessa
verksamheter kräver ett stort antal vikarier. Utöver semestervikariat anges sjukfrånvaro
som vanlig beställningsorsak.
Förvaltingens HR- konsult har under året genomfört regelbundna avstämningar inom de
verksamheter som har flest timavlönade, såsom boende HVB och socialpsykiatri, där
timavlönades företrädesrätt och konvertering av tjänster har hanterats.
Andel delade turer
Socialförvaltningen har inga delade turer.

Personalomsättning
Under 2018 har 33 personer avslutat sin anställning, varav fem är pensionsavgångar.
Personalomsättningen har under år 2018 minskat till 11 % jämfört 13,7 % år 2017
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(inklusive funktionshinderverksamheten LSS). Störst omsättning under året rör främst
enhetschefer, socialsekreterare samt stödassistenter. Av de personer som har valt att
avsluta sin anställning har man som avgångsorsak till största del lämnat för annan
kommun.

Personalförsörjning
Under året har förvaltningen sett fortsatta svårigheter att få sökanden till vissa utlysta
tjänster, vilket ställer krav på ett fortsatt aktivt arbete med rekryteringsaktiviteter. Liksom
trenden i övriga delar av landet är socialsekreterare svårt att rekrytera och då främst inom
barn- och unga myndighetsutövning. Förvaltningen har även sett vissa svårigheter inom
andra områden såsom stöd- och boendepersonal. Trots detta har förvaltningen ändå
lyckats bättre med rekryteringen under året än vid en jämförelse med tidigare år då
förvaltningen haft större svårigheter med att finna rätt kompetens. Endast kandidater med
tillräcklig kompetens går vidare till anställning.
Exempel på rekryteringsaktiviteter som har genomförts under året är deltagande på
”Jobbmässan” på Estrad samt på ”SPIRA” som är en arbetsmarknadsmässa på
Göteborgs universitet. Rekryteringsaktiviteter inriktade på semesterrekrytering för boende
inom socialpsykiatri samt HVB (hem för vård- och boende) har också genomförts.
Socialförvaltningen visar också regelbundet upp sig i pressen för att på detta sätt vara
synliga och konkurrenskraftiga.
Att förvaltningen sedan årsskiftet infört ett mer processinriktat arbetssätt med nya
avdelningar har särskilt framhävts då man annonserat efter nya medarbetare, vilket
tillsammans med förvaltningens goda rykte har visat sig tilltala de som sökt utlysta
tjänster.

Kompetensutveckling
Flera kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under året där syftet med har varit att
tillgodose medarbetarnas behov av kompetensutveckling samt kvalitetssäkra de insatser
som utförs.
Exempel på kompetenssatsningar som har genomförts är inom våld i nära relationer
inklusive hedersrelaterat våld samt social dokumentation. Nya medarbetare har deltagit i
GR:s (Göteborgsregionen) introduktions- och utbildningsprogram för socialsekreterare
Yrkesresan.
Vidare har flera internutbildningar genomförts. Exempel på sådana utbildningar är att möta
brukare med komplex problematik som har flera olika diagnoser, samt sexuell och
reproduktiv hälsa. För chefer har en fördjupad utbildning genomförts för att ytterligare
stärka kunskaperna kring arbetet med rehabilitering. Utöver detta uppmuntras chefer och
medarbetare att ta del av kommunens centrala utbildningsprogram.
Jämställdhet
Inom socialförvaltningen kan det fortsatt konstateras att det finns flertalet befattningar som
domineras av ett kön. Totalt på socialförvaltningen finns det 39 olika befattningar av dessa
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är 73,9% kvinnor och 26,1% män. Lönekartläggningen för 2018 visar inte på några
osakliga löneskillnader mellan kvinnliga och manliga grupper på förvaltningen.
Arbetsmiljö
Socialnämnden har åtagit sig att verka för en god och hållbar arbetsmiljö, vilket skulle
uppfyllas genom nämndens arbetsmiljömål; att sänka sjukfrånvaron, med målsättningen
att vid årets slut befinna sig på 7 %. Att förvaltningen under 2018 är en betydligt mindre
förvaltning än under 2017, medförde svårigheter att sätta mål för sänkning av
sjukfrånvaron då det var svårt att uppskatta vad som var att betrakta som en ”rimlig”
sjukfrånvaro. Ambitionen att sänka sjukfrånvaron till 7 % har inte kunnat nås trots intensivt
arbete.
Förvaltningens ledning har tillsammans arbetat med att minska sjukfrånvaron, öka
friskfaktorer i arbetet och göra upprättad rutin ”Från frisk till frisk” känd. Dessa åtgärder
stöds av individuella och regelbundna möten mellan chef och HR-konsult var sjätte vecka,
så kallade HR-ronder, där fokus ligger på pågående rehabiliteringsärenden, klara men
icke avslutade rehabiliteringsärenden, synliggörande av upprepad korttidsfrånvaro i tidigt
skede, arbete med första dagsintyg, analysera resultat från ”Mätsticka” såväl på individsom på gruppnivå, samt tillbud och arbetsskador på enheten. Resultaten har följts upp och
analyserats månatligen i samband med månadsuppföljningen.
Under 2018 har förvaltningen även varit delaktig i projekt ”Aktiv återhämtning” för att fånga
upp och arbeta aktivt med att förebygga långtidssjukskrivningar som var kopplade till
diagnoser av psykisk ohälsa. Delaktigheten var frivillig från medarbetarnas sida och av
projektets slutredovisning kan man enbart dra positiva slutsatser.
Förvaltningen har även arbetat med att uppfylla kriterierna för att kunna delta i tävlingen
Cykelvänlig arbetsplats ; en tävling för kommuner i Västsverige som går ut på att bli
Sveriges cykelvänligaste arbetsplats. Åtgärderna har syftat till att skapa goda
förutsättningar för förvaltningens medarbetare att välja cykel framför bil, vilket avser ge
effekter på både hälsa och miljö.
Vidare har en löpande dialog med företagshälsovården genomförts under året för att
diskutera och analysera förvaltningens nyttjande av företagshälsovård.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Socialförvaltningen arbetar i enlighet med kommunens riktlinjer, med risk- och
konsekvensanalyser, handlingsplaner samt uppföljningar utifrån arbetsmiljö på alla nivåer
En arbetsgrupp inom socialförvaltningen bestående av representanter från såväl
enhetschefer som fackliga företrädare samt förvaltningens HR har tillsammans med
arbetsmiljöingenjör från företagshälsovården genomlyst alla verksamheter utifrån
arbetsmiljöhänseende samt kopplat respektive verksamhet till de arbetsmiljöföreskrifter
(AFS) som finns att ta hänsyn till inom respektive verksamhetsområde. Arbetet med
material, information samt risk- och konsekvensanalyser kommer att fortgå under 2019.
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Under senare delen av året har ett uppdaterat HR-hjul framtagits för att tydliggöra när och
vad som bör informeras om på respektive APT (arbetsplatsträff) under punkten
”Arbetsmiljö”.
Sjukfrånvaro1
Tabell, sjukfrånvaro i %

2017

2018 Differens 2017-2018

1-14 dagar

2,4

2,2

- 0,2

1-59 dagar

3,5

3,4

-0,1

> 60 dagar

4,9

5,5

+0,6

<29 år

6,1

2,4

-3,7

30-39 år

8,1

11,6

+3,5

40-49 år

9,7

6,5

-3,2

50-55 år

8,1

7,0

-1,1

> 56 år

8,6

12,7

+4,1

Kvinnor

9,5

10,0

+0,5

Män

4,7

5,9

+1,2

Den totala sjukfrånvaron under 2018 stannar på 8,9 % vilket är en höjning från 2017 då
den totala sjukfrånvaron för dåvarande socialförvaltningen stannade på 8,4 %. Under året
är det fortsatt långtidssjukfrånvaron som är högst samtidigt som kortidssjukfrånvaron
minskar. Högst sjukfrånvaro finner vi bland vård- och omsorgsarbete följt av socialt- och
kurativt arbete. Sjukfrånvaron varierar stort mellan såväl avdelningar som enheter, där
vissa enheter knappt har någon frånvaro alls. Antalet aktiva rehabiliteringsutredningar kan
svänga hastigt beroende på nyinkomna och/eller avslutade ärenden. Enheter med hög
frånvaro har identifierats och åtgärder har riktats mot dessa.
Genomförd kartläggning av pågående rehabiliteringsärenden (se nedan tabell) visar att

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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ingen av den fysiskt relaterade frånvaron har arbetsrelaterade orsaker utan härrör från
specifika sjukdomar, vilket gör det svårt för förvaltningen att påverka. Vid frånvaro med
psykiskt relaterad ohälsa är bedömningen en svår avvägning då man ofta finner en
kombination av till delar ansträngt privatliv och till delar påfrestat arbetsliv. Av de totalt sju
personer som kan ha eller har arbetsrelaterad inverkan är fyra av dem i tjänst till delar
(50 % -75 %).
Orsak

Totalt

Avd. Vuxna

Avd. Unga

Fysiska

11

5

5

Psykiska

13

11

2

Avd. Stab

1

Av totalen –
arbetsrelaterade

Av totalen
– ej arbetsrelaterade

-

11

7

6

De aktiviteter och åtgärder som genomförts för att nå en sänkning av sjukfrånvaron har
beskrivits närmare under avsnittet Arbetsmiljö.
Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2017

2018

Differens 2017-2018

Tillbud

419

89

-

330

Arbetsskador

51

7

-

44

Under 2018 har 89 tillbud och 7 arbetsskador rapporterats. Av dessa 7 arbetsskador har
endast en genererat frånvaro till följd av fraktur, övriga faller under benämningen
nollskador och där finner man exempelvis halkolyckor. Rapporterade tillbud har till största
delen handlat om olika former av orosmoment i anslutning till brukare som mår psykiskt
dåligt och/eller befinner sig i beroendeproblematik.
Handlingsplaner i verksamhetssystemet LISA har upprättats och tillbud och arbetsskador
följts upp på arbetsplatsträffar liksom säkerställandet av introduktion av nya medarbetare i
verksamhetssystemet LISA.

Sammanfattande analys av årsbokslutet
Sammantaget har verksamheten utvecklats väl och förvaltningen rustar sig för framtida
utmaningar. Detta handlar både om att bevara och säkerställa det goda arbetet som görs
och driva på utvecklingen av nya metoder och arbetssätt som kan ge en hög kvalitet och
en allt mer kostnadseffektiv förvaltning. Utmaningen blir att säkerställa ett hållbart arbete
framåt där långsiktiga lösningar och god ekonomisk hushållning tar oss vidare.
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Bilaga 1.

Uppföljning av 2018 års
internkontrollplan inför
årsbokslutet

Identifierad
risk

Område

Att personal
med rätt
kompetens
inte kan
rekryteras

Medarbetare

Process

ekonomi
verksamhet
medborgare
medarbetare

Insatser för
att
rekrytera
och behålla
personal

Riskvärde

Vad ska
kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Hur ska kontrollen
genomföras?

Vem
genomför
kontrollen

När följs kontrollen upp?

9

Att
förvaltningens
rekryteringsarbete ger
resultat

Genom att
undersöka antal
ansökningar per
annons, andel
tillsatta tjänster
som
annonserats i
Offentliga jobb
och antalet
inhyrda
konsulter

HRkonsult

Förvaltningens HR-konsult kan inför årsbokslutet konstatera
att 38 annonser har gått ut. Några annonser har innehållit
samma tjänst. 32 tjänster har tillsatts med medarbetare som
har rätt kompetens. En tjänst återtogs av arbetsgivaren, en
tjänst har inte tillsatts p g a anställningsstopp och en tjänst
(socialsekreterare barn och unga) har inte kunnat rekryteras
då rätt kompetens inte funnits hos någon sökande.
Övriga tjänster har efter någon/några annonser lyckats
tillsättas under året med rätt/tillräcklig kompetens.
Ingen personal har anställts utan rätt/ tillräcklig kompetens
Antalet inhyrda konsulter:
Vid ingången av året fanns det tre årsarbetare inhyrda
konsulter - att jämföras med i slutet av året då antalet
uppgick till fem. Den inhyrda personalen består, inför
årsbokslutet, av två enhetschefer, en familjerättssekreterare,
en handläggare och en ekonomiadministratör.
Orsaken till att konsulter har anlitats är i avvaktan på
tillsättning av tjänst, längre tid sjukdom och under tillfällig
arbetsanhopning för att säkerställa en rättsäker
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Att rutiner för
hot och våld
inte omfattar
alla
verksamheter
eller efterföljs

Att verksamhetssystemen
inte ger rätt
stöd i
processerna

Medarbetare

Verksamhet

Säkerhetsrutiner

Information
från
verksamhetssystem

6

6

Att varje
verksamhet
har upprättat
säkerhetsrutiner och
att dessa
följs

Att manuellt
arbete
ersatts med
relevant
underlag från
verksamhets
system

Kontrollera att
upprättade
säkerhetsrutiner
för
förvaltningens
lokaler på
Sidenvägen
följs.
Att de
verksamheter
som har sina
lokaler utanför
förvaltningsbyggnaden följer
sina rutiner.
Att
säkerhetsrutiner
upprättas för de
verksamheter
som inte har
några.

Enhetschef

Kontrollera att
Hypergenes
applikation för
IFO ger rätt
underlag för
statistik

Systemförvaltare

handläggning.
En kartläggning har genomförts av utvecklingsledare.
För att säkerställa att socialförvaltningen följer
Arbetsmiljöverkets föreskrifter har samtliga chefer inom
förvaltningen på APT följt upp gällande rutiner och genomfört
en analys utifrån hot och våld. Arbetet har stämts av i
samband med HR-rond av HR-konsult.
Risk- och konsekvensanalyser gällande Hot- och våld är
gjorda på respektive enheter.
Den nya kommungemensamma riktlinjen gällande att
motverka hot och våld på arbetsplatsen är nyligen
samverkad i CESAM och kommer implementeras 2019.

Systemförvaltare har inför årsbokslutet följt upp
internkontrollpunkten och kan konstatera att arbetet inte är
slutfört vid årsskiftet. Införandet under hösten har drabbats
av förseningar och har därför inte genomförts enligt plan.
Meningen är att samtliga ärenden inom socialpsykiatrin ska
läggas in i Procapita Vård och omsorg och att ska statistik
och egenavgifter kunna tas ut från systemet.
Ny uppföljning kommer att göras inför vårbokslutet 2019.
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Att EU:s
dataskyddsför
ordning inte
följs

Medborgare

Följsamhet
gentemot
dataskyddsförordningen
GDPR

6

Att nytt PuBavtal är känt,
att
verksamhetssystemen
hanterar
uppgifter
enligt GDPR
och att alla
medarbetare
har
kännedom
om hur
behandla
personuppgifter

Enkät om
förordningens
kännedom/
tillämpning ställs
till avdelningschefer och
systemförvaltare
kontrollerar att
verksamhetssystemen
(Procapita
Lifecare och
Alk-T) hanterar
GDPR

Dataskyd
dsredogör
are

Dataskyddsredogörare och digitaliseringsstrateg har i
ledningsgrupper informerat om och kommunicerat ut den nya
dataskyddsförordningen GDPR . Alla chefer har därmed
kännedom om och ska agera utifrån styrdokumentet.
Alla medarbetare har genomgått en kortare utbildning om
GDPR som administrerats av kommunens centrala ITfunktion. Alla medarbetare har erbjudits en nanoutbildningen
med tio lektioner om GDPR.
Katalogerna G: (som hela förvaltningen har tillgång till) och
H: (som varje medarbetare kan använda för sitt eget arbete)
är rensade från personuppgifter. Personuppgifter finns
numera i säker datalagring som kontrolleras av
dataskyddsredogörare.
Registerförteckningar uppdateras regelbundet av
dataskyddsredogörare och biträdande
dataskyddsredogörare (=systemförvaltare). Att uppdatera
registerförteckningar är ett ständigt pågående arbete.
PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) finns för alla
systemleverantörer. Arbete pågår för att upprätta PuB-avtal
med alla vårdgivare. Arbetet beräknas vara slutfört innan
årsskiftet.
Behörigheterna till systemen ses över kontinuerligt. Det är
viktigt att rätt person har just den behörighet som krävs för
arbetsuppgifterna.
Nämnden antog Riktlinjer för hantering av personuppgifter
inom socialnämndens verksamhetsområde, 2018-04-17, §
41. Av riktlinjerna framgår att personincident rapporteras till
centralt dataskyddsombud.
Två moment återstår innan kontrollpunkten är helt
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genomförd:
Befintliga blanketter, som samtyckesblanketter måste
uppdateras för att motsvara förordningens krav.
Uppdateringen fortsätter under våren.
För foton krävs samtycke. När externa foton används
tillfrågas respektive företag. Alingsås kommun har ingen
central policy. För tillfället lämnas information om GDPR vid
fototillfället. Ett arbete pågår för hantera samtycke vid foto.
Enligt 2018 års internkontrollplan ska internkontrollpunkten
även följas upp vid delårsbokslutet 2019. Inför
delårsbokslutet kommer de två kvarvarande momenten,
uppdatering av blanketter och samtycke vid foto, att följas
upp.
Att IFO
nettokostnadsavvikelse är
felaktig

Verksamhet

Inrapportering till
räkenskaps
sammandra
get

Inrapporterin
gen till
räkenskapssammandraget

Genomgång av
aktuella delar av
redovisningssystemet för att
kontrollera att
intäkter och
kostnader
inrapporteras
korrekt

Ekonomiansvarig

SN godkände, 2018-05-14,§ 49, uppföljningen av
handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter

Ekonomi

Månatliga
uppföljning
ar

Förutsättningarna
för prognossäkerheten

Genom att ge
kontinuerligt
ekonomstöd till
samtliga chefer
och använda
nyckeltal och
placeringsfiler

Ekonomiansvarig

SN godkände, 2018-05-14,§ 49, uppföljning av
handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter

Kvarvarande
från 2017 års
internkontrollplan
Att prognoser
är felaktiga
Kvarvarande
från 2017 års
internkontrollplan
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som stöd

Att
ekonomiska
rutiner inte är
dokumenterade

Ekonomi

Ekonomisk
a rutiner

Att
förvaltningsövergripande
ekonomiska
rutiner finns
och att de är
inlagda i
dokumenthanteringssystemet

Att
sammanställa
ekonomiska
rutiner på
förvaltningsövergripande
nivå och lägga
in dessa i
dokumenthanteringssystemet
Alfresco

Ekonomiansvarig

SN godkände, 2018-05-14,§ 49, uppföljning av
handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter

Ekonomi

Utbetalning
av
försörjnings
-stöd

Att
utbetalningsprocessen
för
försörjningsstöd är
säkerställd

Att åtgärder för
att säkerställa
processen
genomförs

Förvaltningscontroller

SN godkände, 2018-05-14,§ 49, uppföljning av
handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter

Kvarvarande
från 2017 års
internkontrollplan

Att felaktiga
utbetalningar
av
försörjningsstöd kan ske
Kvarvarande
från 2017 års
internkontrollplan
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Kommunala uppdragsföretag 2018
Armando Liscano
Attendo Individ & Familj AB
Baggium Vård & Behandling AB
Basta Nykvarn AB
Behandlingshemmet Dagöholm
Bräcke Diakoni
Casparssons Vårdhem AB
Csh AB
Familjehem I Mälardalen
Familjehemspoolen
Familjevårdsstiftelsen I Göteborg
Familjevårdsgruppen
Finjagården AB
Friab Individ & Familj
Frälsningsarmén
Föreningen Linneahuset
Gryning Vård AB
Humana AB
Icuro Sverige AB
Ingseredsstiftelsen
Iris Utvecklingscenter AB
Jopiso AB
Kastenhof Care AB
Korpbergets Behandlingscenter
Kris
Kristinebergs Boende & Utbildning AB
Kvinnojouren Borås
Kvinnojouren i Mark
Kållebo Rehab & Familjeh Ab
Länkhemmet Hvidehus
Mellbygård Vård & Gruppboende Ab
Måviken Rehabcenter Ab
Nytida AB
Positivum Vård & Behandling
Rebo
Rubinen AB
Steget Vidare
Stödum HVB AB
Supporta Omsorg AB
Swenska Rewansch
Teambo I Göteborg AB
Tursbo Rehab AB
Villa Arelid

Bilaga 2.
Vård i Focus
Växaenheten
Ängsätra Vård Och Omsorg AB
12&12 Behandlingshem AB
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Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-02-18

§ 22 2019.045 VÄN

Årsredovisning 2018 för vård - och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun skall årsredovisning inklusive
bokslut upprättas per den 31 december. Årsredovisningen är i första hand
kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över det gångna året.
Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi även måluppfyllelse,
uppföljning av internkontrollplan och personalredovisning.
Beredning
Vård- och äldreomsorgsnämnden uppvisar under 2018 ett stort budgetunderskott som inom
äldreomsorg härleds till en stor ökning av antalet hemtjänsttimmar och inom funktionsstöd är
hänförligt till personlig assistans där intäkter från försäkringskassan minskat med 10,5 mnkr
mellan 2017 och 2018. En bedömning av nettokostnadsökning i förhållande till pris-, löneoch volymökningar 2018 indikerar att nettokostnadsavvikelsen sannolikt kommer öka något
för äldreomsorgen men minska något för funktionsstöd. Sammantaget medför dock ökningen
av hemtjänst 2018 och minskade ersättningar för personlig assistans att nämnden inte
uppnår målet att nettokostnadsavvikelsen understiger pris-, löne- och volymökningar
sammantaget. Vård- och äldreomsorgsnämnden har under 2018 fortsatt sin strävan mot en
god kvalitet i vården och i omsorgen. Under de senaste åren har kvaliteten i verksamheten
förbättrats och 2018 svarar 90 procent av målgruppen äldre på särskilt boende samt
mottagarna av hemtjänst att de är ganska eller mycket nöjda sammantaget med sitt boende
och sin hemtjänst. Även brukarundersökningen för funktionsstöd visar hög grad av nöjdhet
utifrån brukarnas upplevelse av utförda insatser enligt LSS. 2018 års medarbetarenkät
åskådliggör därtill att äldreomsorgen har nöjda medarbetare, där sjuksköterskor och
undersköterskor utmärker sig som kommunens mest nöjda personalgrupper. Nämndens
strävan att bibehålla det höga resultatet genom ett fortsatt systematiskt
kvalitetsförbättringsarbete i verksamheten fortsätter 2019.
Vård- och äldreomsorgsnämnden bedömer utifrån en helhetsbedömning av samtliga
åtaganden och uppdrag att nämnden uppfyller merparten av dessa därtill flerårsstrategins
utpekade vilja. En stor utmaning där nämnden inte uppnår flerårsstrategins utpekade vilja är
inom området ekonomi. En stor ökning av hemtjänsttimmar och minskade intäkter för
personlig assistans har orsakat budgetunderskott och hög nettokostnadsökning 2018.
Nämnden arbetar vidare med metodåret med målvärden för sänkt sjukfrånvaro, minskade
timanställningar, nöjda medarbetare och brukarnöjdhet m.m. vilket är nedbrutet och
uppföljningsbart per arbetsgrupp.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-02-07 § 8, hänsköts beslut i ärendet till vård- och
omsorgsnämndens sammanträde 2019-02-18.
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Vård- och omsorgsnämnden
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Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till nämndens årsredovisning för 2018.
Expedieras till
Kommunledningskontoret
Vård- och omsorgsförvaltningens avdelningschefer
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Vård- och äldreomsorgsnämndens
ÅRSBOKSLUT
2018
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Årsbokslut 2018
Verksamhet
Det gångna året har präglats av utmaningar inom såväl personal som volym och ekonomi.
Det är fortsatt svårt att rekrytera personal speciellt undersköterskor och rehabiliteringspersonal. Trots detta ökade andelen undersköterskor och nämnden upprätthåller
fortfarande målet att 80 procent av den vård- och omsorgsnära personalen är utbildade
undersköterskor. Kompetensförsörjningen är fortsatt en av nämndens största utmaningar
nu och framåt.
Ytterligare en utmaning är att balansera de ökade behoven i äldreomsorgen och inom
funktionsstöd med de ekonomiska resurserna. Nämnden uppvisar under 2018 ett stort
budgetunderskott som inom äldreomsorg härleds till en stor ökning av antalet
hemtjänsttimmar och inom funktionsstöd är hänförligt till personlig assistans där intäkter
från försäkringskassan minskat med 10,5 mnkr mellan 2017 och 2018.
Vård- och äldreomsorgsnämnden1 har under 2018 fortsatt sin strävan mot en god kvalitet i
vården och i omsorgen. Under de senaste åren har kvaliteten i verksamheten förbättrats
och 2018 svarar 90 procent av målgruppen äldre på särskilt boende samt mottagarna av
hemtjänst att de är ganska eller mycket nöjda sammantaget med sitt boende och sin
hemtjänst (enligt nedan diagram), vilket tillsammans med Härryda är högst av
Göteborgsregionens kommuner. Även brukarundersökningen för funktionsstöd visar hög
grad av nöjdhet utifrån brukarnas upplevelse av utförda insatser enligt LSS.

86 86,5

83,5 84,5 84,5 84,5 84,5
79

88

88 88,5 89

90

90

80

1

Från 190101 har vård- och äldreomsorgsnämnden med tillhörande förvaltning bytt namn till vårdoch omsorgsnämnden respektive vård- och omsorgsförvaltningen.
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2018 års medarbetarenkät åskådliggör därtill att äldreomsorgen har nöjda medarbetare,
där sjuksköterskor och undersköterskor utmärker sig som kommunens mest nöjda
personalgrupper. Nämndens strävan att bibehålla det höga resultatet genom ett fortsatt
systematiskt kvalitetsförbättringsarbete i verksamheten fortsätter 2019.
Under året har en samverkansorganisation för nära vård i Alingsås och Lerum fortsatt sitt
arbete inom ramen för SAMLA, samverkan Lerum-Alingsås, där nämnden har ansvarat för
ordförandeskapet och driver frågor för Alingsås kommun. Inom nämndens område äldre
gäller fortsatt implementering av mobil läkare samt anpassning av verksamheten till
lagstiftning; Samverkan vid utskrivning från sjukhus som trädde i kraft under 2018.
Verksamhetens kvalitet ligger i personal med god kompetens och tillgången på sådan är
ingen självklarhet längre. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter är därför nödvändigt
samt se över vilka kompetenser som gör vad i verksamheten. För att tillfredsställa behovet
av kompetent och utbildad personal i verksamheten och erbjuda en attraktiv arbetsplats
med en god arbetsmiljö krävs ett aktivt arbete från såväl nämnd som kommunledning.
För att med minskade resurser kunna tillgodose nämndens målgruppers behov blir det allt
viktigare att utmana och tänka utanför den egna organisationen. Nya arbetssätt i den egna
organisationen behövs, men förändringar behöver även ske i samverkan med andra
sjukvårdshuvudmän och i samarbete med civilsamhällets organisationer.
Heltid behöver bli norm i verksamheten och fler behöver arbeta mer för att klara
åtaganden utifrån den demografiska utvecklingen. Idag finns i förvaltningen en outnyttjad
resurs motsvarande cirka 130 årsarbetare i deltidsarbetande vårdnära personal.
Under det första året i en ny gemensam storförvaltning finns en strävan efter att ta vara på
de styrkor som finns i de olika verksamheterna, för att på så sätt uppnå en ny gemensam
effektiv och ändamålsenlig nivå. Sammanslagningen innebär även en del utmaningar som
vi ännu inte funnit tillfredsställande lösningar på, som exempelvis gemensamma lokaler för
personal.
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Åtaganden och nyckeltal
Nämnden gör bedömningen att arbetet med åtagandena i stort löper på enligt plan,
samtidigt är flera av åtagandena långsiktiga och arbetet förväntas fortgå.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4
I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
Indikator:

Nettokostnader skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter
och generella statsbidrag

Vård- och äldreomsorgsnämndens åtaganden, uppdrag, nyckeltal och utfall:
Nämndens åtaganden:
(A) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att arbeta för att verksamheten ska bli
ekonomiskt effektivare genom att nettokostnadsökningen ska understiga pris-/löne- och
volymförändring.
(B) Reducera nämndens kostnader till att motsvara budget för VOÄ där avdelning för
funktionsstöd sedan 1/1-2018 ingår.

2016
Nettokostnadsavvikelse
Budgetavvikelse

Funktionsstöd
2017
2018

2016

Äldreomsorg
2017
2018

-1,0%
2016

-0,6%
2017

ej publ
2018

3,8%
2016

2,1%
2017

ej publ
2018

-14 mnkr

-10 mnkr

-14 mnkr

-7 mnkr

+1 mnkr

-9 mnkr

Nyckeltal: Nettokostnadsavvikelse Funktionsstöd och Äldreomsorg
Äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse 2017 var 2,1 % vilket motsvarar att äldreomsorgen
i Alingsås kostar cirka 2,1 % mer än rikets genomsnitt. För funktionsstöd var nettokostnadsavvikelsen - 0,6 % vilket påvisar att funktionsstöd är något billigare än rikets genomsnitt. En
bedömning av nettokostnadsökning i förhållande till pris-, löne- och volymökningar 2018
indikerar att nettokostnadsavvikelsen sannolikt kommer ökar för äldreomsorgen men
minskar för funktionsstöd. Målet uppnås ej 2018 men nämnden arbetar för att under planperioden uppnå en nettokostnadsökning som understiger pris-/ löne- och volymökningar.
Nyckeltal: Budgetavvikelse LSS och Äldreomsorg
Nämnden uppnår inte budgetbalans för verksamhetsår 2018, se ekonomiavsnitt sidan 21ff.
Men arbetar för att under planperioden anpassa verksamheten till KF:s beslutade budget.
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Åtaganden utifrån KF:s angivna område särskilt fokus:
(C) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att verka för att bidra till den digitala
utvecklingen, där effektinhämtningen beräknas vara störst.
Nyckeltal: Antal projekt kring utveckling av välfärdsteknik utifrån framtagen plan
påbörjade och genomförda
Utfall 2018: 1


Implementera digital plattform

För att bidra till den digitala utvecklingen fortgår implementering av ny digital plattform som
stödjer olika digitala tjänster i hemmet till exempel digital fjärrtillsyn och trygghetslarm. Den
nya digitala plattformen möjliggör vidare utveckling av välfärdsteknik i förvaltningen. Via den
digitala plattformen kommer det under 2019 implementeras ett detaljplaneringssystem som
pilot inom hemtjänsten. Samtliga samordnare samt enhetschefer har utbildats i
detaljplaneringssystemet inför implementering.
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(1) Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och beräkna
digitaliseringsmöjligheter inom äldreomsorgen.
(2) Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska
minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska
prioriteras.
(3) Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att reducera sin centrala administration
och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Nyckeltal: Antal digitaliseringsprojekt påbörjade och genomförda
Utfall 2018: 7








Pågående implementering av digital fjärrtillsyn
Genomfört implementering av Magna Cura webb
Pågående överflytt av Magna Cura LSS till det förvaltningsgemensamma Magna
Cura
Preventivt arbete på grund av ny lag om nationell läkemedelslista
Pågående implementering av avancerad bokning i Time Care
Genomfört utredning av kommungemensam E-learningplattform
Pågående införande av trådlöst nät på särskilt boende för äldre

Nämnden har påbörjat ett arbete med att utreda digitaliseringsmöjligheterna inom
äldreomsorgen och strävar mot en mer modern och digitaliserad omsorg med individens
bästa i centrum. Den påbörjade implementeringen av en ny digital plattform möjliggör utökat
införande av digital fjärrtillsyn (tillsyn genom kamera) i brukarnas hem.
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Vidare pågår ett arbete genom samverkansplattformen AllAgeHub, ett initierat projekt som
bland annat avser hur boendemiljöer kan utformas utifrån individens behov och önskemål
för att uppnå ökad självständighet samt trygghet i hemmet.
Implementering av Magna Cura webb för hemtjänsten har färdigställts 2018. Systemet
bidrar till att personalens arbete effektiviseras genom mobil dokumentation. Som ett resultat
av överflytten av funktionsstöd pågår ett arbete med att flytta över Magna Cura LSS till det
förvaltningsgemensamma Magna Cura för att skapa ett gemensamt journalsystem.
En ny lag om nationell läkemedelslista ska ersätta lagen om receptregister och lagen om
läkemedelsförteckning. Ett arbete pågår inom nämnden med att omvärldsbevaka förändrade
systemkrav för att vara förberedd när lagen träder i kraft.
Som ett led i att ändamålsenlig och effektiv verksamhet fortgår implementering av hälsosam
schemaläggning, vilket är en del av förvaltningens strategiska arbete kring bemanning.
Samtliga chefer har under 2018 utbildats i hälsosam schemaläggning. Dessutom sker
uppstart av Avancerad bokning inom ramen för schemaplaneringssystemet under 2019 som
är ett viktigt verktyg för att kunna genomföra heltidsresan.
Utredning av E-learningplattform är klart och plattformen är nu redo för att fyllas med
material. Utbildning pågår för att förvaltningscentralt kunna lägga in utbildningsmaterial.
Ändamålet är att möjliggöra effektiv digital utbildning för att bland annat kompetensutveckla
personal inom olika områden, samt stärka Alingsås kommun som attraktiv arbetsplats.
Ett underprojekt i den uppstartade digitala plattformen kommer att ske under 2019 i form av
ett detaljplaneringssystem för hemtjänsten, vilket medverkar till att nå uppdraget att
administration ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt. Planeringssystemet
syftar att kvalitetssäkra och effektivisera hemtjänstens planering på individnivå.
Ett arbete pågår med att införa trådlöst nät på särskilt boende för äldre. Det trådlösa nätet
möjliggör för enheterna att jobba mobilt med till exempel larmmottagning. Därtill att brukare,
besökare och personal får åtkomst till det öppna nätet ”Visit Alingsas”.
Nämnden ser stora långsiktiga utmaningar för att möta volymökningar samtidigt som det
blivit svårare att rekrytera vårdnära personal. Nämnden behöver utreda och implementera
tekniska lösningar i alla verksamheter och har påbörjat ett flertal projekt som syftar till att
minska administrativ kringtid. Därtill är startportalen i beslutsstödssystemet Hypergene
utvecklad och nedbrytbar, vilket möjliggör uppföljning av rättvisande resultat kring bland
annat ekonomi, arbetstid, sjukfrånvaro och timanställningar.
Det kommer att finnas ett fortsatt behov från Planeringsavdelningen att bistå med IT-stöd till
verksamheten så länge expansionen av digitalisering fortgår. Nämndens bedömning är att
det påbörjade arbetet kring digitalisering och välfärdsteknologi har nått tydliga resultat under
2018. Samtidigt är flera av åtaganden långsiktiga och arbetet förväntas fortgå.
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Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5
I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
Indikator:

Nöjd-medarbetar-index ska höjas
Sjukfrånvaron i kommunen ska minska

Vård- och äldreomsorgsnämndens åtaganden, uppdrag, nyckeltal och utfall:
Nämndens åtaganden:
(A) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att verka för att verksamheten utvecklas som
en attraktiv arbetsgivare.
(B) Vård- och äldreomsorgsnämnden fortsätter att sträva mot en god arbetsmiljö.
Nyckeltal
Medel sysselsättningsgrad för vårdnära personal
Nöjdmedarbetarindex
Andel total sjukfrånvaro
Andel korttidssjukfrånvaro
Andel tid som utförs av timanställd personal

2017
88,3%
3,9
8,7%
3,0%
19,5%

2018
90,0%
3,9
8,2%
3,2%
20,7%

Kommentarer till nyckeltalen kopplade till mål 5 åtagande A-B, se personalavsnitt sidan 28ff.
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(4) Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget
genom att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
Nyckeltal: Uppföljning av att utreda införandet av serviceassistent
Utfall 2018: Utredning har genomförts.
En utredning kring möjligheter och utmaningar med att införa en ny yrkeskategori inom
förvaltningen har genomförts och antagits av nämnden. Utgångspunkten om en renodling
av undersköterskeuppdraget har i utredningen varit ett kompetensförsörjningsperspektiv.
Det innebär att i överväganden för eventuellt införande av en ny yrkeskategori i vård- och
äldreomsorgen, har varit att se till verksamhetens behov utifrån ett kvalitets-, brukar- och
arbetsmiljöperspektiv. Förslaget är att vårdbiträde införs som ny yrkeskategori. Förslaget
har fattats mot bakgrund av det fortsatt stora behovet av utbildad personal inom vård- och
äldreomsorgen samt utifrån ett verksamhets- och brukarperspektiv. För titeln vårdbiträde
finns kopplat kompetenskrav som innefattar viss vård- och omsorgsutbildning.
Förvaltningens förslag innebär att de extratjänster som idag finns inom förvaltningen som en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd och finansieras av statliga medel, finns kvar så länge externa
medel tillförs. En översyn kan behöva genomföras kring vilka kompetenskrav som ska
finnas för dessa extratjänster samt eventuell förändrad situation.
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Detta innebär sammantaget att förvaltningen föreslår ett införande av vårdbiträde inom
vård- och äldreomsorgen och inte ett införande av yrkeskategorin serviceassistent.
Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett fördjupat underlag under
2019 så att slutgiltigt beslut om införande av yrkeskategorin vårdbiträde kan fattas.
Ytterligare arbetar nämnden med att använda extratjänster i verksamheten, vilket också
medför en renodling av undersköterskeuppdraget. Under 2018 har 20 externt finansierade
anställningar använts inom vård- och äldreomsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6
I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
Indikatorer:

Medborgarnas/brukarnas bedömning av inflytande i kommunen
ska öka, Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska öka
Nöjd-kund-index inom äldreboenden ska öka

Vård- och äldreomsorgsnämndens uppdrag, nyckeltal och utfall:
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(5) Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller
inom ramen för Lagen om valfrihetssystemet.
Nyckeltal: Uppföljning av att utreda underlag för beslut; LOV-isering av daglig
verksamhet inom Funktionsstödsverksamheten
Utfall 2018: Utredning har genomförts under 2018 och eventuellt införande av LOV kommer
att beslutas av nämnd under 2019.
(6) Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i
lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Nyckeltal: Antal dialogmöten inom verksamheten för stärkt och utvecklad demokrati
påbörjade och genomförda alt.
Utfall 2018: >29*
*Samtliga chefer som har genomfört brukardialog är inräknade. Totalt har 29 chefer startat någon form
av dialog, majoriteten av dessa chefer har fler än en uppstartad brukardialog därav tecknet >.

Vård- och äldreomsorgsnämnden har gjort en konkretisering av vad en brukardialog
innebär; ”En brukardialog innebär att genom olika former av samtal med brukarna generera
högre jämlikhet, inflytande och effektivitet inom vård- och äldreomsorgsförvaltningens skilda
verksamhetsdelar.” Samtliga avdelningar har fått i uppdrag att under året, genom
brukardialog utifrån konkretiseringen, sätta fokus på området som i Socialstyrelsens
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brukarundersökning har fått lägst andel positiva svar. För nämndens verksamheter där
Socialstyrelsens brukarundersökning inte genomförs, väljer verksamheten ett område som
för brukarna upplevs angeläget att föra dialog utifrån.
Samtliga avdelningar har påbörjat uppdraget och ett antal aktiviteter är i gång genom olika
former av brukardialoger. Inom boendeavdelningen har dialog med brukarna hållits utifrån
bland annat ämnena mat och måltiden, önskemål om aktiviteter på träffpunkterna har hållits
dialog kring, förtroenderåd mellan avdelning, brukare och politiker har genomförts. På flera
boenden har man husmöten där frågor som berör boendet diskuteras. Inom
förebyggandeenheten har dialog med nyinflyttade i 65+boende hållits, representanter från
enheten deltog under Noltorpsdagarna och förde samtal med närvarande kommuninvånare.
Inom kvarboendeavdelningen har mini-träffpunkter startats upp i samverkan med
förebyggandeenheten. Representanter från vård- och äldreomsorgsverksamheten har
deltagit på pensionärsföreningars medlemsmöten i syfte att föra dialog om seniorers behov
av kommunal service och social gemenskap. Anhörigvårdare har varit delaktiga i att
påverka utbudet av föreläsare och cirklar för anhöriga under terminen. Som ett komplement
till de nystartade miniträffpunkterna ska man med hjälp av samverkan mellan
kvarboendeavdelningen, förebyggandeenheten och frivilligorganisationer verka för att
fysiskt nå ut till de brukare som inte tar sig ut. Där syftet bland annat är att bryta
ensamheten. Deltagare på Seniordata har besvarat en enkät om vilket övrigt stöd de önskat
av enheten, vilket resulterade i att aktivitetsutbudet omskapades och anpassades. Inom
avdelningen för funktionsstöd genomförs brukarråd. Avdelningen har också kartlagt
området rädslor genom samtal, därtill har avdelningen utvecklat kommunikationen vid dialog
genom bland annat bildstöd samt strategier både individuellt och på gruppnivå.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7
I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov
Indikatorer:

Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska öka
Nöjd-kund-index inom äldreboenden ska öka

Vård- och äldreomsorgsnämndens åtaganden, uppdrag, nyckeltal och utfall:
Nämndens åtaganden:
(A) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att genom systematiskt förbättringsarbete
fortsatt utveckla kvaliteten i vården och omsorgen.
(B) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att fortsatt utveckla ett personcentrerat
förhållningssätt.
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Nyckeltal: Antal fallolyckor äldreomsorg
Fallolyckor
2017
2018

Utfall
1 950
2 188

Nyckeltal: Nöjdhet med möjlighet att komma utomhus utifrån Socialstyrelsens
brukarundersökning
Medel riket
Brukarnöjdhet utevistelse särskilt boende
Utfall Alingsås
2016
52 %
58 %
2017
59 %
58 %
57 %
2018
60 %
Nyckeltal: Nöjdhet med aktiviteter utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Brukarnöjdhet aktiviteter särskilt boende
Utfall Alingsås
2016
66 %
63 %
2017
66 %
64 %
64 %
2018
65 %
Nyckeltal: Sammantagen nöjdhet utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Sammantagen nöjdhet särskilt boende / hemtjänst Utfall Alingsås
2016
89 %
86,0 %
2017
90 %
85,5 %
84,5 %
2018
90 %
Nyckeltal: Uppföljning av att utreda arbetet kring närvårdssamverkan SAMLA,
implementera ny lagstiftning; Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Utfall januari-december 2018: Samverkan har pågått under 2018 inom SAMLA kring
utskrivningsprocesser och nära vård för ett säkert införande i september. Ny rutin för
utskrivningar från sluten vård införs den 25/9 2018. Utbildningsinsatser i den nya IT-tjänsten
som stödjer processen för in- och utskrivning har genomförts under hösten. Vidare pågår
arbetet kring närvårdssamverkan för att fortsatt anpassa verksamheten till lagstiftningen.
(C) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att verka för fler boendeplatser.
Nyckeltal: Antal färdigställda boendeplatser; särskilt boende samt boende med
särskilt stöd
Utfall 2018: Åtta nybyggda demensboendeplatser på Ginstgårdens äldreboende och sex
platser på nytt LSS-boende togs i drift september - november 2018.
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Åtaganden utifrån KF:s angivna område särskilt fokus
(D) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att utveckla anhörigstöd och förebyggande
insatser.
(E) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas.
Nyckeltal: Andel trygga utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Sammantagen trygghet särskilt boende/hemtjänst
2016
2017
2018

Utfall Alingsås
91 %
88 %
91 %

Medel riket
86 %
87 %
89 %

Nyckeltal: Antal engagerade frivilliga i verksamheten
Engagerade frivilliga i verksamheten
Utfall Alingsås
2016
98
2017
99
2018
100
Nyckeltal: Antal projekt för att stimulera och utveckla frivilliginsatser på boende och
inom kvarboende påbörjade och genomförda
Utfall 2018: 17
Följande aktiviteter/projekt finns inom enheten för att stimulera och utveckla frivilliginsatser
på boenden och inom kvarboende:















Hörselskadades riksförbund har hörcafé på Bjärkegården 1 gång/vecka
Synskadades riksförbund är medarrangör vid syncaféerna på Brunnsgården
Röda korsets besöksgrupp är i samverkan med förebyggandeenheten
PRO/SPR/Röda korset har caféträffar på träffpunkterna
PRO/SKPF/RPG/Hjärt-lungsjukas förening har alla fyra körverksamhet och underhåller
regelbundet på träffpunkterna
Bjärke och Alingsås hembygdsföreningar deltar regelbundet i träffpunktens verksamhet.
Seniordata har regelbundna datakurser på Brunnsgårdens träffpunkt
PRO har startat lördagsträffar på Tuvegården
Alla kyrkliga samfund har gudtjänster på våra äldreboenden
Neroförbundet samverkar med anhörigstödet i arbetet med att arrangera anhörigcirklar
till de som vårdar och stödjer en äldre person med neurologiska funktionsnedsättningar.
Samverkan med Frälsningsarmen för målgruppen personer med demenssjukdom och
deras anhöriga.
Samverkan med Röda Korset, Bräcke Diakoni och Sensus i arbetet med att bedriva
Alzheimers Café
Pensionärsföreningar ingår i en referensgrupp för utvecklingen av förebyggandeenheten
Lions ordnar fester på träffpunktern
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Enheten deltar i Hushållningssällskapets nystartade projekt ”Matfröjd” med syfte att
stimmulera äldre personers matglädje.
Enheten har tillsammans med kommunens fem pensionärsföreningar tagit fram en ny
broschyr som ger information om kommunal service och föreningarna arbete, allt i syfte
att informerar seniorer i Alingsås om insatser som kan främja social gemenskap och öka
tryggheten i hemmet.
Avslutade projekt:
Hjärtlungsjukas förening har lärt upp en personal på förebyggandeenheten att hålla
grupper i Qigong.

Förbättringsåtgärderna kopplade till nämndens åtagande och uppdrag att ytterligare
utveckla ett systematiskt arbete kring ett personcentrerat arbetssätt, är fortsatt högt
prioriterat i förvaltningen. Följande satsningar pågår för att bidra till fortsatt ökning av
brukarnöjdheten i verksamheten:











Under sommaren har ett antal aktiviteter och utflykter genomförts inom nämndens olika
avdelningar i syfte att bidra till känslan av semester och bryta av vardagen med
aktiviteter som hör sommaren till såsom bad, besök till botaniska i Göteborg, utflykt till
Gräfsnäs, besök på Nolby gård med mera. Brukarna har bjudits på glass och
vattenmelon i mängder för att svalka och släcka törsten. Den ihållande varma
sommaren har utifrån samtal med avdelningschefer och MAS fungera mycket väl.
Ett aktivt arbete pågår inom såväl boende som kvarboende med att höja kontinuiteten
genom att bland annat erbjuda brukare en kontaktperson. Via ombudsmodellen, vars
mål är att skapa en samsyn för kontinuerlig kompetensutveckling, syftar modellen till
ökad kunskap inom vård- och äldreomsorgens alla avdelningar därtill ett gemensamt
arbetssätt utifrån nämndens riktlinjer och rutiner.
På ett av nämndens särskilda boende för äldre har kontakt etablerats med en person
som har en vårdhund och till våren 2019 kommer en pilot kring detta att startas upp.
Inom kvarboendeavdelningen har man prövat konceptet En väg in där samordnaren tar
den första kontakten och styr upp starten av ett nytt hemtjänstärende. Ett led i att
kompetensutveckla personalen i verksamheterna sker inom kvarboende via
Torsdagsutbildningar, vilka sker genom obligatoriska ämnesblock för medarbetare.
Boendeavdelningen har valt att ta fram ett gemensamt mål för hela avdelningen; En
meningsfull vardag för dig, i syfte att höja kvalitén. Enhetscheferna har påbörjat ett
arbete med att bryta ner målformuleringen till respektive enhet. Arbete för att förbättra
måltidssituationen på några äldreboenden visar på större delaktighet, större matglädje
och mer lugn och ro vid måltidssituationen. På flera boenden har matmöten/matråd
införts där brukare deltar t.ex. kring vilka rätter som ska finnas på matsedeln.
Hälso- och sjukvårdsavdelningen har inom närsjukvårdssamverkan tagit mått på antal
patienter som initierats av sjuksköterskor i hemsjukvården och blivit inskickade till
sjukhuset. Mätningen visade på att ingen av de patienter som skickats in var inskickade
i onödan. Detta är ett sätt att följa upp och kvalitetssäkra denna process i verksamheten.
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Inom AFF har en internutbildning i pedagogiskt förhållningssätt startats upp för samtlig
personal i syfte att kompetenshöja och säkra kvaliteten för brukarna. En gemensam
rutin inom AFF för att systematiskt arbeta med att kvalitetsförbättra är att samtliga
brukare ska ha en genomförandeplan och bemötandestrategier där det framgår vad och
hur insatser ska genomföras. Kontinuerliga brukarråd finns på enheter där det är möjligt.
Myndighetsavdelningen har tydliggjort vårdplaneringsarbetet samt infört biståndshandläggartjänst med koordinatorsuppdrag för korttidsboende. Införandet av en koordinator
har lett till högre flöde, bättre arbetsmiljö och bättre samverkan. Avdelningen har även
inlett ett arbete enligt IBIC, Individens behov i centrum. IBIC syftar till en högre
rättsäkerhet i bedömning samt att tydliggöra brukarens stödbehov. Modul för IBIC är
inköpt och planering av implementering har påbörjats där utbildning i IBIC kommer att
ske under 2019. En effektivisering gällande färdtjänst är genomförd. Väntetiden har
minskat avsevärt.



Socialstyrelsens brukarundersökning

Bemötande
Trygghet
Sammantagen nöjdhet

2017
99 %
90 %
94 %

Hemtjänst
2018
2018 riket
98 %
97 %
89 %
85 %
94 %
88 %

2017
94 %
88 %
86 %

Äldreboende
2018
2018 riket
96 %
93 %
93 %
88 %
86 %
81 %

Utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning arbetar avdelningarna med att planera och
genomföra systematisk verksamhetsutveckling med värdegrundsfokus. Nämndens strävan
med att utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet sker bland annat via
Förebyggandeenhetens aktiviteter och insatser. Målet med enheten är att skapa goda
samverkansvinster inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, med gemensamma
mål för verksamheten.
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Inom AFF:s olika verksamhetsdelar genomfördes under 2018 SKL:s brukarundersökning
som berör frågeområdena självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Resultatet
visar på hög grad av nöjdhet. Jämför man Alingsås nationellt ligger kommunen i det högre
spannet av nöjda brukare inom LSS verksamhetsdelar. I tabellen ovan visas två av
undersökningens frågor med tillhörande resultat för de olika verksamhetsdelarna för 2017
och 2018. Metodutvecklare i verksamheten har ansvaret för undersökningen och via
brukarråd är brukarna delaktiga och påverkar genom olika förbättringsförslag. En ny rutin
har tagits fram och fastställd plan på uppföljning finns för vidare kvalitetsförbättring.
Läkemedelsgenomgångar genomförs regelbundet och antal olämpliga läkemedel mäts i
kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Vidare
används det nationella kvalitetsregistret Senior alert som är ett verktyg för att stödja
vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt,
utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Resultat från
kvalitetsregistren visar att nämnden lyckats väl med att öka läkemedelsgenomgångar för
personer med demenssjukdom och antalet olämpliga läkemedel har minskat. En viktig
aspekt att ta med i det fallförebyggande arbetet är att syftet inte är att begränsa brukarna i
sin vardag. Brukarna måste få röra på sig samt vara självständiga, och då sker det fall
ibland trots att det som går att förebygga i Senior Alert är gjort. Sammanfattningsvis har det
fallförebyggande arbetet visat positiva resultat för personer med demenssjukdom.
Ytterligare arbete för att preventivt minska antalet fall- och läkemedelsavvikelser är:


Träffpunktsverksamheten erbjuder gruppgymnastik, promenadgrupper, styrketräning,
balansträning, yoga och qigong för att öka styrka och koordination.
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Vidgad digital signering vilken kan bidra till ökad tydlighet gällande läkemedelshantering.
Fixartjänsten erbjuder tjänster för att minska fall i hemmet hos seniorer. Tjänsten
utnyttjas framförallt av kvinnor över 80 år. Fixartjänst har under 2018 gjort 1 185
hembesök. Av dessa besök var 853 besök med fokus att hjälpa seniorer i hemmet med
arbetsuppgifter på hög höjd (byte av gardiner, glödlampor, batterier i brandvarnare
m.m.) 63 av besöken var förebyggande brand-/skyddsronder.
Nämndens syn- och hörselinstruktör gjorde under 291 hembesök 2018.
Att funktionen mobil hemsjukvårdsläkare nu finns på samtliga vårdcentraler är också en
del i det preventiva arbetet för att minska avvikelser i verksamheten. Detta skapar ett
stöd för legitimerad personal och är ett resultat av en samverkansinsats som har skett
på chefsnivå, primärvård, sjukhus och kommun.
Syn- och hörselinstruktören har startat upp syn- och hörcaféer under hösten där brukare
får tips och råd för att klarar vardagen på egen hand. Dessa aktiviteter kan ses som ett
indirekt fallförebyggande arbete.

Genom IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) kring en vårdkedja för personer med
demenssjukdom med Stiftelsen Bräcke diakoni, arbetar nämnden med att skapa en
vårdkedja för äldre personer med inriktning mot demenssjukdom. Detta samarbete är
yttermera ett sätt att arbeta utvecklande kring förebyggande insatser mot målgruppen.
Sammantaget gör vård- och äldreomsorgsnämnden bedömningen att ett flertal satsningar
har genomförts som har både indirekt och direkt bäring på utvecklingen av styrindikatorerna
Nöjd-kund-index inom hemtjänsten och inom äldreboenden ska öka.
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(7) Vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt,
metoder och tekniker där medel från Innovationsfonden ska användas.
Utfall 2018:
Innovationsfonden avslutades i samband med vårbokslutet. Nämnden har ej sökt medel
2018 från innovationsfonden utan har istället ansökt om och använt 1 516 860: - från utlysta
statliga stimulansmedel till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen 2018.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning
Indikator:

Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka

Vård- och äldreomsorgsnämndens åtagande, nyckeltal och utfall:
Nämndens åtagande
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(A) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att öka andelen ekologisk mat inom
äldreomsorgen.
Nyckeltal: Uppföljning av kostavtalet tillsammans med kostenheten genomförd
Utfall: Uppföljning sker kontinuerligt under 2018
Nyckeltal: Nöjdhet med måltidssituation utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Nöjdhet med måltidssituation särskilt boende
Utfall Alingsås
2016
71 %
70 %
2017
74 %
72 %
71 %
2018
71 %
Kontinuerliga uppföljningar görs för att följa verksamheternas upplevelser av kostavtalet.
Kostavtalet innebär bland annat att 75 % av maten ska vara lagad från grunden och 12 %
av den serverade maten ska vara ekologisk. Partnering har startats upp mellan
förvaltningen och ISS på ledningsnivå, i syfte att uppnå en högre kvalitet och i en
förlängning mer ekologisk mat i verksamheten. Fortlöpande arbete kring uppföljning av
kostavtalet samt vidare arbete med partnering mellan kök och verksamhet pågår.
Uppstartsmöte har genomförts under hösten.

Åtagande utifrån VÄN:s samtliga mål; (Mål 4), (Mål 5), (Mål 6), (Mål 7) och (Mål 12)
Indikator:

Samtliga indikatorer kopplade till mål 4, 5, 6, 7 och 12

Nämndens åtagande
(8) Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att aktivt verka för och genomföra
flerårsstrategins utpekade vilja.
Nyckeltal: Se samtliga ovan nämnda nyckeltal
Utfall 2018: Se samtliga ovan nämnda utfall med tillhörande klassificering.
Vård- och äldreomsorgsnämnden bedömer utifrån en helhetsbedömning av samtliga
åtaganden och uppdrag att nämnden uppfyller flerårsstrategins utpekade vilja. En stor
utmaning där nämnden inte uppnår flerårsstrategins utpekade vilja är inom området
ekonomi. En stor ökning av hemtjänsttimmar och minskade intäkter för personlig assistans
har orsakat budgetunderskott och hög nettokostnadsökning 2018.

Nämnden arbetar vidare med metodåret med målvärden för sänkt sjukfrånvaro, minskade
timanställningar, nöjda medarbetare och brukarnöjdhet m.m. vilket är nedbrutet och
uppföljningsbart per arbetsgrupp.
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Internkontrollplan
Internkontrollplanen sammanfattar de riskområden som uppmärksammats inför
verksamhetsår 2018. Månadsstatistik som är baserad på internkontrollplanen skickas
månadsvis till nämnden som omfattar kösituation och beläggning i särskilda
boendeformer, hemtjänstutveckling och personalstatistik. Statistiken har 2018
kompletterats med statistik över överflyttad funktionsstödsverksamhet från
Socialnämnden. Uppföljning av de riskområden som identifierats i internkontrollplanen
följs löpande upp till nämnd, budgetansvariga och till berörd personal.

Hemtjänsttimmar/månad kommun
Hemtjänsttimmar/månad privat
Hemtjänsttimmar/månad totalt
Aktiva platser på särskilt boende vid årsskifte
Aktiva platser på korttid/växelvård vid årsskifte
Beläggning särskilt boende
Personer i kö till särskilt boende medel
Ej erbjudits plats inom tre månader medel
Andel av invånarna >80 år på Säbo (Alingsås)
Andel av invånarna >80 år på Säbo (Riket)

Helår
2016
23 700
6 600
30 300
385
36
96,3%
49
12
12,8 %
12,9 %

Helår
Helår
2017
2018
26 000
27 400
6 000
7 600
32 000
35 000
385
393
36
36
96,0%
95,8%
40
32
4
1
12,4 % Kommer 2019
12,5 % Kommer 2019

- Rätt volym äldreboendeplatser
2018 uppgår kön till äldreboende till 32 personer i genomsnitt. Under 2018 har den
långsiktiga strävan att möjliggöra för äldre att kunna bo kvar längre i ordinärt boende och
därmed även minska kön till särskilt boende fortsatt, vilket medfört att kön successivt
under året minskat och mellan augusti och december 2018 har ingen person behövt vänta
mer än tre månader utan erbjudande om plats
Åtta nya gruppboendeplatser har uppstartats under hösten 2018 och fortsatt planering för
fler platser på särskilt boende pågår. Färdigställandeplanen enligt nedan är dock osäker.
Bjärkegården
Brunnsgården

Utökning antal platser
26
50 - 60

Planerat färdigställande
Cirka 2020
Cirka 2022
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- Förändring av hemtjänst
Antalet hemtjänsttimmar har ökat med 9,2 procent under 2018 jämfört med 2017.
Ökningen av hemtjänsttimmar är ungefär dubbelt så hög som ett genomsnitt över de fem
senaste åren, dels har fler personer hemtjänst 2018 men en stor orsak till den kraftiga
ökningen är att personer med mycket stora hemtjänstinsatser ökat.

Personer med mer än 150 timmars hemtjänstinsats per månad
33

22

23

2016

2017

2018

I februari 2019 återkommer förvaltningen till nämnden med åtgärder för att minska antalet
personer med stora hemtjänstinsatser och det totala antalet hemtjänsttimmar.

- Heltidsresan
Internkontrollplanen avser att följa ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter av
införandet av heltidsresan. Under 2017 togs en partsgemensam arbetsgrupp fram
handlingsplan Heltidsresan, samt har en kommungemensam handlingsplan upprättats.
Nämnden har under 2018 riktat resurser för att öka takten i uppdraget. Under november
2018 omfördelades en tjänst internt med fokus på kompetensförsörjning och
handlingsplan Heltidsresan. Avdelningen för funktionsstöd har i nuläget erbjudit den
personal som önskat arbeta heltid detta. Vad som kvarstår är utökad samverkan mellan
verksamheter och tekniskt stöd av schemaplaneringssystem för att kunna nå optimalt
personalplanering. Implementeringen av stödsystemet Time Care pågår men behov finns
att ytterligare trimma systemet och utbilda i detsamma för att få ut verksamhetsnytta och
minska de ekonomiska riskerna som ett förändrat arbetssätt innebär.
- Övertagande av avdelningen för funktionsstöd
Från 2018 har avdelning för funktionsstöd flyttats från socialnämnden till vård- och
äldreomsorgsnämnden. Syftet med överflyttningen av funktionsstöd är att uppnå
effektivare resursutnyttjande och samordningsvinster. De senaste åren har den största
ekonomiska utmaningen varit Försäkringskassans hårdare bedömningar av personlig
assistans. Intäkten för personlig assistans har för Alingsås minskat med 486: - per
invånare (cirka 19 mnkr) mellan 2014 och 2017, intäktsminskningen har medfört
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ekonomiskt budgetunderskott för verksamheten då insatser mot brukare till stor del
kvarstår. Under 2018 har intäkterna från Försäkringskassan minskat med ytterligare 10,5
mnkr vilket bidragit till underskottet om 7,2 mnkr för verksamheten personlig assistans.
Överflyttandet av funktionsstöd till vård- och äldreomsorgsnämnden har sammantaget
fungerat relativt väl och ett bra samarbete föreligger. Vidare har ett gemensamt arbete
mellan nämnderna för att säkerställa att Alingsås kommun inte går miste om bidrag från
utjämningssystemet av LSS-kostnader medfört att intäkten till Alingsås kommun avseende
verksamhetsår 2017 (bidragsår 2019) från LSS-utjämningssystemet ökar från 33,5 mnkr
till 42,8 mnkr. Statistikinlämning för verksamhetsår 2018 visar att volymvärdet av LSSinsatser ökat med 8,8 mnkr, vilket tillsammans med kostnaden per insats och övriga rikets
utveckling av volymer och kostnader påverkar LSS-utjämningen 2020.

Bidrag till Alingsås från LSS-utjämningen (mnkr)
29,7

2015

34,5

35,9

33,5

2016

2017

2018

42,8

2019

- Välfärdsteknologi
Nämnden arbetar för att öka välfärdsteknologin i verksamheten, ett flertal projekt pågår
inom välfärdsteknologiområdet, bland annat pågår projekt med digital fjärrtillsyn (tillsyn
genom kamera), i nuläget är sex kameror utställda och planering för ytterligare 40 kameror
pågår. Vidare har 60 datorer som medför att sjuksköterskor får mobil åtkomst till
omvårdnadssystem och kan dokumentera mobilt inköpts, vilka har tagits i drift under 2018.

Omedelbar åtgärd
I närtid behövs utbyggnad boendeplatser för funktionsstöd tillskapas utifrån att 14
personer står i kö till ett boende enligt LSS. Om personer i kö inte erbjuds ett boende inom
12 månader uppkommer sannolikt en viteskostnad som motsvarar den kostnad platsen
hade kostat vid ett verkställande av beslutet. Vidare kompenseras Alingsås kommun med
cirka 0,9 mnkr för en verkställd boendeplats i utjämningssystemet av LSS-kostnader. En ej
verkställd insats inkluderas inte som ett värde i utjämningssystemet samtidigt som
kommunen sannolikt betalar en viteskostnad vilket gör att en kommun riskerar drabbas av
en dubbelkostnad vid ej verkställt beslut inom LSS.
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Redovisning av uppdragsföretag
Frösunda Omsorg AB, Stiftelsen Bräcke diakoni, Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB,
Assistansbyrå i VG AB, MF Living Care AB, 24h Vård och Omsorg i Alingsås HB, Team
Assistans i Göteborg AB, Homemaid AB, Ruths Hemtjänst i Alingsås AB, ISS Facility
Services AB, Västtrafik AB, ACA Assistans i Öjersjö AB, Alminia AB, Assist Kompaniet
Svea AB, Assistans för dig i Sverige AB, Engsjö Assistans, Frösunda LSS AB, God
Assistans i Sverige AB, Humana Assistans AB, Livsanda vård och assistans, Pater
Assistans AB, Poolarna assistans AB, Primacura AB, Trea Assistans AB, Trygg i Hemmet
Partille, Ågrenska AB, Juniagruppen AB, Södra Vätterbygdens folkhögskola,
Uppdragsföretag anlitas genom upphandlingar, idéburet offentligt partnerskap eller genom
att de är aktiva inom vård- och äldreomsorgsnämndens tillämpning av LOV (Lagen om
Valfrihet). Därtill väljer brukare inom personlig assistans vilken utförare som ska utföra
deras personliga assistans.

Ekonomi
Utifrån nämndbeslut (2018-04-09) ska äldreomsorg och övertagen verksamhet från
socialnämnden särredovisas i den ekonomiska uppföljningen. För att särredovisa
funktionsstöd från äldreomsorg har följande fördelningar gjorts:
-

Ansvar 814* avdelning funktionsstöd redovisas som funktionsstöd
Därtill har 30 procent av personalkostnad under förvaltningsledning och
planeringsavdelning för gemensamma kostnader som arbetar mot hela
organisationen där funktionsstöd utgör cirka 30 procent fördelats till funktionsstöd.
En uppdatering har gjorts i samband med årsbokslutet vilket medfört att 4,0 mnkr
fördelats från äldreomsorg till funktionsstöd.

I resultaträkningen för funktionsstöd under kolumnen ”Bokslut 2017” har justeringar gjorts
för att förbättra jämförelsen av intäkter och kostnader mellan 2017 och 2018 för
funktionsstöd. Kolumn ”Bokslut 2017” inkluderar ansvar 924* (Funktionsstöd 2017) även
övertagen verksamhet utöver ansvar 924*. Vilken beräknats till cirka 6,0 mnkr avseende
2017. Därtill har vård- och omsorgsnämnden inkluderat en gränsdragningskostnad om
1,35 mnkr i utifrån överenskommelse i bokslutet för 2018.
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Ekonomi Äldreomsorg
Drift
Belopp i tkr

Budget
2018

Verksamhetens intäkter

Bokslut
2018

Avvikelse
Bokslut
utfall/
2017
budget 2018

Differens
2017/2018

80 257

87 245

6 988

82 063

5 182

Personalkostnader
Lokalhyror

-364 871
-62 784

-373 358
-59 874

-8 487
2 910

-356 760
-59 263

16 598
611

Köp av tjänster

-111 481

-116 590

-5 109

-104 017

12 573

-26 701

-32 150

-5 449

-30 971

1 179

Verksamhetens kostnader

-565 837

-581 973

-16 136

-551 011

30 962

Verksamhetens
nettokostnader

-485 580

-494 727

-9 147

-468 948

25 779

485 580

485 580

0

470 108

15 472

0

-9 147

-9 147

1 160

-10 307

Övriga kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat

Äldreomsorgen redovisar ett underskott med 9,1 mnkr för verksamhetsår 2018. Resultatet
är 5,1 mnkr sämre än prognos vid delårsbokslutet och 3,1 mnkr sämre än prognos per
oktober och november månad. Det ekonomiska underskottet beror framförallt på att
hemtjänsten ökat med 3 000 hemtjänsttimmar per månad mellan 2017 och 2018 vilket
motsvarar en volymökningskostnad om 13,0 mnkr. Ökningen tilltog under septemberdecember vilket medförde att det ekonomiska resultatet försämrades under hösten. Nedan
diagram visar hemtjänsttimmarnas utveckling mellan 2017 och 2018.
Kommunalt utförande
32 000

2017

Privat utförande

34 300

36 300

2018 jan-aug

2018 sept-dec
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Avvikelse mot budget och större kostnadsförändringar
Intäkter
-

-

Intäkter redovisar ett överskott om 7,0 mnkr. Externt finansierade anställningar har
ökat och redovisar ett överskott med 2,7 mnkr och omvårdnadsintäkter redovisar
ett överskott med 2,9 mnkr utifrån fler brukare med hemtjänst. Därtill redovisar
hyresintäkter samt momsintäkter för privat utförd vård överskott.
Att intäkter ökat med 5,2 mnkr jämfört med 2017 beror framförallt på ökade
omvårdnadsintäkter och ökade statliga bidrag för IT-satsning samt har fler
bidragsanställningar i verksamheten medfört ökade intäkter.

Personalkostnader
-

-

Personalkostnader redovisar ett underskott mot budget och en kostnadsökning
utöver löneökningstakten om cirka 8,5 mnkr. Underskottet och kostnadsökningen
beror framförallt på att den kommunalt utförda hemtjänsten ökat med drygt 1 400
hemtjänsttimmar per månad vilket motsvarar cirka 6,0 mnkr. Nattpatrullen har
därtill utökats vilket medfört en kostnadsökning och ett budgetunderskott med drygt
1,0 mnkr, samt medför bidragsanställningar högre personalkostnader än budget
men finansieras genom motsvarande ökning av intäkter.
Arbetade timmar i äldreomsorgen har under 2018 ökat med 2,5 procent, ökningen
återfinns uteslutande inom hemtjänsten utifrån volymökningen 2018.
Hur personalkostnad per arbetad timma förändras har en stor påverkan på
nämndens ekonomi, under 2018 har personalkostnad per arbetad timma ökat med
2,1 procent vilket är en relativt måttfull ökningstakt.
2017

Totala personalkostnader
Antal arbetade timmar
Personalkostnad per arbetad timma

2018

356 760 000 373 358 000

Förändring
4,6 %

1 234 789

1 265 850

2,5 %

289

295

2,1 %

Köp av tjänster
-

Kostnaden för köp av tjänster har ökat med 12,6 mnkr under 2018 och redovisar
ett underskott med 5,1 mnkr. Ökningen av privat utförd hemtjänst står för 8,1 mnkr
av kostnadsökningen och för hela budgetunderskottet 2018.

Övriga kostnader
-

Övriga kostnader har ökat med 1,2 mnkr under 2018 vilket framförallt beror på
ökade bilkostnader till hemtjänsten. Budgetunderskott beror framförallt på
bilkostnader, personalrepresentation, hälso- och friskvård och IT-kostnader.
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Utfall per verksamhet 2018 och jämförelse med prognos vid delårsbokslut (Mnkr)

0
Kvarboende
-1,5

Boende
-1,5 -1,4

Hälso- och sjukv
-1,0 -1,3

Myndighet
-0,5

0,5
Övrigt

Totalt

-2,7

-3,7

-4,0
Prognos delår

Bokslut
-9,1

De större prognosavvikelserna från delårsbokslutet och bokslutet finns i verksamheterna
kvarboende och under övrigt där ökningen av hemtjänst är orsak till underskotten.
Kvarboendet har fått en ökad ersättning när hemtjänsten ökat men verksamhetens
kostnader har ökat mer än volymökningen bland annat beroende på att nattpatrullen
förstärkts. För övriga kostnader beror försämringen på att ersättningen som betalas till
privata och kommunala utförare för utförd hemtjänst ökade från 148,8 mnkr enligt
prognosen vid delår till en verkligt kostnad om 152,3 mnkr för helåret 2018.

Jämförelse med föregående år
Nämndens nettokostnader har ökat med 5,5 procent under 2018. Kostnadsökningen är
cirka sex miljoner högre än pris-/löne- och volymökningar mellan 2017 och 2018.
Pris-/löne och volymökningar jämfört med nettokostnadsökning 2018
Pris- och löneökning 2018 (cirka 2,3 %)

ca: 10,8 mnkr

Volymökning utifrån befolkningsstatistik 2018*
Totalt Pris- löne och volymökning

ca: 9,0 mnkr
ca: 19,8 mnkr

Nettokostnadsökning enligt bokslut 2018

25,8 mnkr

*Antal invånare 65 – 79 år har preliminärt ökat med 92 personer, invånare 80 - 89 år har preliminärt ökat med
48 personer och antal invånare över 90 år har preliminärt ökat med 8 personer mellan 2017 och 2018. Utifrån
det kommunala utjämningssystemets metod att beräkna hur mycket äldreomsorgen kostar per invånare i olika
åldersintervall motsvarar befolkningsökningen en volymökning om 9,0 mnkr. Beräknad kostnad per
åldersintervall uppgår till 17 500: - för 65-79 år, 107 700: - för 80-89 år och 276 300: - för invånare >90 år.

Orsaken till att kostnadsökningen är högre än pris-/löne- och volymökningar beror dels på
att ökningen av vårdtagare överstiger den demografiskt motiverade ökningen, därtill har
kostnaden per brukare ökat eftersom personer med mer än 150 timmars hemtjänst per
månad ökat (se internkontrollplan sidan 18). Under 2018 har åtta platser tillkommit på
särskilt boende och 33 personer har tillkommit med hemtjänst.
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Ekonomi Funktionsstöd
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
Bokslut
utfall/
2017
budget 2018

Differens
2017/2018

110 730

108 929

-1 801

118 867

-9 939

-228 343
-16 830

-239 619
-16 494

-11 276
336

-237 636
-18 057

1 983
-1 563

Köp av tjänster

-22 950

-28 901

-5 951

-24 589

4 312

Övriga kostnader

-47 119

-42 110

5 010

-44 034

-1 924

Verksamhetens kostnader

-315 242

-327 123

-11 881

-324 316

2 808

Verksamhetens
nettokostnader

-204 512

-218 195

-13 683

-205 449

12 746

204 512

204 512

0

0

-13 683

-13 683

Personalkostnader
Lokalhyror

Kommunbidrag
Årets resultat

Verksamheten funktionsstöd redovisar ett underskott med 13,7 mnkr för verksamhetsår
2018. Resultatet är 5,2 mnkr sämre än prognos vid delårsbokslutet varav 1,35 mnkr beror
på att en gränsdragningskostnad gentemot Socialnämnden belastade funktionsstöd i
samband med bokslutet. Underskottet 2018 beror främst på utvecklingen inom personlig
assistans där intäkterna minskar från Försäkringskassan och den kommunfinansierade
kostnaden för privat utförd personlig assistans enligt LSS ökat.

Personlig Assistans (mnkr)
Intäkter
Intäkt från Försäkringskassa assistans
Kostnader
Avgift 20 första timmarna assistans
Köp av privat utförd assistans

Utfall
2017

Utfall
2018

Förändring
2017 - 2018

-102,5

-92,0

-10,5

33,9
16,5

32,1
21,3

-1,8
4,8

Försämringen av prognosen från delårsbokslutet härrör till personlig assistans med 1,7
mnkr, att gränsdragning mot Socialnämnd försämrat utfallet med 1,35 mnkr och att
justeringar mellan äldreomsorg och funktionsstöd försämrat utfallet med 1,6 mnkr.
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Avvikelse mot budget och större kostnadsförändringar
Från januari 2018 togs funktionsstödsverksamheten över av vård- och
äldreomsorgsnämnden och på kort tid gjordes en detaljbudget för nämndens nya
verksamhet. Året och uppföljningar av verksamheten har visat att något för hög budget
lades på övriga kostnader och något för låg budget på framförallt personalkostnader.
-

-

-

-

Intäkter har minskat jämfört med 2017 och redovisar ett underskott om 1,8 mnkr
2018, minskningen av intäkter beror på underskott om 3,4 mnkr för intäkter för
personlig assistans. Därtill förbättras intäkterna av överskott för hyresintäkter och
högre momsintäkter för privat utförd personlig assistans.
Personalkostnader uppvisar ett underskott om 11,3 mnkr. Underskottet beror dels
på de justeringar om 6,4 mnkr som gjorts för att särskilja funktionsstöd och
äldreomsorg 2018. Underskott av personalkostnader har också uppkommit med
1,2 mnkr för att nytt LSS-boende öppnade under september månad. Därtill
uppvisar personlig assistans och korttids underskott för personalkostnader 2018.
Köp av tjänst uppvisar ett underskott om 6,0 mnkr vilket med 3,9 mnkr beror på
ökningen av privat utförd personlig assistans och med 1,35 mnkr beror
underskottet på att nämnden belastats med en gränsdragningskostnad.
Övriga kostnader uppvisar ett stort överskott om 5,0 mnkr vilket dels beror på
minskade kostnader för de 20 första timmarna personlig assistans med 1,9 mnkr.
Därtill beror cirka 2,0 mnkr av överskottet på att förbrukningsmaterial och övriga
kostnader budgeterats för högt (enligt text i rubriken).

Utfall per verksamhet 2018 och jämförelse med prognos vid delårsbokslut (Mnkr)

0,5 0,3

1,3 1,8

1,0 0,7

-1,2

-1,5

0,0
-1,4

-2,4
-2,4

-2,2
-4,0

-5,5
-7,2
-8,5
Prognos Delår

Bokslut
-13,7
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Större prognosavvikelser 2018
-

-

-

-

Personlig assistans redovisar ett underskott om 7,2 mnkr är en försämring mot
delårsbokslutet med 1,7 mnkr. Huvudorsaken till försämringen är att väntade
intäkter från Försäkringskassan varit lägre än prognos vid delårsbokslut.
Verksamheten boende, daglig verksamhet och korttids uppvisar sammantaget ett
överskott om 0,6 mnkr 2018, vilket är oförändrat jämfört med delårsprognos.
Övrigt avser framförallt centrala kostnader inom funktionsstöd, vilka redovisar ett
överskott om 0,7 mnkr, vilket är något sämre än prognos vid delårsbokslut, under
övrigt inkluderas det nystartade LSS-boendet från september 2018.
Justerad budget inkluderar att när budget för äldreomsorg och funktionsstöd
separerats medfördes att budgetjustering från äldreomsorg till funktionsstöd om
2,4 mnkr som gjordes i budgetarbetet inför 2018 återförs till äldreomsorgen vilket
medför ett underskott för funktionsstöd med motsvarande summa.
Därtill har funktionsstöd tillförts kostnader för den del av nämndens OH-kostnader
som riktar sig mot avdelning funktionsstöd om 4,0 mnkr för helår 2018 (se sid 20).

Nettokostnadsökningen för funktionsstöd 2018 är svårberäknad utifrån att verksamheten
bytt nämnd mellan 2017 och 2018. Resultat 2018 jämfört med helårskostnad 2017 justerat
för överflyttad verksamhet och OH-kostnad indikerar en nettokostnadsökning om cirka 6,2
procent (12,7 mnkr). Nettokostnadsökningen är något lägre än summan av
volymförändringar 2018 enligt inrapporterade uppgifter till utjämningssystemet (8,8 mnkr)
samt pris- och löneökningar som uppskattas till 2,3 procent (4,7 mnkr).
Prognossäkerhet (Totalt för nämndens verksamhet)
Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2018

Prognos
702 592
703 592

Avvikelse från
bokslut
-10 330
-9 330

712 922

Vårbokslutet bedömde helårsnettokostnaden 1,3 procent för lågt och delårsprognosen
bedömde helårsnettokostnaden1,5 procent för lågt. De relativt stora prognosavvikelserna
2018 beror framförallt på:
-

-

-

Volymen hemtjänsttimmar uppgick vid delårsbokslutet till 34 300 hemtjänsttimmar
per månad men ökade under september – december till 36 300 hemtjänsttimmar
per månad, volymökningen försämrade resultatet med cirka 3,5 mnkr.
Avdelning kvarboende som mottagit en stor del av volymökningen inom hemtjänst
har under hösten försämrat resultatet med 2,5 mnkr, delvis på grund av utökning
av nattpatruller.
Verksamheten personlig assistans försämrades med 1,7 mnkr efter delårsbokslut
och därtill uppkom en gränsdragningskostnad om 1,35 mnkr vid bokslutet.
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Investeringar
Tkr

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
helår

Bokslut
2017

Differens
2017/2018

Reinvestering
1 600

916

684

1400

-484

IT-utrustning

300

879

-579

167

712

Vårdarhjälpmedel

250

286

-36

272

14

Sängar

250

371

261

110

Inventarier

Anpassningsinvestering

-121

0

0

Inventarier

400

229

171

320

-91

IT-utrustning

300

220

80

165

55

Vårdarhjälpmedel

100

72

28

114

-42

Sängar

100

93

7

111

-18

3 300

3 065

235

2 810

255

Totalt utgifter

Vård- och äldreomsorgsnämnden har 2018 investerat för 3,1 mnkr vilket är 0,3 mnkr högre
än 2017. Nämnden redovisar 2018 ett överskott med 0,2 mnkr för investeringsbudgeten.
Överskottet beror på lägre investeringar i inventarier än budgeterat. Men samtidigt har
nämnden investerat 1,1 mnkr för 60 bärbara datorer till hälso- och sjukvården, denna
kostnad har nämnden erhållit statliga bidrag för vid sidan av investeringsbudgeten.
Investeringarna är 1,4 mnkr högre än prognosen vid delårsbokslut, ökningen beror
framförallt på att de bidragfinansierade investeringen av datorer till hälso- och sjukvården
som inte inkluderades i prognosen vid delårsbokslutet.
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Personalredovisning
Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Personalsammansättning VoÄ
Totalt
Handläggar- och administratörer
Ledningsarbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt
(behandlingsassistent/socialpedagog)

Servicetekniker och fixartjänst
Personliga assistenter
Rehabilitering och förebyggande arbete
Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde
Vårdare

Antal årsarbetare Antal årsarbetare
nov-17
nov-18
1 169,6
1 185,7
38,7
40,6
41,0
41,5
24,0
23,5
22,8

24,8

4,0
231,0
28,1
72,1
440,4
99,8
168,0

4,0
225,5
27,4
70,9
452,5
99,2
175,9

*Eftersom uppföljning per AID-kod ej är fullständig i Hypergene har ovanstående siffror tagits fram
utifrån Befattning och fördelats på yrkeskategoriseringar enligt ovan.

Antal årsarbetare i förvaltningen har framförallt ökat inom yrkesgrupperna undersköterska
och behandlingsassistenter/socialpedagoger jämfört med samma period 2017. En
anledning är att man anställt och utbildat undersköterskor, vilket betyder att VÄN nått
målet; att 80 procent inom äldreomsorgen ska vara utbildade undersköterskor. I dagsläget
är 82,0 % av anställd vårdnära personal inom äldreomsorgen utbildade undersköterskor.
Nämnden har fortsatt svårt att rekrytera personal med tillräcklig kompetens, framförallt
inom yrkesgrupperna arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Insatser som
riktad annonsering via sociala medier har använts för nämnda yrkesgrupper. HR har även
genomfört en enkätundersökning bland dem som har avslutat sin anställning på hälsooch sjukvårdsavdelningen under våren 2018 för att utreda orsakerna till uppsägningarna.
Insatser har framförallt riktats mot förvaltningens bristyrken. Även arbetet med
Heltidsresan är en del av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet för att behålla
befintlig personal. En annan del i kompetensförsörjningsarbetet är att en utvecklingsledare
med inriktning kompetensförsörjning anställts. Vidare arbetar nämnden med att aktivt
jobba för en samverkan mellan förvaltningen och skolor i form av APL (arbetsplatsförlagt
lärande) i syfte att skapa förutsättningar att på sikt fånga upp framtida personal.
Målet är att bli en mer attraktiv arbetsgivare för både ny och befintlig personal.
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Andel timavlönade
Arbetad tid
Arbetad tid
Jan-Dec 2017 Jan-Dec 2018
Arbetad tid

1 949 741

1 967 422

Andel av arbetad tid som timlön

19,5 %

20,7 %

Andel av arbetad tid som fyllnad

1,9 %

1,5 %

Andel av arbetad tid som övertid

1,3 %

1,4 %

Under januari till december 2018 har cirka 2 200 mer timmar arbetats av timanställd
personal per månad jämfört med motsvarande period 2017. Hela ökningen är hänförlig till
hemtjänsten där de kommunalt utförda hemtjänsttimmarna januari – december 2018 ökat
med cirka 1 400 hemtjänsttimmar per månad jämfört med motsvarande period 2017.
Nämnden kommer fortsatt arbeta mot målet att minska andel tid som utförs av timanställd
personal bland annat genom vidareutveckling av den framtagna handlingsplanen
Heltidsresan samt att arbeta med utveckling av schemaläggningsverktyg i form av bl.a.
Avancerad bokning. Vidare åtgärder är att man arbetar med överanställningar samt att
följa rekryteringsordningen som innebär att erbjuda de med tillsvidareanställningar
möjlighet att höja sina tjänstgöringsgrader innan man går ut och rekryterar externt.

Andel delade turer
På avdelningen särskilt boende har större delen av verksamheten delade turer. Det finns
två arbetslag, varav ett på Brunnsgården och ett på Tuvegården, som inte har delade
turer. I snitt har varje anställd 1-2 delade turer under en schemaperiod på 6 veckor. På
avdelningen kvarboende har majoriteten av enheterna delade turer. Varje anställd har i
snitt 1-2 delade turer under en schemaperiod på 6 veckor. Någon enhet har inget krav på
delade turer men där personalen själva har möjlighet att välja det. Flertalet enhetschefer
arbetar aktivt med att minska delade turer i förvaltningen. När det gäller avdelningen för
funktionsstöd finns det endast ett fåtal delade turer på Videgården, vissa medarbetare har
enligt eget önskemål lagt in om delade turer.
I dagsläget ser nämnden inga större förändringar gällande delade turer men dialoger förs i
verksamheterna att minska dessa. Under våren 2018 har ytterligare chefer inom VoÄ
utbildats i Hälsosam schemaläggning en insats som också förväntas ge effekt vad det
gäller att minska andelen delade turer. Utvecklingen av schemaläggningsverktyg kommer
att vara till god hjälp i arbetet samt att förvaltningen under 2018 har rekryterat en
utvecklingsledare med inriktning schema och bemanningsprocess. En risk med att ta bort
delade turer helt är tätare helgbemanning samt risk för ökade kostnader.
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Personalomsättning
Personalomsättningen har under perioden januari till december 2018 ökat inom
förvaltningen jämfört med samma period föregående år. Totalt har 136 personer avslutat
sin tjänst varav 32 personer har gått i pension under perioden januari till december 2018.
De angivna anledningarna till att de väljer att avsluta sin tjänst är differentierad men de
främsta orsakerna är att medarbetarna väljer ”annan avgångsväg”, ”privat verksamhet”
eller ”annan kommun”. En djupare analys av orsakerna är inte möjlig på övergripande nivå
i bokslutet. Vi kunde dock se i den enkätundersökning som gjordes på hälso- och
sjukvårdsavdelningen att lönen var en av de främsta anledningarna till att man valde att
avsluta sin anställning (se även personalsammansättning sidan 28) samt att vi för tillfället
har en bra arbetsmarknad med stor tillgång till jobb för de flera av våra yrkesgrupper.

Personalomsättning

Jan-Dec
2016

Jan-Dec
2017

Jan-Dec
2018

4,8 %

7,7 %

8,4 %

(exklusive pensionsavgångar)

Personalförsörjning
Antalet ansökningar till de kritiska tjänsterna är marginellt förändrade. Problematiken
kvarstår även under 2018. De kritiska tjänsterna är framförallt arbetsterapeuter och
fysioterapeuter där 12 annonser publicerats, där endast 8 personer har rekryterats totalt.
Rekrytering av undersköterskor är fortsatt bekymmersamt och det är endast 5,76 sökande
per tjänst. Vi kan också se att den interna rekryteringen fortsätter att minska och där den
externa rekryteringen med annonser har ökat. Den interna personalplaneringen tillsätter
färre tjänster och fler externa medarbetare tillkommer.
Antal sökande till tjänster undersköterska

2 000
1 500
Totalt antal sökande
1 000

Externt sökande
Internt sökande

500
0
2016

2017

2018

När det gäller sjuksköterskor så ser man att det är väldigt få sökande per annons och av
16 lediga tjänster har man rekryterat 13 personer under 2018.
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Förvaltningen ser ut att kunna rekrytera personal med tillräcklig kompetens till övriga
tjänster men man ser att det är utmaningar kring rekrytering inom de flesta yrkesgrupper.
Nämndens arbete mot Heltidsresan samt att utvecklingsledare med inriktning
kompetensförsörjning har anställts för att arbeta med utmaningarna kring
kompetensförsörjning.

Kompetensutveckling
Varje enhet har en egen kompetensförsörjningsplan som är riktad utifrån behovet i
arbetsgrupperna. Exempel på genomförda insatser är fördjupningskurser i BPSD,
utbildning i VILS, samt olika projekt inom arbetsmiljö där grupper deltagit i olika projekt
som ”Sunt arbetsliv” och ”Hållbar hälsa”.
En större insats som gjorts är Bemanningsakademin för enhetschefer med inriktning på
hälsosammare schemaläggning. Utbildningen innefattar fyra heldagar med områden som
arbetsmiljö, ekonomi och schemaläggning. Utbildningen förväntas ge positiva effekter på
hur vi lägger hälsosamma scheman som i framtiden skulle kunna minska sjukfrånvaron
samt förbättra möjligheter till en god ekonomi.
Respektive yrkesgrupp har erbjudits riktade insatser för att kompetensutveckla befintlig
personal. Inom boende- och kvarboendeavdelningarna har kompetensförsörjningsplaner
tagits fram på varje enhet. Studiecirklar på boendeavdelningen har genomförts för att
vidareutbilda personal inom demens samt fortbildning i BPSD. En del enheter har satsat
på gedigna introduktioner för att skapa bättre förutsättningar för nyanställda men även
säkerställa kompetensen i verksamheten. Under våren har vissa enheter haft studiebesök
från andra kommuner för att dela erfarenhet. De båda avdelningarna har även öppnat upp
för samarbete mellan enheter där personal ges möjlighet att arbeta på fler arbetsplatser.
Effekten blir en intern kompetensutveckling där personal delar erfarenheter och kunskap
med varandra.
Den vårdnära personalen har genomgått olika utbildningar och studiecirklar för att fördjupa
samt bredda sin kunskap kring våra äldre vilket förväntas ge effekter där vi i ännu högre
grad säkerställer en kvalitativ vård och omsorg.
Sjuksköterskorna har genomgått en medarbetarutbildningen med HR, där man gått
igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet i Alingsås kommun med inriktning på tillbud
och arbetsskador, rehabiliteringsrutinen ”från frisk till frisk” samt medarbetaskap.

Jämställdhet
På grund av att lärarlönerna har blivit försenade under 2018 så har det inte kunnat göras
en lönekartläggning på utsatt tid, lönekartläggningen kommer att göras i februari 2019.
Detta gör att en analys av osakliga löneskillnader inte kunnat göras till årsbokslutet.
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Arbetsmiljö
Vård- och äldreomsorgsnämnden har som mål att minska sjukskrivningstalen och har
under hösten implementerat nya rutiner för rapportering av tillbud och arbetsskador. Syftet
med rutinen är att aktivt arbeta med de arbetsmiljörisker som finns i verksamheterna för
att minska riskerna för skador. En annan del är att förvaltningens chefer har gått en
fördjupad rehabiliteringsutbildning samt att förvaltningens HR konsulter har stöttat
cheferna i sitt rehabiliteringsarbete i form av rehab-avstämningar under året. Förvaltningen
har också genomfört utbildningen Bemanningsakademi för implementering av hälsosam
schemaläggning och implementering av aktiv återhämtning för att minska ohälsa och
sjukfrånvaro.
Efter Arbetsmiljöverkets inspektion så har ett kommungemensamt arbete startat för att
arbeta fram åtgärder för att komma tillrätta med de risker som lyftes fram i
inspektionsmeddelandet. För att få en balans mellan krav och resurser i arbetslivet
kommer nämnden fortsätta att aktivt arbeta med Alingsås kommuns
schemaläggningsverktyg. Rutinen för arbetsmiljöbedömning i vårdtagares hem är också
uppdaterad. En ny medarbetarenkät har även tagits fram för att på ett mer träffsäkrare sätt
kunna mäta den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Nämnden har även som mål att verka för att minska andel tid som timanställda utför och
kommer fortsätta arbetet med Heltidsresan. Under ett års tid har några avdelningar arbetat
med projektet ”Sunt arbetsliv” i syfte att förbättra arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn i verksamheten under hösten 2017 där man bland annat
anmärkte på rutiner och genomförandet av den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet varför arbetet kring detta kommer prioriteras inom det närmsta från
såväl förvaltningens som från kommunen i stort.
Under 2018 har det tagits fram nya rutiner och verktyg för att årligen följa upp det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Sjukfrånvaro2
Tabell, sjukfrånvaro i %
2017

2018

Differens 2017-2018

1-14 dagar

3,02 %

3,17%

+0,15 %

1-59 dagar

4,31 %

4,36%

+0,05 %

> 60 dagar

4,65 %

3,91%

-0,74 %

<29 år

6,43 %

5,65%

-0,78 %

30-39 år

8,41 %

6,44%

-1,97 %

40-49 år

9,45 %

8,15%

-1,30 %

50-55 år

10,26 %

12,25%

+1,99 %

> 56 år

8,45 %

8,25%

-0,20 %

Kvinnor

9,30 %

8,75 %

-0,55 %

Män

4,91 %

4,23 %

-0,68 %

Den totala sjukfrånvaron för vård- och äldreomsorgsnämnden under perioden jan-dec
2018 är 8,16 %, vilket är en minskning jämfört med samma period 2017 med 0,56 %. Den
största minskningen av sjukfrånvaro har skett i ålderskategorin 30-39 år. Högst
sjukfrånvaro har medarbetare över 50 år, och precis som föregående år har sjukfrånvaron
ökat för dessa medarbetare. Den totala sjukfrånvaron är ungefär dubbelt så hög för
kvinnor (8,75 %) än för män (4,23 %).
Inom arbetet med metodåret har målvärden tagits fram för verksamheten. Målvärden för
total sjukfrånvaro varierar mellan 7,3 – 9,2 procent beroende på verksamhet och
förutsättningar, målvärdet för korttidssjukfrånvaro varierar mellan 1,9 – 3,5 procent
beroende på verksamhet och förutsättningar.
De hittills viktigaste åtgärderna för att förebygga och åtgärda ohälsa och olycksfall är att
förvaltningen startat upp ett aktivt arbete kring målet att sänka sjukskrivningarna. En orsak
till de minskade sjuktalen kan vara effekten av en förbättrad rehabiliteringsprocess. Men
även att chefer har arbetat tillsammans med HR-konsulter och regelbundet gått igenom
aktuella rehabiliteringsärenden. Resultatet är ett förebyggande synsätt när det gäller
arbetsmiljö i syfte att undvika sjukskrivning hos medarbetare, samt att en del personer

2

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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som har haft långa sjukfall har kunnat gå vidare till nya arbetsuppgifter eller har avslutats.
Förvaltningens chefer har under hösten genomgått en fördjupad rehabiliteringsutbildning.
Under våren har deltagarna i projektet Aktiv återhämtning startat upp med
stresshanteringskurser på 8 tillfällen och responsen från deltagarna har varit bra. Genom
att pröva denna aktivitet finns förhoppning om att kunna utveckla och forma en lokal
samverkansrutin med berörda parter i rehabilitering som i förlängningen leder till en
effektivare rehabiliteringsprocess.

Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2017

2018

Differens 2017-2018

Tillbud

380

422

+42

Arbetsskador

155

153

-2

Antalet inrapporterade arbetsskador är 153 stycken under perioden. Det innebär ett
minskat antal arbetsskador jämfört med samma period förra året. Den vanligaste orsaken
är skadad av annan person. Antalet tillbud var 422 stycken och det är en ökning jämfört
med samma period under 2017. 89 stycken klassificerades som allvarlig händelse. Den
vanligaste orsaken är på grund av brukarens funktionsvariation. De vanligaste platsen är
enskilt hem.
Nämnden har fortfarande relativt få rapporterade tillbud och arbetsskador i förhållande till
storleken på verksamheten, det ligger i planen att under året implementera nya rutiner för
tillbud och arbetsskaderapportering vilket kan leda till en större anmälningsfrekvens. Den
ökning som finns kan förklaras med vissa utbildningsinsatser hos personal och chefer med
inriktning mot tillbud och arbetsskador.
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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2019-02-12

§ 4 2018.033 ÖN

Årsbokslut för överförmyndarnämnden 2018
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsbokslut för år 2018 i enlighet med
kommunstyrelsens anvisningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 februari lämnat följande yttrande:
Av årsbokslutet framgår att överförmyndarverksamheten under året genomfört sitt
huvudsakliga uppdrag enligt plan. Andelen anmälningar och ansökningar om behov av god
man har ökat under året. Antal godmanskap för ensamkommande barn har under 2018
minskat kraftigt, men detta har inte fått någon effekt volymmässigt. Den totala volymen
ställföreträdarskap under perioden 2015-2018 har ökat med ca 150 ärenden
Ekonomiskt uppvisar överförmyndarnämnden ett positivt resultat om + 884 tkr. Överskottet
grundar sig främst på lägre kostnader gällande arvodering till ställföreträdare, köp av tjänster
(inhyrd personal), samt inkomna ej budgeterade intäkter.
Beslut
Överförmyndarnämndens beslut
Årsbokslut för överförmyndarnämnden 2018 antas.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida522
1 avav1683

Utdragsbestyrkande

Årsbokslut överförmyndarnämnden 2018

Verksamhet
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt föräldrabalken, lagen (2005:429)
om god man för ensamkommande barn och vad som i övrigt i lag eller annan författning sägs
om överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens huvuduppdrag framgår i överförmyndarnämndens reglemente,
som är beslutad av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan
finnas i lag eller annan författning samt bestämmelserna reglemente.
Överförmyndarnämndens verksamhet är en kommunal och obligatorisk tillsynsmyndighet.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 att inom ramen för den politiska
handlingsplanen EFFEKT ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och implementera ett
interkommunalt samarbete med överförmyndarverksamheten, inkluderat en
personalövergång. Kommunstyrelsen godkände i sin tur den 11 september 2017, § 159, en
genomförandeplan för handlingsplanen. Kommunfullmäktige beslutade den 5 september
2018, § 149 att någon interkommunal samverkan ej skulle ske.
Huvudsaklig verksamhet

Överförmyndaren ska skydda underåriga och vuxna, som helt eller delvis saknar
beslutskompetens, från rättsförluster. I Alingsås kommun har en överförmyndarnämnd
inrättats med uppgift att förvalta denna kommunala funktion.
Kommunens överförmyndare är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över ställföreträdares
verksamhet i kommunen. Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är:







att utreda och ta ställning till behovet av god man i enskilda fall.
att rekrytera, utbilda och föreslå ställföreträdare.
att utöva tillsyn över ställföreträdare i kommunen genom att granska och utöva tillsyn
av årsräkningar och årsredogörelser samt att besluta om arvode till ställföreträdarna.
att utreda klagomål och genomföra byten av ställföreträdare vid behov.
att serva ställföreträdares verksamhet genom rådgivning.
att besluta om beviljande eller avslag gällande samtycke där lagstiftningen så kräver,
exempelvis vid arvskifte och försäljning av fastighet.

Under 2018 har verksamheten bedrivits i enlighet med vad som framställs i lag och annan
föreskrift. Vid årets slut var dock inte alla årsräkningar granskade, ett fåtal kvarstod. Enligt ett
JO-utlåtande bör årsräkningar vara klara i september.
Andelen anmälningar och ansökningar om behov av god man har ökat under året, något som
bidrar till en ökad arbetsbelastning och som försenat årsräkningsgranskningen ytterligare.
Antal godmanskap för ensamkommande barn har under 2018 minskat kraftigt, men detta har
inte fått någon effekt volymmässigt. Den totala volymen ställföreträdarskap under perioden
2015-2018 har ökat med ca 150 ärenden.
Överförmyndarnämnden hyr tre handläggare från kommunledningskontoret, med en
sysselsättningsgrad om totalt 300 %. Utöver detta hyrs även administrativt stöd samt
arbetsledning. Under delar av året har en handläggare arbetat 75 %, därtill var en
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handläggare sjukskriven en period. Då verksamheten är liten genererar frånvaro effekter på
arbetsbelastning såväl kortsiktigt som långsiktigt för hela verksamheten.
Åtaganden och nyckeltal

I Flerårsstrategin 2018 – 2020 för Alingsås kommun framgick prioriterade mål med
indikatorer som bröts ned på nämndnivå. Nämnderna tog fram åtaganden och nyckeltal som
skulle bidra till att utveckling av prioriterade mål och indikatorer skedde i planerad riktning.
De åtaganden som överförmyndarnämnden beslutat är resultat av en väsentlighet- och
riskanalys med verksamheten. Överförmyndarnämnden har två antagna åtaganden,
nämligen:


Överförmyndarnämnden åtar sig att bevaka ny lagstiftning och riktlinjer vad gäller
ersättningssystem för ensamkommande barn för att kunna få så hög täckningsgrad
som möjligt för kostnader för arvode.

Kommentar: Överförmyndarnämnden har löpande gjort justeringar i sina kostnader genom
att bland annat se över arvodering till ställföreträdare.


Överförmyndarnämnden åtar sig att sätta upp en struktur för rekrytering och kontroll
av ställföreträdare för att få lämpliga och kunniga ställföreträdare i rätt tid.

Kommentar: Utbildning ledd av extern föreläsare har erbjudits intressenter som önskar bli
ställföreträdare under 2018.
Uppdrag

I beslutad flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige inte pekat
ut något riktat uppdrag till överförmyndarnämnden, således berörs överförmyndarnämnden
endast av de uppdrag som riktas till samtliga nämnder. Följande uppdrag är aktuella för
överförmyndarnämnden:


Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.



Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska
genom smartare och effektivare arbetssätt för nya lösningar inom teknik ska
prioriteras.

Kommentar: Under året beslutades om att uppdatera verksamhetssystemet Wärna vilket
moderniserar handläggningen. Uppdateringen genomfördes inte fullt ut 2018 utan processen
fortsätter 2019.


Samtliga nämnder för i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och
teknik där medel ur Innovationsfonden ska användas .

Kommentar: Uppdraget genomfördes ej under 2018. Bedömning gjordes att medel ur
innovationsfonden ej behövdes för att arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik då
medel fanns inom nämndens ram.
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Internkontroll

Internkontrollen har utförts enligt fastställd internkontrollplan. Kontrollmoment för 2018 är:


Att antal ärenden gällande godmanskap ensamkommande barn ökar/inte ökar.

Kommentar: Antalet ärende gällande ensamkommande barn (EKB) ökade kraftigt 2015, från
15 ärenden till 138 ärenden för att sedan gå ner till 25 ärenden år 2018. Nedgången beror
delvis på att barn blivit vuxna men också att ett antal har övergått i särskilt förordnat
förmyndarskap vilket har ökat under 2017/2018.

Ekonomi
Övergripande kommentarer till resultat för 2018

Årets resultat för Överförmyndarnämnden uppgår till ett överskott om + 884 tkr. Resultat i
vårbokslut uppgick till ett överskott om 381 tkr, resultatet i delårsbokslutet uppgick till ett
överskott om 483 tkr. Överförmyndarnämndens överskott grundar sig främst på lägre
kostnader gällande arvodering till ställföreträdare, köp av tjänster (inhyrd personal) samt
ej budgeterade intäkter.

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

Budget 2018

Avvikelse
helår

Utfall
helår

0

200

Personalkostnader
Lokalhyror

-3 279
0

-2 806
0

200
0
473
0

Köp av tjänster

-1 950

-1 837

113

-173

-75

98

Verksamhetens kostnader

-5 402

-4 718

684

Verksamhetens nettokostnader

-5 402

-4 518

884

5 402

5 402

0

0

884

884

Övriga kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat

Kommentarer per resultatpost

Verksamhetens intäkter avviker positivt då intäkter från Migrationsverket uppgår till 200 tkr
jämfört med budget. Intäkterna avser återsökta medel från Migrationsverket gällande
nämndens kostnader för gode män till ensamkommande barn avseende både 2017 och
2018. Under 2018 har ANVS-bidrag om + 156 tkr betalats ut då staten har ändrat lagstiftning
kring kommunernas ersättning för asylsökande, vilket innebär att kommunen erhåller en
schabloniserad ersättning för arvoden till gode män för denna målgrupp.
Personalkostnader lämnar ett överskott om + 473 tkr. Personalkostnader hos nämnden
består främst i arvodering till ställföreträdare. Dessa har minskat i jämförelse med tidigare år
då antalet asylsökande minskat kraftigt. Minskningen har fortsatt under 2018 vilket kan
förklara delar av överskottet.
Köp av tjänst lämnar ett överskott om + 113 tkr. För 2018 budgeterades tre handläggare plus
arbetsledning, men frekvensen av arbetad tid uppgick till 2,75 handläggare plus
arbetsledning.
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Övriga kostnader lämnar ett överskott om + 98 tkr. I delårsbokslut prognostiserades ett
förväntat underskott för denna post då verksamhetssystem Wärna skulle uppgraderas under
2018. Uppgraderingen hann inte genomföras under 2018, den kommer att ske 2019.
Särskilda poster

Det är svårt att budgetera posten intäkter, ANVS-bidrag betalas ut till kommunen som
ersättning för arvode till gode män gällande ärenden med asylsökande ensamkommande
barn. Att fastslå antal sådana ärenden per år är svårt.
Kostnadsutveckling 2018

Såväl kostnaderna som intäkterna har minskat för 2018 gentemot tidigare år, skillnaden
beror framförallt på minskningen av antal ärenden av ensamkommande barn.
Insatser för budgetföljsamhet

Nämnden har fått en ekonomisk rapport i form av månadsuppföljning vid varje sammanträde
under året. Några särskilda insatser har ej bedömts nödvändiga, under större delen av 2018
har ett överskott prognostiserats.
Budget 2019

Överförmyndarnämndens ram höjs marginellt 2019 och bedöms, givet nuvarande
förutsättningar, tillräcklig.
Hur skiljer sig resultatet från enhetens prognoser

I november prognostiserades ett överskott + 555 tkr gentemot utfall + 884 tkr. Vid
novemberprognosen prognostiserades att kostnaden för uppgradering av Wärna skulle
hanteras 2018 vilket inte blev fallet. Kostnad för uppgradering av Wärna beräknas till 300 tkr.

Personal
Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal. Handläggare, ledning,
controllerfunktion och administrativt stöd hyrs in från kommunledningskontoret.
Alla frågor som rör personal och arbetsmiljö besvaras av kommunledningskontoret och
redovisas i kommunstyrelsens årsredovisning.
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Årsredovisning 2018 för AB Alingsås Rådhus
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för AB Alingsås Rådhus (ABAR, moderbolag) samt koncernredovisning har
tagits fram för 2018 inkluderande dotterbolagen Fabs AB med kommanditbolaget Spiken
Fastighets KB, AB Alingsåshem, Alingsås Energi Nät AB med dotterbolaget Alingsås Energi
AB samt Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FARAB).
Beredning
VD har i skrivelse den 22 februari 2019 framfört följande:
Bolagskoncernen
Koncernens rörelseintäkter uppgår till ca 673 mnkr vilket är i nivå med föregående år.
Däremot har koncernens rörelseresultat minskat väsentligt, från ca 158 mnkr 2017 till 128
mnkr. Förändringen är till stor del hänförlig till en ökning avseende av- och nedskrivningar.
Resultat efter finansiella poster skiljer sig också väsentligt jämfört med föregående år. Årets
resultat efter finansiella poster uppgår till 89 mnkr att jämföra med -43 mnkr 2017 vilket är
hänförligt till införandet av gemensam finanshantering under 2017. Lösen av lån och
ränteswappar innebar en engångskostnad på ca 132 mnkr 2017. Exkluderas lösenkostnaden
skulle förra årets resultat uppgå till ca 89 mnkr, det vill säga på samma nivå som för 2018.
Det koncernen haft i ökade kostnader för av- och nedskrivningar har intjänats i form av lägre
räntekostnader som en följd av gemensam finanshantering. Årets finansiella kostnader är ca
29 mnkr lägre jämfört med 2017, exkluderat lösenkostnaderna.
Koncernens resultat efter finansiella poster fördelar sig på Alingsås Energi Nät AB koncernen
med 43,1 mnkr (52,0 mnkr), AB Alingsåshem 37,0 mnkr (-47,3 mnkr), Fabs AB 16,0 mnkr (27,9 mnkr), AB Alingsås Rådhus -7,0 mnkr (-18,5 mnkr) samt Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB -0,3 mnkr (- 1,1 mnkr).
Under 2018 överfördes medarbetarna i Fabs AB till AB Alingsåshem som från 1 september
2018 förvaltar fastigheterna i Fabs AB. Under 2018 har AB Alingsåshem färdigställt 28
lägenheter i Noltorp samt tillskapat ytterligare 8 lägenheter på Ginstgården. I Fabs AB har
under 2018 Nolhaga Parkbad färdigställts.
I Alingsås Energi Nät AB koncernen har under 2018 den nya biobränslepannan färdigställts
och tagits i drift. Dotterbolaget Alingsås Energi AB avyttrade under året ett av de
vattenkraftverk som under 2017 anskaffades.
Fabs AB samt AB Alingsåshem har likt tidigare år i samband med årsbokslutet genomfört
interna värderingar av sina fastigheter. Bokfört värde på Fabs fastigheter uppgår till 1 301
mnkr vars marknadsvärde uppgår till 1 698 mnkr. Övervärdet uppgår således till 397 mnkr,
motsvarande 30 procent. Bokfört värde på Alingsåshems fastigheter uppgår till 1 658 mnkr
vars marknadsvärde uppgår till 2 886 mnkr. Övervärdet uppgår således till 1 228 mnkr,
motsvarande 74 procent. Totalt sett finns ett övervärde i de båda bolagen på omkring 1,6
miljarder (1,5 miljarder 2017). Marknadsvärdena överstiger bokförda värden med drygt 55
procent (56 procent 2017).
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Moderbolaget AB Alingsås Rådhus
AB Alingsås Rådhus (moderbolaget) redovisar intäkter om 1,9 mnkr att jämföra med 7,5
mnkr för 2017. Rörelsens kostnader har minskat från 19,6 mnkr till drygt 4,9 mnkr.
Förändringarna är hänförliga till övergången av Lights in Alingsas till Alingsås Energi Nät AB
samt avslutet av projekt Passivhuscentrum. Totala kostnader i bolaget 2018 är till största del
hänförliga till ränta och kostnader för koncernadministration.
AB Alingsås Rådhus resultat före skatt och bokslutsdispositioner uppgår till -7,0 mnkr att
jämföra med -18,5 mnkr för 2017.
Under februari 2019 erhölls dom från Kammarrätten i ärendet avseende Lights in Alingsås,
ett av de två ärenden som granskats av Skatteverket. Domen innebar att bolaget döms att
betala omkring 3,4 mnkr i inkomstskatt, mervärdesskatt samt ränta. Beloppet ingår som en
kostnad i 2018 års resultat. Bolaget har inte tagit ställning till huruvida domen ska överklagas
på nytt.
Det andra ärendet avseende Passivhuscentrum har i februari 2019 av bolaget överklagats till
Kammarrätten. Ett eventuellt negativt utslag för bolaget kan innebära en total kostnad om ca
0,6 mnkr. Beloppet är inte reserverat.
Beslut
Styrelsens beslut:
1. Årsredovisning och koncernredovisning för 2018 godkänns.
2. Årsredovisningen och koncernredovisningen föreläggs bolagsstämman för fastställande av
resultaträkningen och balansräkningen för koncernen respektive AB Alingsås Rådhus,
3. Överföring av vinstmedlen i ny räkning.
Expedieras till
KS, AB Alingsåshem, Fabs AB, Alingsås Energi Nät AB koncernen, Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB, Klk-ek.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för AB
Alingsås Rådhus avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret
2018-01-01--2018-12-31.

1. Allmänt om bolaget
Regelverk för bolagsstyrning
Verksamheten i kommunens bolag regleras bl.a. i
Kommunallagen och Aktiebolagslagen samt i mer
verksamhetsspecifika lagar såsom Ellagen och
Lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag m.fl. Därutöver styrs bolagen
utifrån Alingsås kommuns vision, prioriterade mål,
budget och åtaganden i kommunkoncernens
flerårsstrategi.
Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande
organ. Vid bolagsstämman fastställs resultat- och
balansräkningar samt beslutas om utdelning. Vid
AB Alingsås Rådhus bolagsstämma representerar
ombudet kommunens aktier. Styrelsens säte är
Alingsås.

Auktoriserad revisor
Hans Gavin, Ernst & Young AB
Lekmannarevisor
Anita Andersson
Suppleant
Evert Larsson
Verkställande direktör
Susanne Wirdemo (t.o.m. 2018-12-31)
Maria Standar (fr.o.m. 2019-01-14)

Ägarförhållanden
AB Alingsås Rådhus (ABAR), org.nr. 5566562244, är ett koncernmoderbolag som är helägt av
Alingsås kommun. Samtliga kommunens hel- eller
delägda bolag är inordnade under ABAR.
Moderkoncernen består av en fastighetskoncern
och en energikoncern.

Styrelsen
Styrelsen för AB Alingsås Rådhus utgörs av:
Ledamöter
Daniel Filipsson, ordförande
Joakim Järrebring, vice ordförande (t.o.m.
2018-09-24)
Simon Waern, vice ordförande (fr.o.m.
2018-09-24, ledamot fram t.o.m. 2018-09-23)
Björn Wallin Salthammer (fr.o.m. 2018-09-24)
Jan Gustafsson
Anna Hansson
Anita Brodén
Stefan Svensson (t.o.m. 2018-12-31)
Lady France Mulumba (fr.o.m. 2019-01-01)
Suppleanter
Birgitta Larsson
Thomas Pettersson
Jan Kesker
Anita Hedén-Unosson
Novac Vasic
Anders Dahl (t.o.m. 2018-03-28)
Martin Lindberg (fr.o.m. 2018-03-28)
Urban Eklund

Fig. 1 Ägarförhållanden i Alingsås kommunkoncern

Energikoncernens moderbolag är Alingsås Energi
Nät AB, org.nr. 556402-5905 som till 100 % äger
Alingsås Energi AB, org.nr. 556499-0413.
Fastighetskoncernen bildades vid ingången av
2017 då ABAR överlät samtliga aktier i AB
Alingsåshem, org.nr. 556401-2374, och i Fabs AB,
org.nr. 556048-9162, till det nybildade
fastighetsmoderbolaget Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB (FARAB), org.nr.
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559075-0401. ABAR äger tillsammans med Fabs
AB Spiken Fastighets Kommanditbolag, org.nr.
969746-9014.





frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt som kommunfullmäktige har att
ta ställning till samt
underlag till kommunstyrelsens årliga
bedömning av bolagens verksamhet.

Ägarstyrning
Alingsås kommun utövar sin formella ägarstyrning
genom en företagspolicy och bolagsordningar som
fastställs i kommunfullmäktige, samt genom
ägardirektiv, vilka fastställs i kommunfullmäktige
eller i kommunstyrelsen.

Bolaget skall i övrigt, bl.a. utifrån kommunens
styrmodell för kommunkoncernen, utfärda
instruktioner för dotterbolagens budget och
bokslut.

ABAR ska enligt företagspolicyn och
ägardirektiven fungera som kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens styrinstrument för
dotterbolagens verksamhet. Styrelsen i ABAR
bereder enligt ägardirektivet följande ärenden till
kommunfullmäktige och kommunstyrelse:
 bolagsordning för helägda bolag i
bolagskoncernen,
 ägardirektiv för dotterbolag i bolagskoncernen,

Koncernstyrelsen, vilken utgörs av styrelsen för
ABAR, utövar den direkta ägarrollen över
koncernens bolag genom att styra och samordna
dotterbolagen i koncerngemensamma frågor.
Koncernstyrelsen skall fortlöpande ha uppsikt över
verksamheten i de bolag, som ingår i
bolagskoncernen, främst vad gäller ändamål,
ekonomi och efterlevnad av uppställda mål, policy
och riktlinjer samt förhållanden av betydelse för
kommunens utveckling.

2. Resultat och ställning
Koncernen
Belopp i mnkr
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Medelantal anställda

2018

2017

2016

2015

2014

672,6
128,0
88,9
74,6
3 967,9
523,8
125

673,2
157,7
-42,8
-33,6
3 820,9
449,2
135

657,3
158,0
83,1
62,2
3 630,4
417,6
128

624,4
151,5
72,6
61,2
3 319,2
358,5
123

612,9
147,3
63,5
48,5
3 326,8
297,3
109

Moderbolaget
Belopp i mnkr
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Medelantal anställda

2018

2017

2016

2015

2014

1,9
-3,0
-7,0
-2,3
410,9
82,7
0

7,5
-12,0
-18,5
-1,1
412,4
85,1
7

6,2
- 8,8
- 17,5
0,1
362,1
21,0
8

5,4
- 6,7
- 15,2
1,8
360,1
20,9
7

6,4
-5,2
-15,1
1,6
358,7
19,0
6
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AB Alingsås Rådhus
ABAR har till föremål för sin verksamhet att som
moderbolag äga och förvalta aktier i Alingsås
kommuns hel- eller delägda bolag samt initiera
och driva utvecklingsprojekt inom
kommunkoncernen som en integrerad del i det
kommunala utvecklingsarbetet. Styrelsen i ABAR
har en aktiv roll i samordningen av de kommunala
bolagen i syfte att uppnå ett optimalt
resursutnyttjande, samordning av verksamheterna
inom kommunkoncernen samt effektivt och
offensivt bidra till att förstärka kommunens
strategiska tillväxtområden.
För att uppfylla uppdraget att samordna och
optimera resurserna inom koncernen har ABAR
VD-träffar och dialogmöten med bolagen.
Under året har moderbolaget fungerat som ett
icke-rörelsedrivande holdingbolag för ägarens
bolagskoncern, efter att den tidigare verksamheten
Alingsås Lightning Centre, ALC, där bland annat
evenemanget Lights in Alingsås ingår, gått över till
Alingsås Energi Nät AB och projektet
Passivhuscentrum (PHC) lagts ned. Den del av ett
projekt i PHC som återstod i början av 2018 har
avslutats.

3. Energikoncernen
För redovisning av energikoncernens resultat
avseende ägarens prioriterade mål och
åtaganden, hänvisas till Alingsås kommuns
årsredovisning.
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fjärrvärme och elektronisk kommunikation samt
bedriva till rörelsen anknytande tjänster. Elnät
innebär nätverksamhet enligt 4 § Ellagen
(1997:857). Verksamheten för elektronisk
kommunikation är avsedd att tillgodose
kommunens egna behov eller behov hos dess
medlemmar och/eller företag. I koncernen ingår
det helägda dotterföretaget Alingsås Energi AB
som har till uppgift att dels inköpa och försälja
energi och närliggande produkter och tjänster och
dels producera förnyelsebar el.
Resultat och ställning

Energikoncernen

2018

2017

2016

Nettoomsättning (mnkr)
Resultat före bokslutsdispositioner (mnkr)
Soliditet (%)
Avkastning på totalt
kapital (%)
Medelantal anställda

248,0

234,8

234,6

43,1

52,0

42,6

46,3

44,6

46,8

5,8

7,4

7,4

59

60

57

Nettoomsättningen för 2018 ökade med ca 13
mnkr jämfört med tidigare år, delvis tack vare en
reavinst om ca 5 mnkr vid försäljningen av
vattenstationen i Jonsered och delvis beroende på
den fortsatt höga utbyggnadstakten av fibernätet,
vilket inneburit engångsavgifter om ca 8 mnkr.
Fjärrvärmeproduktionen har haft högre leveranser
och lägre råvarukostnader då den nya
fjärrvärmepannan i Sävelund tagits i bruk. Att
resultatet trots intäktsökningen har minskat mot
föregående år med ca 9 mnkr beror främst på
ökade kostnader på grund av det extrema vädret,
utrangering av belysningsstolpar, expansion av
bredbands- och fibernätet samt att kostnader för
Lights in Alingsås från 2018 belastar
rörelseresultatet. Energikoncernens resultat för
2017 var dessutom koncernens bästa resultat
någonsin.
Uppfyllande av ägardirektiv

Alingsås Energi
Alingsås Energi Nät AB är moderföretag för
kommunens samlade energiverksamhet. Bolaget
ska driva och utveckla infrastruktur för elnät,

Energikoncernen genererar en avkastning på totalt
kapital med 5,8 % som ska jämföras med ägarens
krav 4 %. Soliditeten för koncernen uppgick vid
periodens slut till 46,3 %. Ägarens krav för
koncernen på helår ligger på 40 %. Koncernen
uppnår därmed de ekonomiska målen för 2018.
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Verksamhetens nyckeltal
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Förändring jämfört
med föregående år

2018

2017

2016

-2 %

217

222

226

-1 %

142

142

156

2,0 GWh

2%

121

119

122

1,7 GWh

1%

144

143

143

Försäljning:
Elnät – levererad energivolym (GWh)
Elhandel – försäljningsvolym (GWh)
Värme – försäljningsvolym (GWh)

-4,3 GWh
-0,9 GWh

Produktion:
Fjärrvärme (GWh)
Vindkraft (GWh)

-0,1 GWh

-8 %

1,1

1,2

1,4

5,5 GWh

63 %

14,2

8,7

0

oförändrat

4

4^

0

5%

86 %

81 %

89 %

ökning 28 min

61 min

33 min

i.u.

Elpris: Ranking Nils Holgersson*

-4 platser

36

32

32

Fjärrvärmepris: Ranking Nils
Holgersson*

-5 platser

71

66

91

-1,01 g/kWh
-90 %

0,11

1,12

3,55

51%

56

37

i.u.

Vattenkraft (GWh)
Kvalitet:
Antal laddplatser
Nöjd-kund-index (NKI)
Elnät: medelavbrott/kund

Fjärrvärme: utsläpp/såld kWh
(g/kWh)
Antal solcellsanläggningar

^Föregående år redovisades antal stolpar, 2 st, med 2 laddplatser vardera, totalt 4 laddplatser
*En ranking av Sveriges kommuner enligt Nils Holgersson-rapporten

Enligt ägardirektiven skall verksamheten sätta
kunden i fokus genom en hög servicenivå, hög
leveranssäkerhet och skäliga priser. Bolagen skall
tillsammans med kunder och kommunkoncernen i
övrigt utveckla helhetslösningar som bidrar till
kundernas och ortens utveckling. Alingsås Energi
skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på
frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och
ekonomi i verksamheten.
För att mäta servicenivå mot kund genomförs
kundundersökningar fyra gånger om året och detta
sammanställs i Nöjd-kund-index (NKI). Kunderna i
Alingsås är 10 % nöjdare än övriga kunder i
landet, då Sverigemedel för energiföretag är 76 %
2018.
Leveranskvaliteten i Alingsås Energis elnät är god,
den är dock sämre än normalt på grund av avbrott
i överliggande (inmatande) elnät i januari och ett
större avbrott i eget nät under november.
Fjärrvärme har inte haft några avbrott hos kund
som orsakats av produktions- eller
distributionssystemet.

Under 2018 har all el som Alingsås Energi
levererat haft ursprungsgarantier från förnyelsebar
produktion med sol-, vind- eller vattenkraft.
Fjärrvärmeproduktionen har på grund av den nya
pannan i Sävelund, till 100 % använt förnyelsebara
bränslen.
I juni blev Alingsås Energi utsedda till Sveriges
mest hållbara småföretag genom Avonovas pris
Guldpilen 2018. Motiveringen löd ”Med ett
heltäckande hälso- och arbetsmiljöprogram där
policys, principer, metoder och ett bra resultat
hänger ihop är Alingsås Energi ett föredöme som
hållbar organisation. Det dagliga arbetet präglas
av ledningens engagemang, tydliga roller och ett
system för uppföljning genom kontinuerliga
arbetsmiljöbokslut.”
Väsentliga händelser i koncernen Alingsås Energi

Vädret i Alingsås har varit 7 % varmare än ett
normalår och 1 % varmare än föregående år.
Vädret har utmanat energisystemet genom en kall
vinter och en mycket varm och torr sommar. Under
vintern uppstod dyra kapacitetstoppar och under
sommaren andra påfrestningar som vattenbrist
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och kylproblem. Den egna värmeproduktionen har
fungerat väl trots bränsle- och vattenbrist.
Energitillgången i hela landet har påverkats av de
driftstörningar som orsakats av vattenbrist,
otillräckliga vindar, elledningar som satts ur drift
vid skogsbränder och att havsvattnet varit för
varmt för att kyla kärnkraften. Alingsås Energis
produktion har påverkats av lite vind och lite vatten
men inte av några begränsningar i övrigt.
Elpriserna har stigit under året med sämre
marginaler som följd. Vattenbristen har medfört
mycket låg vattenkraftsproduktion under
sommaren.
Tillväxt med nya kunder har främst skett i
fibernätet och i elnätet. I fibernätet har den kraftiga
expansionen fortsatt tack vare hög efterfrågan och
strävan att nå bredbandsmålen till 2020.
Utbyggnaden i Alingsås tätort går enligt plan och
koncernen kommer att nå bredbandsmålen under
första halvåret 2019. Parallellt sker också
förberedelser och utbyggnad på landsbygden.
Särskilda händelser under året:
 ny biobränslepanna har driftsatts i
Sävelundsverket,
 vattenkraftstationen i Jonsered har sålts till
Partillebo AB,
 fibernätet i tätorterna har fortsatt att byggas ut
i hög takt,
 bidrag har beviljats för utbyggnad av fibernät
på landsbygden i Simmenäs, Björkekärr och
Rödene, förutsatt tillräcklig anslutningsgrad,
 antalet solcellsanläggningar inom området har
ökat från 37 till 56,
 den första egna solcellsanläggningen har
driftsatts på transformatorstationen vid
Bultgatan,
 genomförande av Lights in Alingsås för första
gången helt i egen regi samt
 en app för laddplatser av elbilar och en app för
information och kommunikation med kunder
har lanserats.
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4. Fastighetskoncernen
För redovisning av fastighetsbolagens resultat
avseende ägarens prioriterade mål och
åtaganden, hänvisas till Alingsås kommuns
årsredovisning.

Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som
moderbolag äga och förvalta aktier i Fabs AB och
AB Alingsåshem. Ändamålet med bolaget är att få
en effektiv styrning från ägaren samtidigt som
koncernbildningen ger resursmässiga
samordningsvinster och förutsättningar för bättre
villkor avseende upphandling och finansiering av
sina åtaganden.
Resultat och ställning

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB
Nettoomsättning (mnkr)
Resultat före bokslutsdispositioner (mnkr)
Soliditet (%)
Medelantal anställda

2018

2017*

2016

1,9

1,3

-

-0,3

-1,2

-

99
1

99
-

-

* Avser räkenskapsår 2016-09-05—2017-12-31

Resultatet efter finansiella poster uppvisar ett
negativt resultat på 0,3 mnkr. Jämfört med 2017
har resultatet förbättrats med ca 0,9 mnkr. Ett avtal
avseende verksamhetsstödjande tjänster har
undertecknats mellan FARAB och dotterbolagen.
Inga investeringar har utförts under året och inga
väsentliga händelser har inträffat under året.
Inom fastighetskoncernen har en större
omorganisation genomförts då AB Alingsåshem
började förvalta Fabs ABs fastigheter från 1
september 2018, då också Fabs ABs personal
anställdes i AB Alingsåshem.

AB Alingsåshem
AB Alingsåshem är det allmännyttiga kommunala
bostadsbolaget. Bolaget ska förvärva, äga,
bebygga, förvalta, förädla och överlåta fastigheter
och tomträtter med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar och lokaler.
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Resultat och ställning

Alingsåshem

2018

2017

2016

Nettoomsättning (mnkr)
Resultat före bokslutsdispositioner (mnkr)
Soliditet fastigheternas
marknadsvärde (%)
Direktavkastning på totalt
kapital (%)
Medelantal anställda

271,1

251,9

245,4

37,0

-47,3

26,1

41,2

41,0

37,9

3,74

3,52

4,07

65

38

37

AB Alingsåshems ökade omsättning på ca 21
mnkr beror i huvudsak på övertagandet av
förvaltningen av Fabs fastigheter. I
nettoomsättningen ingår ökade förvaltningsintäkter
om ca 12 mnkr jämfört med föregående år. Den
stora skillnaden mellan åren på 84 mnkr i resultat
före skatt och bokslutsdispositioner, det vill säga
från ett resultat på -47,3 mnkr 2017 till +37 mnkr
2018, är främst hänförlig till de engångskostnader
bolaget hade 2017 då lösen av lån och
ränteswappar genomfördes i samband med
införandet av en internbank i kommunkoncernen.
Kostnaden uppgick till ca 71 mnkr och resterande
skillnad i resultatförbättring är främst hänförlig till
lägre räntekostnader som en följd av gemensam
finanshantering. Bolaget har 2018 minskat sina
räntekostnader med ca 9 mnkr.

Uthyrningsbar yta bostäder
Ordinarie lägenheter (antal)
Totalt antal lägenheter

Uppfyllande av ägardirektiv

AB Alingsåshem bör, enligt ägardirektivet, ha en
marknadsmässig justerad soliditet om 35 %
baserat på fastigheternas marknadsvärde minskat
med uppskjuten skatt. Bolaget ska också ha en
direktavkastning på totalt kapital om minst 3,5 %,
baserat på fastigheternas marknadsvärde. AB
Alingsåshems marknadsmässiga justerade
soliditet uppgår till 41,2 % för 2018.
Direktavkastningen uppgår till 3,74 % på totalt
kapital baserat på fastigheternas marknadsvärden.
Bolaget uppnår således ägarens krav på soliditet
och avkastning för året.

Förändring från
föregående år

Verksamhetens nyckeltal
(m2)

Uthyrningsbar yta lokaler (m2)
Marknadsvärde (mnkr)
Antal nybyggda bostäder
Andel bostäder byggda i massivträ

Organisationsförändringen inom
fastighetskoncernen har gjort att 24 medarbetare
från Fabs AB övergick till AB Alingsåshem den 1
september 2018, då bolaget började förvalta Fabs
ABs fastigheter. Intäkter och kostnader inom
bolaget har ökat med anledning av organisationsförändringen. Bolagets totala resultat är dock
endast marginellt påverkat, då kostnader och
intäkter ökat i paritet med varandra.

2018

2017

2016

m2

1 973
27 st
27 st

210 882
2 858
3 313

208 909
2 831
3 286

207 199
2 804
3 259

942 m2

30 582

29 640

28 948

28 mnkr
8 st
0%

2 886
36
0%

2 858
28
0%

2 583
0
0%

Uthyrningsbar yta för bostäder ökar med
färdigställd nybyggnation av ett punkthus i
Noltorpshöjd med 28 lägenheter. Bolaget har även
tillskapat ytterligare 8 bostäder för äldre på
Ginstgården. Totalt sett är 36 bostäder tillskapade
under 2018 och en bostad såld under året.

Enligt ägardirektivet ska bolaget bygga en
väsentlig del av bolagets nyproduktion i massivträ.
Direktivet gavs 2017 och än så länge har inga
bostäder färdigställts i detta material. Byggnation
pågår av bostäder i massivträ och planeras att
färdigställas under 2019.

Uthyrningsbar yta för lokaler ökar efter en
omfattande genomgång av fastigheternas ytor, där
bolaget tillskapat möjlighet för uthyrning av
ytterligare förråd och enklare lokaler.

AB Alingsåshems fastigheter är värderade till
2 885,6 mnkr och bokfört värde uppgår till 1 658,0
mnkr. Marknadsvärdet har ökat jämfört med 2017
med ca 27 mnkr, vilket främst är hänförligt till
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färdigställandet av nybyggnationen i Noltorpshöjd
med 28 lägenheter. Marknadsvärde överstiger
bokfört med 74 % (föregående år 76 %).

Väsentliga händelser i AB Alingsåshem












Organisationsförändringen inom
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
påverkar AB Alingsåshem väsentligt. Under
2018 övergick 24 medarbetare från Fabs AB
och AB Alingsåshem började förvalta Fabs
ABs fastigheter från 1 september 2018.
2018 har varit ett år med projektering av
nybyggnation. Nyproduktionsplanerna är
omfattande och projekteringen fortlöper i
snabb takt.
Årets totala investeringar uppgår till ca 138
mnkr.
Färdigställande av ett hus i Noltorpshöjd med
28 lägenheter samt 8 ytterligare bostäder för
äldreboende på Ginstgården.
I Stadsskogen har påbörjats byggnation av 53
lägenheter vilka planeras att vara klara för
inflyttning under våren 2019.
Ungdomsboendet Pumpan med 26 lägenheter
har projekterats under året och planeras att
vara klara under 2019.
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Resultat och ställning

Fabs

2018

2017

2016

Nettoomsättning* (mnkr)
Resultat före bokslutsdispositioner (mnkr)
Soliditet (%)
Direktavkastning på totalt
kapital (%)
Medelantal anställda

173,8

192,7

184,9

16,0

-27,9

31,9

13,7

14

15

5,1

8,5

-

27*

30

27

* Avser medelantal anställda på 8 månader.

Bolagets minskning av nettoomsättningen kan
förklaras av kommunfullmäktiges beslut 2017 om
en sänkning av hyra på 20 mnkr mellan Alingsås
kommun och Fabs AB. Skillnaden mellan åren
avseende resultat före bokslutsdispositioner och
skatt, från -27,9 mnkr till 16,0 mnkr, en skillnad på
ca 44 mnkr, är precis som för AB Alingsåshem,
hänförlig till 2017 års införande av gemensam
finanshantering med internbank. Bolaget hade
2017 engångskostnader motsvarande 61 mnkr.
Tas hänsyn till de kostnaderna är bolagets resultat
i år således sämre jämfört med 2017, vilket bland
annat beror på en del extra kostnader under 2018.
Bolaget har under 2018 haft extra avskrivningar
om 6 mnkr avseende Noltorpsskolan samt utfört
en nedskrivning av ny- och ombyggnationen av
Nolhaga Parkbad med 3 mnkr. Under 2017
genomförde bolaget också en fastighetsförsäljning
motsvarande 5 mnkr och någon liknande
försäljning har inte skett under 2018. Likt AB
Alingsåshem har bolaget i år lägre räntekostnader
som en följd av den förändrade finanshanteringen.
Räntekostnaderna är ca 11 mnkr lägre jämfört
med föregående år.
Uppföljning av ägardirektiv

Fabs AB
Fabs AB är kommunens fastighetsbolag som äger
stora delar av de kommunala lokalerna som
skolor, kontorslokaler, idrottsanläggningar, parker
m.m. Bolaget har till uppgift att äga, bygga,
förvalta och hyra ut lokaler och kontor samt
exploatera och sälja industrimark. Tillsammans
med ABAR äger Fabs AB Spiken Fastighets
Kommanditbolag.

Soliditetskravet på Fabs AB är 10 %, vilket bolaget
uppnår för året. Kravet på direktavkastning på
totalt kapital uppgår till 5 % avseende de delar av
affärsverksamheten som inte har kommunen som
hyresgäst och för resterande fastigheter ska
direktavkastningen motsvara minst inflationen mätt
enligt konsumentprisindex (KPI), vilket innebär 2
% för 2018. Direktavkastningen för kommersiella
lokaler uppgår till 4,1 % (6,8 %) och
direktavkastningen för de kommunala lokalerna
uppgår till 6,0 % (8,7 %) för 2018.
Direktavkastningen för bolaget totalt sett har
minskat, från 8,5 % till 5,1 %, på grund av
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hyressänkningen och ett högre marknadsvärde
per 181231.
Fabs ABs fastigheter är värderade till 1 697,5
mnkr medan bokfört värde uppgår till 1 300,9
mnkr. Marknadsvärdet överskrider det bokförda
värdet med ca 397 mnkr eller 30 % (föregående år
27 %). Merparten av marknadsvärdets ökning är
hänförlig till årets anskaffningar.

Spiken Fastighets Kommanditbolag
Spiken Fastighets kommanditbolag ägs av Fabs
AB med ABAR som kommanditdelägare. Bolaget
ska äga och förvalta fast egendom samt därmed
förenlig verksamhet. Bolaget äger fastigheten
Spiken 1.
Resultat och ställning

Verksamhetens
Nyckeltal
Lokalyta (m2)

Fortsatt byggnation pågår vid Herrgårdens
förskola samt vid Noltorpsskolan.

2018

2017

2016

201 811

198 763

198 763

0,2

2,6

2,6

Vakansgrad vid årsskiftet
(%)
Total kostnad för
löpande underhåll och
reparationer (mnkr)
Genomsnittlig kostnad
för underhåll och
reparationer (kr/m2)

8,9

8,7

9,5

45

44

48

Enligt ägardirektivet ska Fabs erbjuda
kostnadseffektiv förvaltning av verksamhetslokaler
för Alingsås kommun eller i övrigt och att stärka
kommunens attraktivitet för näringslivsetableringar
och näringslivets utveckling inom kommunen.
Verksamheten ska bedrivas i ett långsiktigt och
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
perspektiv.
Väsentliga händelser inom Fabs

Under 2018 övergick medarbetarna från Fabs AB
till AB Alingsåshem. AB Alingsåshem utgör då
enda bolaget inom fastighetskoncernen med
anställda (med undantag av VD som har sin
anställning i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB). Denna förändring innebär även att
AB Alingsåshem förvaltar Fabs ABs fastigheter
från 1 september 2018. I övrigt har följande
väsentliga händelser inträffat:
 Från oktober 2018 är Kabomhuset tomt och
klassas som utvecklingsfastighet.
 En fastighet har förvärvats och den avser del
av Stadsskogen 1:1 med syfte att anlägga
parkeringar.
 Årets investeringar har uppgått till ca 106 mnkr
där den enskilt största avser Nolhaga
Parkbad.

Spiken
Nettoomsättning*
(mnkr)
Resultat efter
finansiella poster
(mnkr)
Marknadsvärde

2018

2017

2016

1,0

0,9

1,0

0,5

0,3

0,5

15 650

15 598

i.u.

Bolaget följer sin budget och resultatet ligger på
liknande nivå som tidigare år. Inga väsentliga
händelser har inträffat.

5. Väsentliga händelser inom
koncernen
Ägaren har fortsatt att tydliggöra sina förväntningar
på bolagen i koncernen genom förändrade
ägardirektiv med tydligare krav på
bostadsproduktion, soliditet och avkastning.
Under hela 2018 har bolagskoncernen arbetat
med en gemensam finanshantering vilket
resulterade i att bolagskoncernen minskade sina
finansiella kostnader med omkring 29 mnkr jämfört
med 2017. Ett internbanksråd är upprättat med
representanter från ägaren och bolagen inom
koncernen. Rådets funktion är att hantera
principiella frågor och löpande verksamhetsfrågor
rörande finansverksamheten.
Utvecklingen av en gemensam fastighetskoncern
med samordningsvinster har fortsatt under året.
Samtliga inom fastighetskoncernen, undantaget
VD, är sedan 1 september 2018 anställda i AB
Alingsåshem. AB Alingsåshem anlitas för
fastighetsförvaltning och utveckling av Fabs ABs
fastighetsbestånd.
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Koncernbolagen har under perioden satsat på
utbyggnad av digital teknologi och förnyelsebar
energi. Alingsås Energi Nät koncernen har
lanserat appar, utökat antalet laddstationer för
elbilar och installerat solceller på egna fastigheter.
AB Alingsåshem installerar fiber i allt fler av sina
fastigheter och inför elektroniska passersystem
och elektronisk bokning av tvättstugor i samband
med fiberdragning och vid nybyggnation installeras
solcellsanläggningar. Fabs AB driftsatte en ny
solcellsanläggning på Nolhaga Parkbad under
hösten.

6. Förväntad framtida utveckling
Den gemensamma finanshanteringen genom en
internbank förväntas även fortsättningsvis minska
upplåningskostnaderna inom koncernen.
De organisatoriska förändringar som genomförts
inom fastighetskoncernen, där all personal är
anställd i AB Alingsåshem, beräknas få successiv
ökad effekt i takt med att den nya organisationen
arbetas in. Framtida analyser får utvisa effekter av
vad som hittills genomförts.

7. Risker och osäkerhetsfaktorer
AB Alingsås Rådhus är involverat i två processer
med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt
avdrag för kostnader och moms avseende
verksamheten Lights in Alingsås och projektet
Passivhuscentrum.
Skatteverket granskade verksamheten Lights
under 2015 och 2016. Skatteverkets beslut
innebar en risk för skattekostnader avseende år
2013 och 2014 uppgående till ca 3,4 mnkr.
Ärendet överlämnades till Förvaltningsrätten som
dömde till Skatteverkets fördel. Under 2018
överklagades ärendet till Kammarrätten för dom.
I februari 2019, i samband med bokslutsarbetet,
erhölls dom från Kammarrätten i ärendet. Domen
innebar att bolaget döms att betala omkring 3,4
mnkr i inkomstskatt, mervärdesskatt samt ränta.
Bolaget har inte tagit ställning till huruvida domen
ska överklagas på nytt. Eftersom osäkerhet råder
kring huruvida prövningstillstånd i sådana fall
erhålls från Högsta Förvaltningsrätten har beloppet
i enlighet med försiktighetsprincipen bokförts som
kostnad per 2018-12-31.
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Vad beträffar den andra processen så beslutade
Skatteverket i december 2016 att bolaget inte
erhåller avdrag för moms avseende 2014 och
2015 motsvarande 0,6 mnkr avseende projektet
Passivhuscentrum. Bolaget överklagade även det
beslutet till Förvaltningsrätten, då bolaget anser
sig ha rätt till momsavdrag. Bolaget har därför inte
reserverat beloppet om 0,6 mnkr. Skulle bolaget i
slutändan inte erhålla avdraget kommer beloppet
bokas som en kostnad. Förvaltningsrätten
meddelade i slutet av 2018 sitt ställningstagande
vilket innebar att bolaget inte fick momsavdrag. I
februari 2019 lämnade bolaget in ett nytt
överklagande, denna gång till Kammarrätten. Ett
eventuellt negativt utslag för bolaget kan innebära
en total kostnad om ca 0,6 mnkr. Beloppet är inte
reserverat.
Då fastighetsbolagens soliditet och
direktavkastning numer står i relation till
fastigheternas marknadsvärde, jämfört med
tidigare bokfört värde, uppstår en risk.
Marknadsvärden fluktuerar och kan därmed
påverka soliditet och avkastningskrav i högre
utsträckning än tidigare.
Genomförd hyressänkning om 20 mnkr mellan
Fabs AB och Alingsås kommun, har Fabs AB
kunnat hantera resultatmässigt.
Marknadsvärderingen påverkades redan per 201712-31 och övervärdet har därefter stigit under
2018.
Utifrån de värderingar som genomförts av
koncernens fastighetsbestånd kan, likt föregående
år, konstateras att marknadsvärdena väsentligt
överstiger bokförda värden för både AB
Alingsåshem och Fabs AB. Övervärdet överstiger
bokförda värden med omkring 1,6 miljarder (1,5
miljarder) varför något nedskrivningsbehov inte
bedöms föreligga. Marknadsvärdena överstiger
bokförda värden med drygt 55 % (56 %).
Efterfrågan på bostäder i Alingsås är fortsatt hög
och vakansgraden i Fabs lokaler är låg.
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8. Förslag till vinstdisposition för
AB Alingsås Rådhus
Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

74 076 858
-

2 341 017
71 735 841

Styrelsen föreslår att vinstmedlen avseende
moderbolaget AB Alingsås Rådhus,
71 735 841 kronor, överförs i ny räkning.
Koncernens och moderbolagets resultat och
finansiella ställning i övrigt redovisas i efterföljande
resultat- och balansräkningar samt
kassaflödesanalyser med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
(Belopp i tkr)

Koncernen
Not

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

640 570

629 203

1 407

4 491

7 313

8 454

-

0

24 747

35 539

463

3 028

672 630

673 196

1 870

7 519

-114 694

-105 749

-283

-6 653

4, 6

-168 904

-152 667

-4 504

-6 231

5

-95 143

-97 847

-64

-6 607

-157 334

-134 301

-51

-62

-8 576

-24 968

0

-3

-544 651

-515 532

-4 902

-19 556

3

127 979

157 664

-3 032

-12 037

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

799

432

0

963

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-39 906

-200 886

-3 986

-7 397

88 872

-42 790

-7 018

-18 471

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1

Aktiverade arbeten för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2

Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner

9

0

0

6 700

17 070

Skatt

10

-14 277

9 195

-2 023

304

74 595

-33 595

-2 341

-1 097

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)
Not

Koncernen

Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

11

3 065 772

2 802 683

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

555 642

493 928

0

0

Inventarier, vertyg och installationer

13

14 834

14 551

72

123

Pågående nyanläggningar

14

Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

206 196

405 420

0

0

3 842 444

3 716 582

72

123

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag

15

0

0

405 260

405 260

Andra långfristiga värdepappersinnehav

16

268

268

0

0

Uppskjuten skattefordran

17

0

0

0

304

268

268

405 260

405 564

3 842 713

3 716 850

405 332

405 687

328

245

0

0

Elcertifikat

2 537

730

0

0

Summa immateriella omsättningstillgångar

2 865

975

0

0

10 844

10 986

200

200

28 818

15 840

0

102

0

0

1 407

2 466

0

101

0

0

0

7 094

0

257

Övriga fordringar

49 764

34 301

969

685

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter20

32 548

32 721

3 000

3 000

121 974

101 043

5 576

6 710

384

2 038

0

0

125 223

104 056

5 576

6 710

3 967 936

3 820 906

410 908

412 397

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Immateriella omsättningstillgångar
Utsläppsrätter

Kortfristiga fordringar
Varulager

18

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos Alingsås kommun

19

Skattefordran

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

21
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(Belopp i tkr)

Koncernen
Not

2018-12-31

2017-12-31

Moderbolaget
2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

11 000

11 000

11 000

11 000

Summa b undet eget kapital

11 000

11 000

11 000

11 000

74 077

75 174

-2 341

-1 097

71 736

74 077

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

28

Summa fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl. årets resultat

512 767

438 172

0

0

Summa eget kapital

523 767

449 172

82 736

85 077

Överavskrivningar

0

0

48

0

Summa obeskattade reserver

0

0

48

0

Obeskattade reserver

Avsättning
Avsättningar för pensioner

504

533

0

0

113 923

101 365

0

0

114 427

101 898

0

0

Skulder till kreditinstitut

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

56 034

62 873

196

341

Uppskjuten skatt

17

Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till Alingsås kommun

22

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
23

0

0

3 800

0

3 204 990

3 134 231

323 260

323 572

82

0

0

0

25 562

20 240

57

86

43 074

52 492

811

3 321

Summa kortfristiga skulder

3 329 742

3 269 836

328 124

327 320

Summa skulder

3 329 742

3 269 836

328 124

327 320

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 967 936

3 820 906

410 908

412 397
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KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i tkr)

Koncernen
Not

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Rörelseresultat före finansiella poster

127 979

157 664

-3 032

-12 037

Avskrivningar

157 334

134 301

51

62

19 687

14 731

0

0

305 000

306 696

-2 981

-11 975

799

432

0

963

-39 906

-200 886

-3 986

-7 397

4 048

-9 570

-1 719

304

269 941

96 672

-8 686

-18 105

Ökning/minskning varulager m m

-1 748

6 130

0

26

Ökning/minskning kundfordringar

-12 978

3 192

55

270

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Övriga ej likviditetspåverkande poster

24

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

-13 031

149 882

1 078

14 888

Ökning/minskning leverantörsskulder

-6 838

-3 980

-145

-122

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

-2 537

30 989

1 261

-104

232 809

282 885

-6 437

-3 147

-336 979

-506 325

0

0

31 757

4 609

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

-305

-305 222

-501 716

0

-305

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån

0

269 589

0

0

Amortering av skuld

0

-3 202 829

-311

-333 900

70 759

3 078 752

0

321 952

0

0

6 748

15 400

Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder
Erhållet/lämnat koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0

65 210

0

0

70 759

210 722

6 437

3 452

-1 654

-8 109

0

0

2 038

10 147

0

0

384

2 038

0

0
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Koncernen

Ingående balans 2017-01-01

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital
inkl.årets
resultat

Totalt

11 000

0

406 556

417 556
65 211
-33 595
449 172
74 595
523 767

Aktieägartillskott
Årets resultat
Utgående balans 2017-12-31

11 000

0

65 211
-33 595
438 172

Årets resultat
Utgående balans 2018-12-31

11 000

0

74 595
512 767

Bundet eget kapital
Moderbolag
Ingående balans 2017-01-01
Överföring resultat föregående år
Aktieägartillskott
Årets resultat
Utgående balans 2017-12-31
Överföring resultat föregående år
Årets resultat
Utgående balans 2018-12-31

Aktiekapital
11 000

11 000

Balanserat
resultat
9 878
84
65 211
75 173
-1 097

11 000

74 076

Antalet aktier uppgår till 11 000 á nominellt värde 1 000 kronor.
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Fritt eget kapital
Årets
resultat
84
-84
-1 097
-1 097

Totalt
20 962
0
65 211
-1 097
85 076

1 097
-2 341
-2 341

0
-2 341
82 735
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Tillämpade
redovisningsprinciper är oförändrade från
föregående år.
Bedömningar och uppskattningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt
K3 kräver att företagsledning och styrelse gör
antaganden om framtiden och andra viktiga källor
till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen som
innebär en betydande risk för en väsentlig
justering av de redovisade värdena för tillgångar
och skulder i framtiden. Det görs också
bedömningar som har betydande effekt på de
redovisade beloppen i denna års- och
koncernredovisning.
Uppskattningar och bedömningar baseras på
historisk erfarenhet och andra faktorer som under
rådande förhållanden anses vara rimliga.
Resultatet av dessa uppskattningar och
bedömningar används sedan för att fastställa
redovisade värden på tillgångar och skulder som
inte framgår tydligt från andra källor.
Prövning av nedskrivningsbehov för materiella
anläggningstillgångar

Koncernen har betydande värden redovisade i
balansräkningen avseende materiella
anläggningstillgångar. Dessa testas för
nedskrivningsbehov i enlighet med de
redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens
Redovisnings- och värderingsprinciper.
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter
har fastställts genom bedömningar av
nyttjandevärden eller verkligt värde minus
försäljningskostnader. För dessa bedömningar
måste vissa uppskattningar göras avseende
framtida kassaflöden och andra adekvata
antaganden avseende exempelvis
avkastningskrav.
Inkomstskatter och uppskjutna skatter

Koncernen redovisar i sin balansräkning
uppskjutna skattefordringar och skulder vilka
förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid
beräkning av dessa uppskjutna skatter måste
vissa antaganden och uppskattningar göras

avseende framtida skattekonsekvenser som
hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen
redovisade tillgångar och skulder och
motsvarande skattemässiga värden.
Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar
och skattesatser kommer att vara oförändrade
samt att gällande regler för utnyttjande av
förlustavdrag inte kommer att ändras.
Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än
50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett
bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är
upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att
dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt
som skillnaden mellan tillgångarnas och
skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet.
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast
den del av dotterbolagens egna kapital som
tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom
koncernen elimineras i sin helhet. I
koncernredovisningen faller koncernföretagens
bokslutsdispositioner bort och ingår i det
redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten
skatt. Detta innebär att koncernföretagens
obeskattade reserver i koncernens balansräkning
fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget
kapital.
Utländska valutor

Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt
transaktionsdagens avistakurs.
Intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid
leverans av produkt till kund. Anslutningsavgifter
som betalats av kunden för anslutning till näten
med el, värme eller bredband, intäktsredovisas i
den omfattning som avgiften inte är för att täcka
framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften är
kopplad till ett avtal med kunden redovisas
intäkten över den tid som är avtalad med kunden.
Övriga intäkter redovisas enligt följande:
- Hyresintäkter intäktsförs i den period
uthyrningen avser.
- Realisationsresultat vid försäljning av
anläggningstillgångar intäktsförs när risker
och förmåner som förknippas med
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äganderätten har övergått till köparen,
normalt på kontraktsdagen.
- Ränteintäkter intäktsredovisas i den period
de har intjänats.
Samtliga intäkter värderas till det belopp som
influtit eller beräknas inflyta, d v s med hänsyn till
rabatter och efter avdrag för moms och eventuella
energiskatter, och redovisas i posten
nettoomsättning.
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förmånsbestämda pensionsplaner. Som
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns
förpliktelser, vare sig legala eller informella, att
betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda
pensionsplaner. I koncernen förekommer både
avgiftsbestämda och förmånsbestämda
pensionsplaner.
Avgiftsbestämda pensionsplaner

Elcertifikat
Intäkter av elcertifikat som tilldelats från
Energimyndigheten genom egen produktion
redovisas i den månad som produktionen sker.
Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga
värde för produktionsmånaden och ingår i posten
Nettoomsättning för moderföretaget för
energikoncernen, Alingsås Energi Nät AB.
Utsläppsrätter
Enligt gällande regelverk tas utsläppsrätter upp i
koncernen och moderföretaget i energikoncernen,
Alingsås Energi Nät AB. Intäkter från
utsläppsrätter redovisas i den takt med att
tilldelning görs. Utsläppsrätter värderas till verkligt
värde vid tilldelningspunkten.
Leasing

Finansiell leasing
I koncernen finns inga väsentliga tillgångar som
leasas genom ett finansiellt leasingavtal.
Operationell leasing
Koncernen är leasetagare genom s.k.
operationella leasingavtal, då de ekonomiska
risker och fördelar som är förknippade med
tillgången inte har övergått till koncernen.
Leasingavgifterna, inklusive en första förhöjd hyra,
redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden. Samtliga leasingavtal i
moderföretaget och i koncernen redovisas som
operationella leasingavtal.
Ersättning till anställda

Ersättningar till anställda avser alla typer av
ersättningar som koncernen lämnar till de
anställda. Koncernens ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald
frånvaro och ersättningar efter avslutad
(pensioner) anställning. Redovisning sker i takt
med intjänandet. Ersättningar till anställda efter
avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller

Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för
ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka
fastställda avgifter betalas till en separat juridisk
enhet. Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner
kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.
Förmånsbestämda pensionsplaner

Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer
än avgiftsbestämda pensionsplaner.
Försäkringspremier betalas för att finansiera
ersättningar efter avslutad anställning. Eftersom
koncernen inte har några förpliktelser att betala
ersättningar direkt till anställda eller ytterligare
belopp om försäkringsgivaren inte betalar alla
framtida ersättningar till anställda redovisas planen
som en avgiftsbestämd plan. Koncernens
förmånsbestämda planer som regleras genom
betalning av pensionspremier redovisas som
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs
därmed i den period där den relevanta tjänsten
utförs.
Inkomstskatter

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande
räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser
framtida räkenskapsår till följd av tidigare
händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna
skattefordringar på temporära skillnader som
uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga
värden för tillgångar och skulder samt för övriga
skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot
uppskjutna skatteskulder endast om de kan
betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt
beräknas utifrån gällande skattesats på
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balansdagen. Effekter av förändringar i gällande
skattesatser resultatförs i den period förändringen
lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar
reduceras till den del det inte är sannolikt att den
underliggande skattefordran kommer att kunna
realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell
anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld
som avsättning.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som
enligt företagets bedömning skall erläggas till eller
erhållas från skatteverket. Bedömningen görs
enligt de skatteregler och skattesatser som är
beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas. För poster som
redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i
resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot
eget kapital.
Låneutgifter

Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period
som de hänförs till och redovisas i posten
Räntekostnader och liknande resultatposter.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar och eventuella
nedskrivningar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. Materiella
anläggningstillgångar har delats upp på betydande
komponenter när komponenterna har väsentligt
olika nyttjandeperioder. Tillkommande utgifter
aktiveras endast om det är sannolikt att de
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade
med tillgången kommer att komma koncernen till
del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i
tillgångens redovisade värde. Om inte,
kostnadsförs utgifter under det räkenskapsår som
de uppkommer. Reparationer och underhåll
kostnadsförs löpande.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av
systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär
avskrivningsmetod används för samtliga typer av
materiella tillgångar. Följande nyttjandeperiod
tillämpas:
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Byggnader och mark
Byggnader
Byggnadsinventarier
Markanläggningar under mark
Markanläggningar ytskikt

10-100 år
5-15 år
30-100 år
5-30 år

Maskiner och andra tekniska
anläggningar
Eldistributionsanläggningar
Fjärrvärmeanläggningar
Fjärrvärmeverk
Fibernätsanläggningar
Externa mätare
Belysningsanläggningar
Vindkraftsanläggningar

10-30 år
20-25¨år
10-15 år
5-25 år
10 år
15-30 år
15 år

Inventarier, verktyg, installationer
Datorer
Maskiner och inventarier
Fordon

3 år
5-10 år
5-15 år

Pågående arbeten

Kostnader för nyproduktion och större om- och
tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som
tillgång. Projekten påförs kostnader för internt
nedlagd tid. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs då
detta fastställts.
Nedskrivningar

När det finns en indikation på att en tillgång
minskat i värde görs en bedömning av dess
redovisade värde. I de fall det redovisade värdet
överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs
det redovisade värdet omedelbart ner till detta
återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning av en
tillgång återförs när det har skett en förändring i de
antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till
grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens
redovisade värde, dock högst till det värde
tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala
avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.
Derivatinstrument

Koncernen har under 2017 använt olika typer av
derivatinstrument (terminer, optioner och swappar)
för att säkra olika finansiella risker och då
framförallt valutarisker, råvaruprisrisker och
ränterisker. Koncernen bokför inte förändringar i
ränteswapparnas marknadsvärden i
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resultaräkningen. Redovisningen har upprättats
enligt kapitel 11 i BFNAR 2012:1.
Marknadsvärdering av bolagets ingångna
ränteswappar per balansdagen sker av de
kreditinstitut som ställt ut ränteswappen.
Som framgått av årsredovisningen i övrigt
använder bolagen sedan december 2017 inte
längre ränteswappar. Någon marknadsvärdering
av ränteswappar per balansdagen är därför inte
aktuell.
Immateriella omsättningstillgångar

Innehav av elcertifikat och utsläppsrätter värderas
till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Först-införst-ut-principen tillämpas (FIFU). Inköpta
elcertifikat och tilldelade utsläppsrätter finns
registrerade hos Energimyndigheten.
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av när i tiden betalningen sker är väsentlig,
redovisas avsättning till nuvärdet av de framtida
betalningar som krävs för att reglera förpliktelsen.
Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter

Skulder för elcertifikat och utsläppsrätter
uppkommer i takt med försäljning (elcertifikat) och
utsläpp (utsläppsrätter). Här tas även hänsyn till
avtal om framtida leverans av rättigheter och
möjligheten till reglering av elcertifikat genom
betalning av kvotspliktsavgift. Skulder för
elcertifikat och utsläppsrätter redovisas som en
övrig kortfristig skuld.
Varulager

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Eventualförpliktelser

Energiderivat

Alla köp av energiderivat som görs i
prissäkringssyfte, redovisas i samband med att
kontraktet går i leverans och påverkar därmed
enbart inköpspriset på den volym energi som
säkrats. Dessa energiderivat utgör således
finansiella instrument.
Fordringar, skulder och avsättningar

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga
fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde
och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder
värderas efter det första värderingstillfället till
upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och
avsättningar värderas till det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar regleras
till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Som eventualförpliktelser redovisas en möjlig
förpliktelse till följd av inträffade händelser och
vars förekomst endast kommer att bekräftas av att
en eller flera osäkra händelser, som inte heller
ligger inom koncernens kontroll, inträffar eller
uteblir. Dessutom en befintlig förpliktelse till följd
av inträffade händelser, men som inte redovisas
som skuld eller avsättning eftersom det inte är
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt
metod.
Koncernbidrag

En avsättning redovisas i balansräkningen när
koncernen har en legal eller informell förpliktelse
som en följd av en inträffad händelse och det är
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten

Koncernbidrag redovisas över resultaträkningen.
Likvida medel

Likvida medel, den delen som inte utgör en fordran
på kommunkoncernens gemensamma konto,
utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker.
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NOTER
Not 1 – Nettoomsättningens fördelning på rörelsegrenar

Energiverksamhet
Bostadsverksamhet
Näringslivsverksamhet
Fastighetsförvaltning
Koncernjusteringar
Koncernadministration
Totalt

2018
247 975
271 082
0
174 435
-56 145
3 223
640 570

Koncernen
2017
234 793
246 705
3 141
188 104
-46 232
2 692
629 203

Moderbolaget
2018
2017
0
0
0
0
0
3 141
0
0
0
0
1 407
1 350
1 407
4 491

Näringslivsverksamheten avser Lights in Alingsås och Projektet Passivhuscentrum, då dessa bedrevs inom
ABAR 2017. Från 2018 bedrivs Lights in Alingsås som en del av koncernens energiverksamhet och projektet
Passivhuscentrum har avslutats.

Not 2 – Övriga rörelseintäkter

Anslutnings- och serviceavgifter
Erhållna bidrag
Försäljning av anläggningstillgångar
Förvaltningsintäkter
Övriga rörelseintäkter
Totalt

2018
11 060
463
6 892
0
6 332
24 747

Koncernen
2017
13 933
3 000
2 895
5 212
10 499
35 539

Moderbolaget
2018
2017
0
0
463
3 000
0
0
0
0
0
28
463
3 028

Koncernen
2017
55 479
52 104
62 311
-12 230
157 664

Moderbolaget
2018
2017
0
0
0
0
0
0
-3 032
-12 037
-3 032
-12 037

Not 3 – Rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar

Energiverksamhet
Bostadsverksamhet
Fastighetsförvaltning
Koncernadministration
Totalt

2017
45 518
56 488
29 304
-3 331
127 979
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Not 4 – Operationell Leasing
Kostnadsförda leasingavgifter under året uppgår till 516 tkr, varav i moderföretaget 29 tkr.
Framtida minimileasingavgifter förfaller enligt följande:

2018
250
508
0
758

Koncernen
Andel i %
33
67
0
100

2018
40 630
200 620
55 641
296 891

Koncernen
Andel , %
14
67
19
100

2018
45
80
125

Koncernen
2017
47
88
135

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter
38
Andel kvinnor
29%
Andel män
71%
Övriga ledande befattningshavare
28
Andel kvinnor
61%
Andel män
39%
Verkställande direktörer
5
Andel kvinnor
20%
Andel män
80%

38
37%
63%
23
43%
57%
5
20%
80%

7
29%
51%
1
100%
-

7
29%
71%
2
50%
50%
1
100%
-

Inom 1 år
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Totalt

Hyreskontraktens löptider (intäkter)
Inom 1 år
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Totalt

Moderbolaget
2018
Andel i %
0
0
0
0
0
0
0
0

2017
70 546
186 694
66 032
323 272

Koncernen
Andel , %
22
58
20
100

Not 5 – Löner och ersättningar

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

Moderbolaget
2018
2017
0
4
0
3
0
7

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Totalt löner och ersättningar

2 932
58 822
61 754

3 869
63 088
66 957

67
67

78
4 603
4 681

Sociala avgifter enligt lag och avtal

20 231

21 668

18

1 468

1 178
5 675
6 853

943
5 765
6 708

-64
-64

334
334

88 838

95 333

21

6 483

Pensionskostnader
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Totalt pensionskostnader
Totalt löner och ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

Sida 585 av 683

AB ALINGSÅS RÅDHUS
Org nr 556656-2244
Årsredovisning 2018-01-01--2018-12-31

24 (31)

Lön eller andra förmåner till VD utgår ej. Enligt avtal med respektive VD i dotterbolagen utgår
avgångsvederlag motsvarande mellan 12-21 månader vid uppsägning från bolagets sida, utöver
uppsägningstiden, vilken varierar mellan 3 till 12 månader.

Not 6 – Arvode och kostnadsersättning

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsnära tjänster
Andra uppdrag
Av kommunen vald lekmannarevisor
Biträde lekmannarevision
Totalt

2018

Koncernen
2017

Moderbolaget
2018
2017

611
643

468
791

73
160

73
235

107
263
1 624

131
108
1 498

0
45
278

0
45
353

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 7 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2018
482
317
0
799

Ränteintäkter från Alingsås Kommun
Övriga ränteintäkter
Utdelning
Totalt

Koncernen
2017
0
430
2
432

Moderbolaget
2018
2017
0
0
0
963
0
0
0
963

Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader till Alingsås Kommun
Borgensavgifter till Alingsås Kommun
Lösen av swappar och lån
Övriga räntekostnader
Totalt

2018
-39 553
0
0
-353
-39 906

Koncernen
2017
-1 253
-9 033
-132 093
-58 507
-200 886

Moderbolaget
2018
2017
-3 832
-112
0
-1 291
0
0
-154
-5 994
-3 986
-7 397

I räntekostnader till Alingsås kommun ingår sedan december 2017 ett internbankspåslag, vilket ersatt
borgensavgiften.

Not 9 – Bokslutsdispositioner

Erhållet koncernbidrag
Avskrivningar utöver plan
Förändring periodiseringsfond
Totalt

2018
0
0
0
0

Koncernen
2017
0
0
0
0
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Not 10 – Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatteskuld
Justerad skatt tidigare år
Aktuell skatt för året
Totalt
Genomsnittlig effektiv skattesats

2018
-12 558
-1 719
0
-14 277

Koncernen
2017
9 307
-112
9 195

Moderbolaget
2018
2017
-304
304
-1 719
-2 023
304

-16,1%

31,8%

-

21,7%

88 872

-29 867

-318

-1 401

-19 552

6 571

70

308

0

10 516

0

0

-249
-241
0

511
-190
-1

-305
0
0

0
-4
0

382

-535

0

0

51

419

0

0

5 181

-7 673

0

0

1 779
91
-1 719
-14 277

-199
-112
-112
9 195

0
-70
-1 719
-2 023

0
0
0
304

Bolagsskatten är 22 %
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande svensk skattesats
(22 %)
Skatteeffekt av
-upplösning av obeskattade reserver
-upplösning av uppkommet
underskottsavdrag
-upplösning av ej avdragsgilla kostnader
-upplösning av ej skattepliktiga intäkter
-förändring uppskjuten skatt på elcertifikat
-förändring uppskjuten skatt på
utsläppsrätter
-förändring av uppskjuten skatt
obeskattade reserver
-justering av uppskjuten skatt avseende
temporära skillnader
-övrigt
-korrigering från föregående år
Summa skatteeffekt

Sida 587 av 683

AB ALINGSÅS RÅDHUS
Org nr 556656-2244
Årsredovisning 2018-01-01--2018-12-31

26 (31)

Not 11 – Byggnader och mark
Byggnader
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Försäljningar / utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/uttrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Summa byggnader

2018
3 713 280
330 447
-21 566
48 469
4 070 630

Koncernen
2017
3 508 831
179 054 *
-15 169
40 564
3 713 280

Moderbolaget
2018
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1 063 534
4 910
407
-110 968
-1 169 185

-976 913
8 303
0
-94 924
-1 063 534

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 901 445

2 649 746

0

0

Mark
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Förvärv
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde

152 935
0
15 893
-4 502
164 326

140 728
0
13 867 *
-1 660
152 935

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Summa mark

164 326

152 935

0

0

3 065 772

2 802 681

0

0

Summa byggnader och mark

* 2017 redovisades felaktigt en investering på 11,2 mnkr som byggnad, men avsåg mark. Justering har utförts i kolumnen för
2017. Justeringen har inte påverkat resultat för 2017 eller 2018.

Beräknat marknadsvärde
AB Alingsåshems fastigheter är värderade till 2 885 636 tkr och bokfört värde uppgår till 1 657 956 tkr.
Marknadsvärde överstiger bokfört värde med 74 % (föregående år 76 %).
Fabs ABs fastigheter är värderade till 1 697 506 tkr medan bokfört värde uppgår till 1 300 903 tkr.
Marknadsvärdet överskrider det bokförda värdet med 30 % (föregående år 27 %).
AB Alingsåshem har gjort en intern individuell värdering av samtliga fastigheter. I den interna
fastighetsvärderingen har en avkastningsbaserad metod (direktavkastning) använts och på ett par
fastigheter har ortsprismodellen använts som komplement (baserad på försäljningsvärden av
likvärdiga objekt). Bolaget har en 5-årig kalkylperiod med startår 2019. Värderingarna bygger på
faktiska hyresnivåer och schabloner avseende driftskostnader, underhållskostnader och
direktavkastningskrav.
Fabs AB har gjort en intern individuell värdering av samtliga fastigheter. I den interna
fastighetsvärderingen har en avkastningsbaserad metod (direktavkastning) använts. Bolaget har en 5årig kalkylperiod med startår 2019. Värderingarna bygger på faktiska hyresnivåer och schabloner
avseende driftskostnader, underhållskostnader och direktavkastningskrav.
Båda bolagen har på enstaka fastigheter gjort vissa justeringar för ett mer rättvisande resultat.
Fastigheterna är även externt värderade under året. Den externa värderingen används för att
säkerställa att bolagets interna värdering är rättvisande på en aggregerad nivå.
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Not 12 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar / utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Ingående ackumulerade
nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Summa maskiner och andra
tekniska anläggningar

2018

2017

2018

2017

879 311
39 110
-13 472
68 199
973 148

774 874
68 365
36 072
879 311

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-384 383
6 679
-38 802
-416 506

-348 990
0
-35 393
-384 383

0
0
0
0

0
0
0
0

-1 000
0
-1 000

-1 000
0
-1 000

0
0
0

0
0
0

555 642

493 928

0

0

Not 13 – Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar och utrangeringar
Årets investeringar
Utgående anskaffningsvärden

2018
45 597
-6 767
5 301
44 131

Koncernen
2017
42 730 *
-2 876
5 743
45 597

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-31 046
6 014
-4 266
-29 297

-29 928 *
2 867
-3 985
-31 046

Utgående planenligt restvärde

14 834

14 551

Moderbolaget
2018
2017
376
376
0
0
0
0
376
376
-253
0
-51
-304

-192
0
-61
-253

72

123

* Justering av felaktiga ingångsvärden. Endast omföring mellan ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade
avskrivningar utan resultatpåverkan.

Not 14 – Pågående nyanläggningar

Ingående balans
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda
omfördelningar
Utgående b alans

2018
405 420
229 907

Koncernen
2017
255 125
322 685

-429 131
206 196

-172 390
405 420
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Not 15 – Aktier i dotterföretag

Moderbolaget
Alingsås Energi Nät AB (556402-5905)
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
(559075-0401)
Totalt

Kapitalandel
100%

Röstandel
100%

Antal
andelar/aktier
380 000

Bokfört
värde
133 000

100%

100%

500

272 260
405 260

Not 16 – Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
2018
2017
70
70
40
40

Andelar/aktier, bokfört värde
SABO Byggnadsförsäkrings AB
Husbyggnadsvaror HBV Ekonomisk Förening
Svensk Inköpscentral för Infrastruktur ek.för.
(Sinfra, fd. VÄRMEK)
Netwest
Totalt

15
143
268

Moderbolaget
2018
2017
0
0
0
0

15
143
268

0
0
0

0
0
0

Not 17 – Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till
Fastigheter
Underskott
Obeskattade reserver
Utsläppsrätter
Övrigt
Summa uppskjuten skatteskuld

2018
53 124
-15 100
76 442
0
-543
113 923

Koncernen
2017
54 315
-25 726
72 886
-110
0
101 365

Moderbolaget
2018
2017
0
0
0
-304
0
0
0
0
0
0
0
-304

2018
8 239
200
2 405
10 844

Koncernen
2017
8 381
200
2 405
10 986

Moderbolaget
2018
2017
0
0
200
200
0
0
200
200

1 007
1 398
2 405

1 007
1 398
2 405

Not 18 – Varulager

Råvaror och förnödenheter
Pågående arbete för annans räkning
Exploateringsmark
Totalt
Exploateringsmark utgörs av
Borgen
Tokebacka, del av
Totalt
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0
0
0

0
0
0
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Not 19 – Fordringar hos Alingsås kommun
2018

Koncernen
2017

0
0
0

0
101
101

2018

Koncernen
2017

0
3 685
28 863
0
32 548

0
3 824
25 864
3 033
32 721

2018
384
384

Koncernen
2017
2 038
2 038

Moderbolaget
2018
2017
0
0
0
0

Övriga skulder
Koncernkonto
Totalt

2018
3 646
3 201 344
3 204 990

Koncernen
2017
55 399
3 078 832
3 134 231

Moderbolaget
2018
2017
0
1 618
323 260
321 954
323 260
323 572

Limit (internkredit på koncernkonto)

3 395 900

3 345 900

Tillgodohavande på koncernkonto
Övriga fordringar
Totalt

Moderbolaget
2018
2017
0
0
0

0
0
0

Not 20 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna intäkter från Alingsås
kommun
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Övrigt
Totalt

Moderbolaget
2018
2017
0
0
3 000
0
3 000

0
0
3 000
0
3 000

Not 21 – Likvida medel

Kassa och bank
Totalt

Not 22 – Skulder till Alingsås kommun

343 900

343 900

Not 23 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Beräknad fastighetsskatt
Upplupna personalkostnader
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror
Övriga upplupna kostnader
Totalt

2018
1 113
4 441
0
8 814
28 706
43 074

Koncernen
2017
5 106
11 728
0
9 060
26 598
52 492
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Moderbolaget
2018
2017
0
0
0
1 534
0
0
0
0
811
1 787
811
3 321
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Not 24 – Ej likviditetspåverkande poster

Beviljat investeringsbidrag
Reaförlust
Reavinst
Utsläppsrätter, elcerfikat etc
Utrangeringskostnader
Övrigt
Totalt

2018
25 365
225
-4 593
-1 261
0
-49
19 687

Koncernen
2017
12 361
0
-2 949
-1 194
6 574
-61
14 731

Moderbolaget
2018
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018
inga

Koncernen
2017
inga

Moderbolaget
2018
2017
inga
inga

334
148
482

319
71
390

Not 25 – Säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
Eventualförpliktelser
Borgensåtagande Fastigo
Skulder i Spiken Fastighets KB
Totalt

inga
inga
-

inga
inga
-

Not 26 – Upplysning om säkringsredovisning
Fabs AB och AB Alingsåshem tillämpade fram till 2017 säkringsredovisning. I samband med
införandet av gemensam finanshantering under december 2017 löstes samtliga ränteswappar som
fanns i Fabs AB respektive AB Alingsåshem. Fastighetsbolagen i koncernen använde fram till
december 2017 räntederivat för att minska osäkerheten i framtida räntekostnader och därmed få en
jämnare kostnadsfördelning över åren. Derivatinstrumenten har alltid varit kopplade till en
underliggande finansiering.
AB Alingsås Rådhus och Alingsås Energi Nät AB koncernen har heller inte under 2018 använt några
derivat kopplade till sina lån.

Not 27 – Väsentliga händelser efter balansdagen
I februari 2019, i samband med bokslutsarbetet, erhölls dom från Kammarrätten i ärendet avseende
Lights in Alingsås, ett av de två ärenden som granskats av Skatteverket. Domen innebar att bolaget
döms att betala omkring 3,4 mnkr i inkomstskatt, mervärdesskatt samt ränta. Bolaget har inte tagit
ställning till huruvida domen ska överklagas på nytt. Eftersom osäkerhet råder kring huruvida
prövningstillstånd i sådana fall erhålls från Högsta Förvaltningsrätten har beloppet i enlighet med
försiktighetsprincipen bokförts som kostnad per 2018-12-31.
Det andra ärendet avseende Passivhuscentrum har i februari 2019 av bolaget överklagats till
Kammarrätten. Ett eventuellt negativt utslag för bolaget kan innebära en total kostnad om ca 0,6
mnkr. Beloppet är inte reserverat.
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Not 28 – Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel om sammanlagt 71 735 841 kronor.
Styrelsen föreslår att vinstmedlen avseende moderbolaget AB Alingsås Rådhus disponeras enligt
följande:
Balanserat resultat

74 076 858

Årets resultat

-2 341 017

Summa

71 735 841

Alingsås 2019-

Daniel Filipsson
Ordförande

Simon Waern
Vice ordförande

Björn Wallin Salthammer

Jan Gustafsson

Anna Hansson

Anita Brodén

Lady France Mulumba

Maria Standar
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits
2019-

Min granskningsrapport har avgivits
2019-

Hans Gavin
Auktoriserad revisor

Anita Andersson
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2019-02-21

§ 2 2019.006 AVRF

Årsredovisning med verksamhetsuppföljning 2018
Ärendebeskrivning
Räddningstjänstförbundet har gjort en årsredovisning med bokslut per den 31 december
2018 och uppföljning av verksamhetsplanen för 2018.
Årsbokslutet 2018 slutade på ett positivt resultat om 36 tkr. Under sommaren 2018 har
personal från förbundet i stor omfattning bidragit med hjälp till de stora skogsbränderna i
landet. Detta medförde i rena lönekostnader runt ca1 mnkr. Dessa kostnader täcktes till fullo
med intäkter från MSB.
Övrig verksamhet i förbundet har drivits enligt den av direktionen fastställda budgeten
förutom betalning av den projekteringskostnad som uppstått i samband med projektering
gällande ombyggnation av befintlig brandstation. Då projekterad ombyggand av befintlig
brandstation uteblev ålades förbundet projekteringskostnaden på 2 mnkr. Halva kostnaden
fördes över till kommande nybyggnation och resterande 1 mnkr fakturerades av Fabs i
samband med årsbokslutet. Denna kostnad har således endast varit upptagen som
ansvarsförbindelse gentemot Fabs och påverkar därför årets resultat.
Beslut
Årsbokslut per den 31 december 2018 och uppföljning av verksamhetsplan 2018 för Alingsås
och Vårgårda räddningstjänstförbund godkänns.
Förbundets egna kapital ökas med den summa som det positiva resultatet för 2018
genererat, 36 tkr. Efter ökningen slutar det egna kapitalet på 2 790 tkr vid årets utgång.
Expedieras till
Medlemskommunerna

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida594
1 avav1683

Utdragsbestyrkande

Årsredovisning 2018
Förvaltningsberättelse
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Årsredovisning 2018

Året 2018 kom att präglas av en extremt torr och varm våren och sommaren, vilket
innebar stora påfrestningar för oss inom svensk räddningstjänst. Vi har i vårt område
under hela torrperioden på olika sätt arbetat med att förebygga bränder och olyckor.
Tidigt infördes eldningsförbud vilket i sig alltid skapar debatt och många
gränsdragningsfrågor. Mest olyckliga var nog deltagarna vid det stora scoutlägret i
Långared som inte kunde elda som planerat men de överlevde även utan öppen eld.
Vi hade under juni några skogsbränder i förbundet som vi kunde få stopp på genom
tidiga och omfattande insatser med egna och externa resurser. Brandflyget var till
stor nytta för oss vid flera tillfällen både med att tidigt upptäcka bränder och med att
kunna lotsa oss rätt ute i terrängen.
De evenemang som ägt rum under 2018 i vårt område genomfördes utan att det
krävdes några större räddningsinsatser. Vid evenemang av olika slag har vi alltid
utmaningar av varierande art ofta gällande framkomlighet men efter dialog med
arrangörer brukar vi oftast kunna få till acceptabla lösningar.
Politikerveckan och Cykelfesten i Vårgårda samt Gothia cup i Alingsås har varit de
evenemang som krävt mest arbete av oss med säkerställande av boendelösningar
för ungdomarna och framkomlighet för våra fordon. Vi var också kommunen
behjälpliga med att bemanna med badvakter vid Playa Mjörn under Gothia cup.
Under juli månad startade flera omfattande skogsbränder i landet och ganska snart
kom en formell begäran om att få hjälp med material, fordon och brandpersonal från
Västra Götaland (VG).
Räddsam-VG samordningen kom här att testas ordentligt. Glädjande nog fungerade
våra planer utmärkt och vi kunde i samverkan från VG bidra med 60 personer/vecka
för brandsläckning eller stabsarbete i främst Dalarna.
Vi hade under hela sommaren i olika omfattning igång ett internt stabsarbete på
brandstationen Alingsås för att lösa förbundets utmaningar med beredskap för egna
räddningsinsatser samt för att kunna skicka personal till skogsbränderna längre upp i
landet. Förbundets anställda ställde på ett föredömligt sätt upp genom att bryta
ledigheter för att resa till bränderna eller genom att på hemmaplan gå in och täcka
uppkomna luckor i bemanningen.
En delregional stab för räddningstjänst på brandstationen i Gårda arbetade under
sommaren med fokus på samordning för att skapa förmåga och uthållighet för
räddningsinsatser i Göteborgsregionen.
Ett stort tack till alla som ställt upp på olika sätt denna sommar både på hemmaplan
och på bortaplan. Det har varit att mycket imponerande att se den inställning och
lösningsfokusering som funnits i förbundet!
Daniel Filipsson, Förbundsdirektionens ordförande
Börje Lindgren, Förbundsdirektör
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Vår vision
Vi söker ständigt bättre sätt att göra ditt liv tryggare
Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra olyckor. Vi är
öppna för, och nyfikna på det samhälle vi har satts att skydda och
möter medborgare med empati och professionalism. När det trots allt
krävs en räddningsinsats, jobbar vi med modern utrustning och
effektiva metoder. Vi lär oss av våra erfarenheter och blir ännu lite
bättre nästa gång.
En förutsättning för framgång är att vi har en kultur där vi vågar
ifrågasätta, diskutera och prova nya tankar. Det krävs att vi har ett
klimat där alla känner sig trygga, där vi hissar istället för att dissar, där
vi lyssnar på och respekterar varandra.
Det är ett viktigt uppdrag, därför är vi i ständig utveckling

Uppdrag, styrdokument och rutiner
Förbundet bedriver verksamhet enligt antaget Handlingsprogram enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). På uppdrag av respektive medlemskommun
utför förbundet även de åtaganden som styrs av Lag (1988:868) om brandfarliga och
explosiva (LBE) varor samt stödjer medlemskommunerna enligt Lag (2006:554) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser (LEH) i
fredstid och höjd beredskap, med tillhörande förordning. Utöver detta finns
förbundsordningen samt reglementen för förbundsdirektionen och revisorer.
Den av direktionen årligt antagna verksamhetsplanen är det dokument som styr
processer och aktiviteter i förbundet under året. Planer finns dessutom för
regelbunden uppföljning och internkontroll i förbundet.

Förbundsdirektion
Räddningstjänstförbundets direktion har under året haft sex sammanträden där bland
annat följande punkter behandlats:


Löpande information från förbundet om genomförda räddningsinsatser och
hjälp till de omfattande skogsbränderna i Dalarna



Information om pågående komplicerade tillsynsärenden



Information om regionala samverkansaktiviteter inom Göteborgsregionen och
Västra Götaland.
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Delgivning av resultat och åtgärder efter Länsstyrelsens tillsyn av förbundets
verksamhet



Information om problematik kring anlagda bränder samt hot och
våldssituationer



Beslut om godkännande av årsredovisning 2017



Beslut om antagande av budget 2019-2021 samt investeringsplan för 20192022



Uppföljning av rutiner för internkontroll



Antagande av verksamhetsplan för 2019



Beslut om prolongering ett år av nuvarande handlingsprogram till skydd mot
olyckor



Beslut gällande projekteringsstart för nybyggnation av en med ambulansen
gemensam räddningsstation.

Jämställdhet och mångfald
Fortsatt arbete med jämställdhet och mångfald har skett genom aktiviteter i det
nationella nätverket för jämställda räddningstjänster (NJR).
Förbundet arbetar i sin kommunikation med att modernisera bilden av
räddningstjänsten och vilka som kan arbeta som brandmän. Vid rekryteringar
bevakas extra att processen drivs korrekt sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Ett nytt
digitalt material och broschyr har tagits fram för att kunna marknadsföra
brandmannayrket på ett dagsaktuellt sätt.
Under 2018 har heltidsanställda i förbundet arbetat med värdegrundsaktiviteter under
ett par dagar på Hållö, vilket sedan följts upp med ett värdegrundsspel och
föreläsning på temat.

Arbetsmiljö
Efter tidigare påvisade arbetsmiljöbrister på brandstationen i Alingsås och önskemål
från ambulanssjukvården att hitta nya lokaler beslutade förbundsdirektionen 2017 att
ge förbundsdirektören uppdraget att omgående verkställa start av en förstudie med
syfte att utreda förutsättningar för en, med ambulanssjukvården gemensam, nybyggd
räddningsstation med lämplig placering. Resultatet av förstudien som blev klar
hösten 2018 innebar ett förslag på att bygga låta Fabs bygga en ny Räddningsstation

Sida 599 av 683

på område Tokebacka som ambulanssjukvården och räddningstjänsten sedan skulle
hyra. Västra Götalandsregionens styrelse och förbundsdirektionen beslutade enligt
förstudiens förslag om att gå vidare i planerna och låta Fabs starta byggprojektering.
Under året har förbundet ökat systematiken i det psykosociala arbetsmiljöarbetet. En
medarbetarenkät skickades under hösten 2018 ut till förbundets samtliga anställda
som sedan gav en svarsfrekvens på 79,8%. Utifrån inkomna svar ska
handlingsplaner med förbättringsförslag upprättas under våren 2019 för respektive
organisationsnivå.

Huvudprocesserna i verksamheten är olycksförebyggande
arbete och genomförande av räddningstjänstuppdrag.
Samhällsskyddsavdelningen ansvarar för det olycksförebyggande arbetet
genom myndighetsutövning – såsom brandskyddskontroller av eldstäder
och förbränningsanordningar samt tillsyn enligt LSO och LBE.
Avdelningen besvarar inkomna remisser i plan- och byggprocessen, LBE
tillstånd, alkohollagen, ordningslagen m.fl. Avdelningen genomför även
fördjupade undersökningar, utbildning,, samordning av krisberedskap
samt rådgivning och information.
Syftet med det förebyggande arbetet är att ge människor, egendom och
miljö ett tillfredställande skydd mot olyckor genom att stärka den enskildes
förmåga att förhindra och begränsa olyckor.
Operativa avdelningen ansvarar för räddningsinsatsernas genomförande
men deltar även aktivt i det olycksförebyggande arbetet. Målet för
verksamheten är enligt gällande lagstiftning att räddningsinsatser skall
planeras så att de kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett
effektivt sätt.
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Samhällsskydd – olycksförebyggande arbete
Verksamheten har 2018 varit inriktad på att genom delaktighet i plan- och
byggärenden, tillsyn, utbildning, information samt brandskyddskontroll av eldstäder
ge människor, egendom och miljö ett tillfredsställande skydd mot i första hand
bränder men även andra olyckor. Arbetet har också gått ut på att stärka samhällets
och den enskildes förmåga att förebygga och hantera bränder eller andra olyckor.
Medlemskommunernas starka expansion har annars präglat arbetet på
samhällsskyddsavdelningen, många arbetstimmar har lagts på yttranden över
inkomna remisser. I första hand rör detta plan och byggärenden samt olika typer av
riskbedömningar.

Myndighetsutövning

2016

2017

2018

Tillsyn LSO
Tillsyn LBE
Brandskyddkontroller
Ansökan, sota själv

90
1
1902
49
93
35
6
18
14
34

83
8
1823
57
109

34
1
1823
49
114
40
2
16
18
33
5

Remisser / yttrande, totalt
-brandfarlig/explosiv vara
-polistillstånd
-alkoholtillstånd
-planärenden
-byggärenden
-övriga remisser

Tillsyn
Under det gångna året har avdelningen genomfört tillsyner utifrån tillsynsplanen i
verksamhetsplanen för 2018. Mängden tillsyner har inte uppnått utsatta mål på grund
av att en medarbetare bytt arbetsgivare samt att de två brandingenjörer
räddningstjänsten haft som timanställda för att bedriva tillsyner, har fått prioritera
arbetet hos sin huvudarbetsgivare. Under hösten 2018 genomfördes en lyckad
rekrytering vilket efter introduktion kommer innebära att antalet genomförda tillsyner
åter ska följa utsatt plan. Förhoppningen är även att de två timanställda
brandingenjörerna som arbetat med tillsyner ska kunna återgå till detta arbete i
förbundet under våren 2019.
Tillsynen har för Alingsås kommun även omfattat brandskyddskontroll av eldstäder
vilka genomförts enligt plan. Från och med 2019 kommer även brandskyddskontroller
genomföras i räddningstjänstens regi i Vårgårda kommun.

Plan- och byggärenden
Medlemskommunernas fortsatta expansion och tillväxt har även 2018 inneburit att ett
stort antal arbetstimmar lagts på dialog och remissvar gällande plan- och
byggärenden. Komplexiteten i ärendena har generellt sett ökat vilket innebär att
tidsåtgången för att besvara inkomna remisser ökar.
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Samverkan med samhällsbyggnadskontoren har förstärkts under året där förbättrad
kommunikation och regelbundna fysiska möten har skapat bättre förutsättningar för
en effektiv samvekan.
Under 2018 besvarades 51 remisser. Utöver detta har Räddningstjänsten medverkat
vid de plansamråd som kommunerna kallat till.
Räddningstjänsten har som målsättning att besvara inkomna remisser inom 2
arbetsveckor. Detta mål har förbundet klarat med undantag för något enskilt ärende.

Krisberedskapssamordning
Förbundet har sedan flera år tillbaka tilldelats uppdraget att samordna
krisberedskapen i medlemskommunerna. Ett uppdrag som bland annat inneburit att
driva arbetet med att få till en årlig revidering av kommunernas risk- och
sårbarhetsanalyser. Denna sammanställning redovisas sedan årligen för
Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i krisberedskapsfrågor. Samordnarna håller
årligen i ett antal träffar och utbildningar för att skapa ett robust system som kan klara
att hantera uppkomna kriser i våra medlemskommuners upptagningsområde.
Nätverksbyggande med civilsamhället har också blivit en allt viktigare fråga för
samordnarna att driva för att samhället ska kunna klara av ett krisarbete.
Länsstyrelsens tillsyn av krisberedskapsarbetet har gett medlemskommunerna ett
generellt gott betyg gällande organisation och planering.
Under 2018 tog förbundets medlemskommuner beslut om att lyfta tillbaka
krisberedskapssamordningen till respektive kommun. Detta övertagande skedde
gradvis efter sommaren och vid årets slut låg uppdraget helt hos
medlemskommunerna. Räddningstjänstens formella uppdrag som samordnare för
krisberedskapen har därmed upphört.

Stöd till kommuninvånare
Under 2017 har brandskyddskontrollanten fortsatt med den extra servicen gentemot
kommuninvånarna att i samband med brandskyddskontrollen i fastigheter kontrollera
placering och status på brandvarnare. Brandskyddskontrollanten har också med sig
informationsmaterial och kan hjälpa fastighetsägaren med enklare frågor gällande
brandskydd. Eftersom de allra flesta dödsbränderna sker i det egna hemmet är detta
arbetssätt ett effektivt sätt att göra skillnad där det verkligen behövs.

Civil Insatsperson
Utredningen av förutsättningar för att införa civila insatspersoner (CIP) i
kommunernas ytterområden gjordes klar i början av 2018. Under våren 2018
initierades ett testområde för CIP i Hemsjö. Detta innebar att de som anmält sig som
frivilliga har utbildats för att kunna hantera enklare bränder och primär livräddning. De
har sedan försetts med utrustning för första hjälpen och brandsläckning, en
hjärtstartare har också införskaffats i Hemsjö. Under hösten 2018 har CIP larmats på
ett fåtal händelser. Konceptet fungerar väl och CIP-insatserna kommer kunna göra
skillnad för dem som drabbats av brand eller olycka. Möjlighet finns också att införa
konceptet i fler områden som ligger långt från brandstationerna i förbundet.
Hemtjänstpersonal i förbundet har också visat intresse för utbildning med syfte att
kunna agera om de hamnar i en situation med uppkomen olycka eller brand.
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Dialogen med Hemtjänsten samt andra strategiska områden där CIP ses som en
viktig aktör kommer fortsätta under 2019.

Höjd beredskap och säkerhetsskydd
Efter direktiv från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har förbundet under
2018 tillsatt ett projekt med mål att genomföra en intern säkerhetsskyddsanalys.
Resultatet av analysen kommer att innebära krav på förbättrade rutiner samt
förstärkning av påvisade brister säkerhetsbrister. Förbättringarna kommer också att
behöva göras för att stärka förbundets förmåga att möta de krav som ställs vid ett
läge där höjd beredskap beordras. Parallellt med detta arbete har det arbetats med
förberedelser för att under 2019 kunna krigsplacera förbundet anställda vid
räddningstjänsten.

Utbildning och information
Brandskydd - kommuner
Brandskydd - övriga
Heta arbeten
Hjärt- och lungräddning
Brandskyddsinformation - skolor
Brandskyddsinformation - övriga

2016
436
52
139
54
910
2850

2017
601
382
73
20
997
1902

2018
375
15
58
14
1377
673

Sk
Förbundet har under 2018 påbörjat arbetet med ett nytt utbildningskoncept för
brandskyddsutbildningar. Förändringen innebär att den teoretiska delen utförs på
webben, vilket sedan kompletteras av ett besök av räddningstjänsten ute i
verksamheten. Utbildningar och informationstillfällen har genomförts enligt våra
åtaganden till privatpersoner och ideella föreningar i medlemskommunerna.
Förbundets mål med informations- och utbildningsaktiviteter är att varje år nå ut till
elever i förskoleklass, årskurs 5 samt gymnasiet, med åldersanpassad information
och utbildning i brandskyddsfrågor och olycksförebyggande åtgärder. Detta har
genomförts med gott resultat 2018.
Under året har information och utbildning för nyanlända kommunmedlemmar
genomförts i våra medlemskommuner. Aktiviteten som har skett i samverkan med
migrationsavdelningarna har upplevts som viktig och positiv. Aktiviten blir fortsatt ett
permanent inslag i vårt förebyggande arbete.
Förskolorna i förbundsområdet har 2018 haft besök av räddningstjänsten som spelat
teater tillsammans med barnen, detta spel syftar till att lära barnen hur larmning vid
en olycka eller brand går till.
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Vårgårda kommun har som tidigare år arrangerat säkerhetsdagar för skolornas
elever där räddningstjänstens personal lärt ut om brandsläckning.
Alströmergymnasiets elever i årskurs 1 har vid höstterminens start fått sedvanlig
utrymnings- och brandskyddsinformation. Räddningstjänstförbundet har informerat
om brandmannayrket för gymnasieungdomar på omvårdnadsprogrammet.
Förbundet ansvarar för att medlemskommunernas skolskjutsförare får utbildning för
att kunna utbilda bussåkande elever enligt konceptet ”säker skolskjuts”.
Förbundets egen hemsida www.avrf.se används för att föra ut information om
förbundets verksamhet samt övrig aktuell säkerhetsinformation till allmänheten.
Under 2018 har också kontinuerlig information om räddningstjänstens arbete samt
råd till allmänheten lagts ut på Facebook. Där finns det även möjlighet till
kommunikation med våra kommuninnevånare.

Undersökning LSO 3 kap. 10§
Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har kommunen skyldighet att genomföra
efterföljande åtgärder kopplat till räddningsinsatser. 3 kap 10§ i LSO anger att ”när
en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i
skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen
har genomförts”. Detta lagkrav tillgodoses på en grundläggande nivå genom
upprättande av händelserapport efter en räddningsinsats. Utöver grundläggande nivå
har räddningstjänsten möjlighet att komplettera händelserapporten med en fördjupad
undersökning. Syftet med utredningarna är att bidra med analys, utvärdering och
lärande till egen organisation och externa intressenter så som berörda myndigheter,
försäkringsbolag, media samt enskilda medborgare. Utredningen kan också komma
med förslag på åtgärder som ska förhindra att ytterligare olyckor av liknande karaktär
uppstår.
Under december 2018 påbörjades ett arbete med skapa en processbeskrivning för
undersökningar enligt LSO 3 kap. 10§. Denna processbeskrivning ska under början
av 2019 följas upp med intern utbildning.
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Operativ verksamhet
Fokus för 2018 har precis som under föregående år varit förberdelser för den
kommande gränslösa räddningstjänsten inom Göteborgsregionen (GR). I samverkan
med de andra räddningstjänsterna i GR har ett omfattande arbete lagts ned inom
områdena – teknik, ledning, utbildning och drift med målet att skapa förutsättningar
för gemensam ledning i GR från och med oktober 2019.
Förbundet har under 2018, utöver ordinarie övningsprogram, på grund av
samhällsutvecklingen tvingats arbeta med åtgärder och utbildning av brandpersonal
för att kunna möta hot och våldssituationer. På det lokala planet har det vid några
räddningsinsatser också uppstått situationer med sprängmedel och vapen
inblandade. Fortsatt arbete för att höja kompetens och förmåga gällande hot och våld
kommer att ske 2019 i samverkan mellan räddningstjänsterna i regionen,
ambulanssjukvården samt polismyndigheten.

Händelser
Under 2018 har följande händelser lett till räddningsinsatser i förbundet:

*2016 års statistik utelämnar händelser mellan 1-12/1 på grund av förändrad databas.
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Under 2018 hade förbundet 882 uppdrag, vilket får betecknas som ett normalvärde
med tanke på storlek på våra medlemskommuner och deras riskbild. Fortfarande har
förbundet ett alltför stort antal trafikolyckor, 154 stycken under 2018 vilket ställer
stora krav på god samverkan och gemensamma satsningar i våra
medlemskommuner för att försöka få ner antalet olyckor.
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Antal händelser per månad i förbundet.
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Antal händelser per klockslag i förbundet.
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Insatsplanering
Under året har arbetet med förberedelse för räddningsinsatser fortsatt med
insatsplanering i hela förbundsområdet, exempelvis genom övningar och studiebesök
på företag, bostadsområden och anläggningar. GIS (geografiskt informationssystem)
har utvecklats ytterligare med fler uppgifter inlagda i kartstödet för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt vid räddningsinsatser. Extra fokus har lagts på att
inventera uppställningsplatser för höjdfordon.

Samverkan
Samverkan inom olika delområden har skett löpande under 2018. Nätverk finns för
krisberedskapsfrågor i Sjuhäradsområdet och inom Göteborgsregionen (GR).
Älvsamordningsgrupp som drivs av Länsstyrelsen arbetar med åtgärder för att mildra
konsekvenserna vid översvämningar kring våra gemensamma vattendrag i länet.
Denna samverkan får betecknas som ytterst angelägen med anledning av att Säveån
vid Alingsås har klassificerats som ett av 25 områden i riket med betydande
översvämningsrisk.
En fortsättning av projektet ”gränslös räddningstjänst i Göteborgsregionen” har ägt
rum under 2018. Denna samverkan bygger på den gemensamma avsiktsförklaring
som tecknats mellan räddningstjänsterna i GR som syftar till en gränslös operativ
räddningstjänst med start hösten 2019. Arbetsgrupper har fortsatt sina arbeten under
2018 med mål att kunna ha en i GR gemensam gränslös operativ förmåga klar under
senare delen av 2019.
Förbundet anslöt sig till ledningscentralen i Storgöteborg 2018-01-23 som ett första
steg mot den gränslösa räddningstjänsten i GR. I detta första steg sköter
ledningscentralen om förbundets utlarmning enligt samma principer som SOS-alarm
tillämpat. Under resterande del av året har sedan Bohus räddningstjänstförbund,
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund samt Räddningstjänsten Öckerö med några
månaders mellanrum också anslutit sig till ledningscentralen på Gårda.
I stort fungerar utlarmningen bra men som alltid vid större förändringar finns det en
del detaljer som går att förfina. Säkerställande av att brister omhändertas görs av en
kvalitetsgrupp med representanter från de olika räddningstjänsterna i GR.
För att förstärka förbundets och medlemskommunernas krisledningsförmåga har en
teknikomställning enligt åtgärdsförslag framtaget i samverkan med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) slutförts 2018. MSB har bidragit med
investeringsmedel för teknikomställningen som täcker halva investeringskostnaden.
Brandstationen har numera ett fungerande effektivt skalskydd samt uppdaterade
tekniska lösningar med bland annat förbättrad möjlighet att dela lägesbilder
2018 fortsatte samverkan mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland i
samverkansforumet benämnt Räddsam-VG. Denna samverkan syftar till att driva
gemensam utveckling för räddningstjänsterna inom olika områden.
Ett stort tack till förbundsdirektionen, förbundets anställda och samverkande
organisationer för alla genomförda insatser med det gemensamma målet om att
skapa ett säkrare och robustare samhälle.
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Personalredovisning
Antalet tillsvidare anställda var den 1 november 2018, 97 personer fördelat på 50
personer i Alingsås, 25 personer i Sollebrunn samt 22 personer i Vårgårda.
Anställda

Antal

Procent

Alingsås
Tillsvidareanställda

50

100,0%

-kvinnor
-män

7
43

14,0%
86,0%

varav utryckningsstyrka

38

100,0%

-kvinnor
-män

3
35

7,9%
92,1%

Anställda RiB

25

100%

-kvinnor
-män

2
23

8%
92%

Anställda RiB

22

100%

-kvinnor
-män

2
20

9%
91%

Totalt

97

Sollebrunn

Vårgårda

Medelåldern för den tillsvidareanställda personalen var för kvinnor 43 år och för
männen 48 år. Medelåldern för tillsvidareanställda brandmän var 43 år och
motsvarande siffra för anställda på RIB-avtalet (deltidsbrandmän) var 50 år.
Åldersfördelningen för samtliga anställda i förbundet enligt nedanstående tabell.
Åldersgrupp Kvinnor

Män

Totalt

Procent

00-29

0

5

5

5,15%

30-39

3

16

19

19,59%

40-49

5

28

33

34,02%

50-59

2

23

25

25,77%

60-

1

14

15

15,46%

11

86

97

100,00%

Totalt

Den 1 november 2018 arbetade 6 % av tillsvidareanställda deltid vilket innebär att
antalet heltider motsvarar 94 %.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron
Samtliga offentliga arbetsgivare är enligt lag skyldiga att i nyckeltal redovisa uppgifter
om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Syftet med redovisning av sjukfrånvaron är att
skapa ett material som är jämförbart över sektorsgränser.
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Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. Deltidspersonal och
förtroendevalda ingår inte.
Total sjukfrånvaro i procent

Total sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro >60 dagar

2016

2017

2018 Diff 18-17

1,7

3,41

1,15

-2,26

14,34

38,29

0

-38,29

1,38
2,69
1,1
1,54

2,6
5,53
1,99
6,93

2,08
0,44
1,06
1,3

-0,52
-5,09
-0,93
-5,63

Total sjuk frånvaro, åldersindelat
00-39
40-49
50-59
60-

Korttidssjukfrånvaro, så kallat ofta borta, brukar mätas med 4 eller fler
sjukfrånvarotillfällen per kalenderår. Under 2018 var det 2 personer som haft 4
sjuktillfällen eller fler.
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Redovisningsprinciper
Kommunal redovisningslag styr tillsammans med kommunallagens krav på god
redovisningssed förbundets principer för redovisning.
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas betalas. Utställda
fakturor efter årsskiftet som kan hänföras till redovisningsåret 2018 har fordringsförts
och ingår i 2018 års resultat.
Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. Leverantörfakturor som
inkommit efter årsskiftet och som avser redovisningsåret 2018 har skuldbokförts och
belastar således 2018 års resultat.
Den del av löneredovisningen som skett under januari 2019 och som avser
december 2018 har periodiserats att belasta 2018 års resultat.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personalomkostnadspålägg med
31,42 % i lagstadgad arbetsgivaravgift, 0,21 % belastar avtalsförsäkringar enligt
kommunala avtal samt 0,55 % fackliga företrädare. Räddningstjänstförbundet har
dessutom en kollektivavtalad pension som är högre än normalt på grund av att
brandmän som tjänstgjort i utryckningstjänst i 25 år av de senaste 30 åren har rätt att
gå i pension vid 58 års ålder. Detta pensionspålägg uppgår till 16,59 %.
Totalt bokförs varje månad sociala avgifter om 48,77 % av bruttolönekostnaden.
Med anläggningstillgång avses objekt som har en ekonomisk livslängd om mer än tre
år och som uppgår till ett icke obetydligt värde. Anläggningstillgångar i
balansräkningen som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till det
faktiska värde objekten haft i respektive medlemskommuns balansräkning i samband
med förbundets bildande (värdet på övertagna objekt från Vårgårda kommun har i
vissa fall justerats för att få samma avskrivningsperiod som övriga). Därefter har
avskrivning påbörjats sett till objektets kvarvarande ekonomiska livslängd.
Nya investeringar som gjorts har upptagits till anskaffningsvärde, därefter har
planenliga avskrivningar beräknats på de olika objektens anskaffningsvärde och
avskrivits linjärt under objektets beräknade ekonomiska livslängd.
Avskrivning påbörjas månaden efter objektet tas i bruk.
Avskrivningstider:
Fordon 5/10/15/20 år
Inventarier 3/5/7/10 år
Maskiner 5/7/10 år
IT-utrustning 3 år
Pensionsavsättningar gjorda före förbundets bildande ligger kvar inom respektive
medlemskommun och belastar inte förbundet.
De pensioner som upparbetats efter förbundets bildande redovisas som en
verksamhetskostnad under intjänandeåret och som en avsättning i balansräkningen.
Här ingår även löneskatten.
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Utbetalningen av den individuella delen av pensionerna sker året efter intjänandet.
Den individuella delen redovisas därför inte som en avsättning utan återfinns bland
de kortfristiga skulderna.

Finansiell analys
God ekonomisk hushållning
Minimikravet för god ekonomisk hushållning är balanskravet vilket innebär att
kostnaderna inte skall överstiga intäkterna.
Verksamheten skall med andra ord göra ett positivt resultat om inte synnerliga skäl
för annat finns.
Resultatet för 2018 slutar på 36 tkr. Det positiva resultatet regleras med en ökning av
det egna kapitalet. Efter ökningen uppgår det egna kapitalet till 2 790 tkr.
Under 2018 har arbetet med införandet av beslutsstödssystemet Hypergene, med
modulen Budget och Prognos, utförts.

Betalningsberedskap
Lång sikt
När den långsiktiga betalningsförmågan värderas ser man till måttet soliditet som
visar hur verksamheten klarar risker på lång sikt. Soliditet är ett mått som visar hur
stor del av förbundets tillgångar som finansierats med eget kapital och således inte
lånats upp.
I årets bokslut blir soliditeten 6,5 %, vilket är en minskning jämfört med föregående
års soliditet på 8 %. Eftersom soliditeten minskar ökar skuldsättningsgraden och blir
14,52 ggr, vilket är en försämring i jämförelse med förra årets skuldsättningsgrad på
12,16 ggr.

Kort sikt
Kassalikviditet visar på organisationens kortsiktiga betalningsförmåga. En
kassalikviditet på 100 % eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt.
Detta förutsätter dock att omsättningstillgångar kan användas direkt. En
kassalikviditet på under 100 % kan medföra att man blir tvingad att göra sig av med
långsiktiga tillgångar som inventarier och annan utrustning, eller så kan man behöva
ta ett lån för att betala sina kortfristiga skulder. En tumregel är att kassalikviditeten
ska ligga på ungefär 100 %.
Förbundet har en kassalikviditet som uppgår till 83 %, vilket innebär att förbundets
tillgångar är högre än de kortfristiga skulderna. Samma värde som föregående års
kassalikviditet som var på 83 %.
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Årets resultat
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF) är ett kommunalförbund med
ansvar för räddningstjänst i Alingsås och Vårgårda kommuner. Alingsås kommuns
driftbidrag uppgår till 78 % och Vårgårda kommuns till 22 % av förbundets totala
bidrag.
Resultatet för 2018 landar på ett överskott på 36 tkr.
Under sommaren 2018 har personal från förbundet i stor omfattning bidragit med
hjälp till de stora skogsbränderna i landet. Detta medförde i rena lönekostnader runt
ca1 mnkr. Dessa kostnader täcktes till fullo med intäkter från MSB.
Övrig verksamhet i förbundet har drivits enligt den av direktionen fastställda budgeten
förutom betalning av den projekteringskostnad som uppstått i samband med
projektering gällande ombyggnation av befintlig brandstation. Då projekterad
ombyggand av befintlig brandstation uteblev ålades förbundet
projekteringskostnaden på 2 mnkr. Halva kostnaden fördes över till kommande
nybyggnation och resterande 1 mnkr fakturerades av Fabs i samband med
årsbokslutet. Denna kostnad har således endast varit upptagen som
ansvarsförbindelse gentemot Fabs och påverkar därför årets resultat.
Investeringar
I investeringsbudgeten fanns det med en kostnad på 9 000 tkr för två nya släckbilar.
Leveransen av släckbilarna blev försenad och levererades i december 2018 men på
grund av att det återstod en del arbete från leverantören i släckbilarna så togs inte
släckbilarna i bruk under 2018. Anledningen till förseningen var chassibyte hos
lastbilsleverantören. Eftersom det blev en försenad leverans samt att släckbilarna tas
i bruk under 1:a kvartalet 2019, föreslås att investeringsbudgeten på motsvarande 8
475 tkr överförs i sin helhet till 2019 investeringsbudget.
Resultaträkning
Resultaträkning
Verksamhetens intäkter, not 1
Verksamhetens kostnader, not 2
Avskrivningar, not 3
Verksamhetens nettokostnader
Bidrag från medlemskommunerna, not 4
Finansiella intäkter, not 5
Finansiella kostnader, not 6
Resultat före extraordinära poster
Årets resultat

Budget
2018

Bokslut
2018

Bokslut
2017

6 035
-54 503
-3 419
-51 887

7 652
-57 353
-2 821
-52 522

6 071
-54 281
-2 700
-50 910

52 970
0
-516
567

52 970
1
-413
36

50 808
2
-413
-513

567

36

-513
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Eget kapital
Eget kapital, tkr

Bokslut

Bokslut

2018

2017

Ingående eget kapital

2 754

3 267

36

-513

2 790

2 754

Årets resultat
Utgående eget kapital

Balansräkning
Balansräkning
Maskiner och inventarier, not 7
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Bokslut
Bokslut
2018
2017
26 277
26 008
0
0
26 277
26 008

Kortfristiga fordringar, not 8
Kassa och bank, not 9
Summa omsättningstillgångar

10 785
6 244
17 029

4 988
4 759
9 747

Summa tillgångar

43 306

35 755

Eget kapital
Årets resultat
Avsättningar till pensioner, not 10
Långfristiga skulder, not 11
Kortfristiga skulder, not 12

-2 754
-36
-15 981
-4 247
-20 288

-3 267
513
-15 913
-5 360
-11 728

Summa skulder och eget kapital

-43 306

-35 755

0
1

0
2

Ställda panter, not 13
Ansvarsförbindelse, not 14

Investeringar
Investeringar, tkr
Inventarier
Fordon
PC-projekt
Räddningsmaterial
Stab- och ledning/MSB
Totaler

Budget

Bokslut

Bokslut

2018

2018

2017

50

126

10 100

1 209

0

130

219

188

1 285

1 269

1 142

0

268

2 257

11 565

3 091

3 632
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45

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, tkr

Bokslut

Bokslut

2018

2017

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Justering för gjorda avsättningar
Medel fr verksamh före förändr av rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

36

-513

2 821

2 700

68

1 907

2 925

4 094

-5 797

-854

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

8 561

-888

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2 764

-1 742

-3 091

-3 632

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materialla anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

-3 091

-3 632

-1 187

-1 187

260

1 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av lån
Kortfristig del av långfristig skuld
Ökning del av långfristig skuld
Minskning av långfristig fordringar

-186

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 113

-187

Likvida medel vid årets början

4 759

6 226

Årets kassaflöde av likvida medel

1 485

-1 467

Likvida medel vid årets slut

6 244

4 759
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Balanskravsresultat
Balanskravsresultat, tkr

Bokslut

Bokslut

2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkningen

36

-513

samtliga reavinster

0

0

vissa realisationsvinster enl undantagsmöjlighet

0

0

vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet

0

0

oraliserade förluster i värdepapper

0

0

återföring av orealiserade försluter i värdepapper

0

0

36

-513

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till pensionsfond
Årets balanskravsresultat

0

0

36

-513

Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Övriga intäkter

934
4 573
1 202
943

1 271
3 054
1 387
359

Summa verksamhetens intäkter

7 652

6 071

Taxor och avgifter
Försäljningsintäkter
Bidrag

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial
Bränsle energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Övriga tjänster
Övriga kostnader

-39 140
-2 386
-569
-461
-1 177
-5 296
-826
-6 498

-35 752
-3 832
-697
-411
-1 208
-5 210
-737
-6 434

Summa verksamhetens kostnader

-56 353

-54 281

Not 3 Avskrivningar, tkr
Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa avskrivningar

Bokslut
Bokslut
2018
2017
-2 821
-2 700
-2 821
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-2 700

Not 4 Medlemsbidrag, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Alingsås kommun

41 316

39 635

Vårgårda kommun

11 654

11 173

Summa medlemsbidrag

52 970

50 808

Not 5 Finansiella intäkter, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Utdelningar på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Elimineringar inom koncernen

0
1
0
0

0
2
0
0

Summa finansiella intäkter

1

2

Not 6 Finansiella kostnader, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader

-83
-324
-6

-106
-304
-3

Summa finansiella kostnader

-413

-413

Not 7 Materiella anläggningstillgångar, tkr
Ingående balans
Årets nyinvesteringar
-Fordon
-Inventarier + IT
-Övriga inventarier
Avskrivningar
-Fordon
-Inventarier + IT
-Maskiner
-Övriga inventarier
Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Fordringar, tkr

Bokslut
Bokslut
2018
2017
26 008
25 076
3 090
3 632
1 209
0
345
233
1 536
3 399
-2 821
-2 700
-1 890
-1 914
-401
-335
-35
-42
-495
-409
26 277

Bokslut
2018

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Redovisat värde vid årets slut

26 008
Bokslut
2017

1 158
322
9 305

1 553
1 272
2 163

10 785

4 988
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Not 9 Kassa och bank, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Kassa, bank övrigt

6 244

4 759

Redovisat värde vid årets slut

6 244

4 759

Not 10 Avsättningar för pensioner , tkr

Bokslut
2018

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Nyintjänad pension
Ränte och basbeloppsuppräkning
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Andra pensionsavsättningar
Summa avsatt till pensioner
Not 11 Långfristiga skulder, tkr

Bokslut
2017

15 913
70

14 006
1 653

1 897
324
-2 151
-86
14

1 361
304
-12
-119
373

15 981

15 913

Bokslut
2018

Lån i banker och kreditinstitut
Ingående lån i banker och kreditinstitut
Förändring lån under året
Amorteringar
Utgående lån i banker och kreditinstitut

Bokslut
2017

3 560
-1 187
2 373

4 747
-1 187
3 560

Investeringsbidrag
Skuldförda investeringsbidrag
Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag
Utgående skuld investeringsbidrag

2 060
-186
1 874

1 800
0
1 800

Summa långfristiga skulder

4 247

5 360

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Sida 617 av 683

Not 12 Kortfristiga skulder, tkr
Skulder till kom. bolag
Personalens skatter och avgifter
Interimsskulder
Leverantörsskulder
Semester- och övertidsskuld
Övriga skulder

Bokslut
Bokslut
2018
2017
-1 187
-1 187
-1 853
-3 109
-2 631
-2 735
-10 301
-1 555
-2 850
-3 055
-1 466
-87

Summa kortfristiga skulder

Not 13 Ställda panter, tkr

-20 288

-11 728

Bokslut

Bokslut

2018

2017

Panter

0

0

Summa panter

0

0

Not 14 Ansvarsförbindelse, tkr

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Avtal om förprojektering med FABS, om- och
tillbyggnad av befintlig brandstation.

1

2

Summa ansvarsförbindelse

1

2
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Uppföljning av verksamhetsmålen
Måluppfyllelse
Förbundets verksamhetsmål följs regelbundet upp under året och efter behov kan
viss resursfördelning ske för att nå de uppsatta målen. De prioriterade målen i
verksamhetsplanen är vid årets slut delvis eller i hög grad uppfyllda. Måluppfyllelsen
påverkas i flera fall av samverkande parter eller andra utomstående faktorer.
Merparten av förbundets åtaganden har fullgjorts och i de fall där så inte skett har
orsaken analyserats inför nästa års verksamhetsplan. Personalbrist har varit den
största bidragande faktorn till ej fullföljda åtaganden.

Prioriterade mål
Ökad samverkan med medlemskommuner
I två tillväxtkommuner med uttalat politiskt mål om ytterligare tillväxt krävs tät samverkan mellan
räddningstjänst och olika delar i den kommunala förvaltningen för att möta riskerna med bland annat
förtätning, högre byggnader och ökad befolkningsmängd.
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Samverkan mellan räddningstjänsten och respektive kommuns plan- och bygglovavdelning har tagit
ett steg framåt under 2018. Däremot finns det fortfarande mer att önska för en optimal samverkan. För
Vårgårda kommun fungerar samverkan väl med regelbundna möten samt att räddningstjänsten får
remisser för de byggnationer som är relevanta att stödja kommunen i. För Alingsås kommun har
samverkansmötena blivit glesare och glesare. Räddningstjänsten inväntar fortfarande en plan för 2019
hur samverkansformerna mot Alingsås kommun ska se ut.
Titel
Delaktighet i plan- och
byggprocessen

Beskrivning
Status
Färdiggrad
Räddningstjänsten avser stärka sin roll som en
Påbörjad 70%
nyckelaktör i samhällsbyggnadsprocessen och
ska därför under året arbeta med att
- Skapa en process där räddningstjänsten är
delaktig som sakkunnig.
- Tydliggöra kontaktvägar och mötesformer.
- Finnas fysiskt på plats på SBK som stöd för
uppkomna frågor.
- Utbilda kommunernas handläggare i juridik
samt räddningstjänstens uppdrag och förmåga.
- Delta aktivt i projektet Förenkla helt enkelt.
Kommentar: Räddningstjänsten arbetar med styrdokument som kommer tydliggöra vårt uppdrag
samt de åtaganden Förbundet har utifrån Plan- och Bygglagen. Detta arbete kommer färdigställas
under våren 2019. Räddningstjänsten har under 2018 arbetat fram en bra samverkansrutin med
Vårgårda kommun med regelbundna samverkansmöten. För Alingsås kommun har intresset för denna
typ av samverkansformer inte varit lika prioriterad och det har efterfrågats en plan för
samverkansmöten för 2019. Under 2019 kommer en utbildningsplan arbetas fram för att stärka
kommunernas Plan- och Bygglovshandläggare kring Räddningstjänstens uppdrag. Räddningstjänsten
har under 2018 deltagit aktivt i Förenkla helt enkelt projektet. Under 2019 kommer Förbundet ingå i en
arbetsgrupp som bereder detta projekt vidare.
Hållbar
I syfte att skapa en strategi för hållbar
Påbörjad 70%
brandvattenförsörjning
brandvattenförsörjning ska förbundet

Sida 619 av 683

- Skapa avtal gentemot respektive
medlemskommun där process och ansvar för
brandvattenförsörjning förtydligas. Avtalet ska
dessutom innehålla ansvar för underhåll och
tillsyn av brandvattensystemet samt vem som tar
kostnaderna för detta.
- Skapa intern förståelse och samsyn gällande
brandvattenförsörjning och de krav som finns för
detta.
- Revidera operativa planer för att klara av
brandvattenförsörjning både i stadsplanerad miljö
och utanför planlagt område.
Kommentar: Brandvattenstrategi för hantering av brandvattensystem både vid ny- och ombyggnation
av gatunät finns framme. Den ska förankras centralt i medlemskommunerna.

Extern utbildning
Individen är en viktig resurs för att förebygga olyckor och minska dess konsekvenser. De sätt som
förbundet stödjer, informerar och utbildar almänheten måste därför ständigt utvecklas för att, utifrån
målgrupp och riskbild, optimera dess effekter.
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Räddningstjänsten har under 2018 följt den utveckling som sker nationellt i detta område. Trenden är
att det kommer ett nationellt mål om att färre ska skadas och omkomma till följd av bränder. Detta
nationella mål behandlas i förebygganderådet inom Räddsam-VG och kommer under våren 2019 att
brytas ner till kommunala mål och aktiviteter.
Under julhandeln har räddningstjänsten besökt samtliga butiker i Alingsås, Sollebrunn och Vårgårda
innerstäder och informerat om hur butikspersonalen kan förebygga bränder samt hur de kan agera i
händelse av brand.
Titel
Analys och utveckling av
förbundets externa
utbildningar och
information

Beskrivning
Status
Färdiggrad
Förbundet ska under året fortsätta stärka
Påbörjad 70%
individens förmåga att förebygga olyckor och
minska dess konsekvenser genom att
- Utse särskild arbetsgrupp som får i uppdrag
att för ledningsgrupp redovisa förslag på
fortsatt utveckling av förbundets
externutbildning.
- Delta aktivt i RäddsamVGs arbetsgrupp för
utveckling av extern utbildning.
- Se över metoder för information till
allmänheten.
Kommentar: Antalet deltagare i brandskyddsutbildningarna har minskat. För att få upp frekvensen har
förbundet sett över en webb baserad utbildningsplattform. Under 2018 testades
Brandskyddsföreningens webb utbildning med gott resultat. När Alingsås kommun påbörjade arbetet
med en e-Learning plattform valde Räddningstjänsten att utveckla utbildningen så att den finns
tillgänglig i denna plattform. Under 2018 har civila insatspersoner utbildats inom område sjukvård,
brand, drunkning och trafikolyckor. Kommande utbildningar ligger på årlig basis. Under 2018 har
antalet deltagare i heta arbeten utbildningen minskat. För att nå ut till allmänheten har Facebook börjat
användas mer frekvent.
Utbildningen inom heta arbeten kommer fasas ut då intresset är lågt. För Alingsås kommun kommer vi
under våren utbilda hjärt-lung instruktörer.
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Ökad operativ förmåga
Samhällsutvecklingen ställer allt större krav på räddningstjänstens förmåga att klara av nya hot och
komplexa händelseförlopp. Den statliga räddningstjänstutredningen pekar också på att samverkan i
räddningstjänstområdet kan förstärkas och utvecklas i syfte att klara av stora, komplexa eller
tidsomfattande räddningsinsatser. Dessutom har samhället idag förväntningar att även
räddningstjänsten agerar vid pågående antagonistiska handlingar och förbundet behöver därför stärka
sin kompetens och förmåga inom detta område.
Bedömning
I hög grad uppfyllt
Kommentar:
Förbundets verksamhet har haft stort fokus på samverkan under året - såväl delregional
(Göteborgsregionen) som regionalt (Västra Götaland). Arbetet mot en gränslös operativ samverkan
har fortsatt med beräknat verkställande oktober 2019. Sommarens omfattande skogsbränder testade
den regionala samverkan ordentligt, men påfrestningarna hanterades väl tack vare inlett samarbete.
Utöver ordinarie övningsprogram har förbundet, på grund av samhällsutvecklingen, genom övning och
utbildning utvecklat sin förmåga att möta hot och våldssituationer.
Titel
Gränslös
räddningstjänst

Beskrivning
Status
Färdiggrad
Förbundet ska aktivt bidra till samverkan i
Påbörjad 100%
Göteborgsregionen och utveckling av den operativa
förmågan och uthålligheten i området genom att
- Genom samverkan säkerställa att
räddningstjänstorganisationerna har en tillräcklig
förmåga att hantera omfattande räddningsinsatser
eller flera samtidigt pågående räddningsinsatser.
- Skapa förutsättningar för att under 2019 verkställa
gränslös räddningstjänst i Göteborgsregionen med ett
gemensamt operativt ledningssystem.
Antagonistiska hot Förbundets förmåga att hantera insatser med
Påbörjad 80%
och handlingar
pågående dödligt våld \(PDV\) och antagonistiska hot
eller handlingar ska stärkas genom att
- Med samverkande organisationer arbeta fram
gemensam strategi.
- Tillsammans med skyddsorganisationer förankra
övergripande förhållningssätt.
- Skapa en utbildningsplan för att utbilda personalen i
områden som sjukvård och samverkan vid PDV.
- Utrusta fordon och personal med relevant
sjukvårdsutrustning.
Kommentar: Samverkan inom GR har gått framåt men är inte helt klart. PDV-utbildningen har startat
under hösten med mental förberedelse för alla och fortsätter under 2018 för alla insatsledare. Speciell
sjukvårdsutrustning är inköpt och placerad på alla släckbilar. Personal har fått utbildning på
sjukvårdsutrustningen och hur den ska hanteras.
Farligt gods
Förbundet ska under 2018 skapa förutsättningar för ett Påbörjad 10%
mer strukturerat och säkert agerande vid olyckor med
farligt gods genom att
- Identifiera vilka ämnen och med vilken frekvens de
transporteras på E20, Rv 42 och järnvägen.
- Simulera i beslutsstöd hur olika tänkbara senarior
kan ser ut med utbredning och gränsvärden.
- Skapa handlingsplaner för identifierade scenarier.
- Samverka framtagna handlingsplaner med Polisen,
sjukvården och medlemskommunerna för ett
samordnat agerande
- Skapa utbildningsmaterial och genomföra
utbildningar för våra befäl och samverkande
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organisationer.

Åtaganden
Tillsyn
Tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor ska ske enligt förbundets årligt antagna tillsynsplan.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
60%

Kommentar:
Mängden tillsyner har under 2018 inte uppnått det antal som förväntats enligt tillsynsplanen.
Anledningen till detta är personal som sagt upp sig och nyrekrytering med tillhörande introduktion som
tagit tid. Förbundet har även haft två brandingenjörer som arbetat extra med tillsyner. Under 2018 har
de tyvärr fått prioritera arbete hos sin huvudarbetsgivare.

Risk- och sårbarhetsanalys
Förbundet ska i samverkan med kommunerna revidera risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med LEH.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
30%

Kommentar:
Arbetet med medlemskommunernas risk och sårbarhetsanalyser har varit vilande under hösten 2018.
Detta beror på att uppdraget att arbeta med denna fråga har tagits tillbaka av respektive kommun.
Detta har inneburit rekryteringar med tillhörande introduktion. Räddningstjänsten kommer bistå
kommunerna löpande med kommande risk och sårbarhetsanalyser som ska revideras under våren
2019.

Sambruk
Förbundet ska verka för en utveckling med mål att nyttja tekniska lösningar effektivt i samverkan med
medlemskommunerna.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
80%

Kommentar:
Löpande möten sker med kommunerna för att hitta gemensamma effektiva tekniska lösningar
gällande olika typer av larm. Allt fler brandlarm kopplas till förbundets digitala plattform.

Remissinstans
Förbundet ska agera remissinstans gällande brandfarlig och explosiv vara, plan- och byggärenden
samt alkoholtillstånd.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%
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Kommentar:
Förbundet har besvarat inkomna remisser inom skälig tid.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontroller av eldstäder ska ske enligt fastställd plan.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Brandskyddskontroller har skett enligt fastställd plan.

Krisberedskap
Förbundet ska vara en del av medlemskommunerna krisorganisation genom samordning, utbildning
och operativt stöd.
Avseendet det civila försvaret ska kommunerna ha förmåga att utöva sitt geografiska områdesansvar
vid höjd beredskap. Kommunerna ska värna om civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste
samhällsfunktionerna och bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår
omvärld.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Respektive medlemskommun har tagit beslut om att överta samordning av krisberedskapen.
Förbundet stöder fortfarande kommunerna med kunskap och förmåga inom området krisledning.

Boendesprinkler
Förbundet ska verka för en ökning av särskilda boenden med sprinklersystem. Vid behov kan tillsyner
genomföras för att säkerställa genomförandet.
Status
Försenad

Färdiggrad
70%

Kommentar:
Förbundet avvaktar en kommunal upphandling inom detta område.

Innerstaden
Förbundet ska aktivt arbeta för en ökning av brandskyddet i Alingsås trähusstad. En separat
tillsynsplan för detta bevarandevärda område skall skapas och den tillsynsverksamhet som har
påbörjats ska ske med ökad kontinuitet.
Status
Försenad

Färdiggrad
0%

Kommentar:
Detta område har pausats under 2018 på grund av rekrytering. Planen är att detta arbete ska
fortskrida under våren 2019.
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Riskanalys LSO/LEH
Revidering av riskanalys ska ske inför kommande handlingsprogram.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
20%

Kommentar:
Arbetet påbörjades under sommaren 2018. Under hösten 2018 har seminarier med Länsstyrelsen
genomförts för att reda ut förväntningar på denna riskanalys. I början av 2019 kommer statistik för
genomförda insatser arbetas fram som ett underlag för fortsatt arbete. Planen är att riskanysen ska
vara färdig innan sommaren 2019.

Skolor
Förbundet ska besöka medlemskommunernas samtliga skolor enligt fastställd årlig plan.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Förbundet besöker skolorna enligt fastställd plan. Under våren 2019 kommer denna plan ses över och
revideras.

Brandskyddsutbildning
Förbundet ska erbjuda medlemskommunernas personal utbildning genom webbaserad plattform.
Under året kommer formatet för denna typ av utbildning utvecklas.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Förbundet har följt den utveckling som sker inom Alingsås kommun med en E-Learning plattform.
Under början av 2019 kommer tidigare BKA utbildning omarbetas till att innefattas som en webb
baserad utbildning i denna plattform.

Brandorsaks- och olycksutredning
Brandorsaks- och olycksutredningar ska göras efter räddningsinsatser enligt fastställd plan. Förbundet
ska under året
- färdigställa instruktion och mall för utredning
- genomföra internutbildning av nya rutiner
tillgodose omvärldsbevakning, se över andra utredningar och dra lärdom.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
90%

Kommentar:
Förbundet har under 2018 skapat en processbeskrivning för när och hur olycksundersökningar ska
genomföras. Det som kvarstår under våren 2019 är att genomföra interna utbildningar inom
händelserapporteringen.
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Hjärt och lungräddning
Förbundet ska utbilda i HLR efter förfrågan.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
60%

Kommentar:
Förbundet har under hösten 2018 arbetet med en förfrågan från Alingsås kommun om att under våren
2019 genomföra utbildningar för kommunens utsedda HLR instruktörer. Utbildningarna påbörjas enligt
plan.

Heta arbeten
Förbundet ska utbilda i Heta arbeten efter förfrågan.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Förbundet har utbildat i heta arbeten enligt förfrågan. Något utbildningstillfälle har blivit inställt på
grund av för få deltagare. Förbundet kommer fortsättningsvis hänvisa denna typ av utbildning till
privata aktörer.

Utbildning och övning
Utbildning och övning skall ske enligt fastställd årlig plan. Särskilt fokus ska läggas på övningskörning
och riskbedömning under året. Utveckling mot en långsiktig övningsstrategi ska fortgå.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Övningar genomförda enligt övningsplan. En satsning på körning av tunga fordon har gjorts under
hösten och fortsätter under våren.

Kvalitetsäkring räddningsledare
Övning för kvalitetsäkring av räddningsledare genomförs både internt och regionalt.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Firestudio övningar i att kunna hantera större händelser har genomförts för alla befäl

Regional operativ samverkan
Förbundet ska stärka en regional operativ samverkan samt öka förmågan att leda komplicerade
räddningsinsatser.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
100%
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Kommentar:
Arbete pågår för ökad samverkan inom GR under ledningscentralen storgöteborg. Fler ledningsnivåer,
förstärkt stab och gränslös resursfördelning leder till en ökad förmåga att hantera större insatser.

Mervärde vid insats
Mervärde för den drabbade. Kontakt ska skapas efter räddningsinsats enligt förbundets
kvalitetsförklaring.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Kontakt sker med drabbade där det finns ett behov.

Lärande efter insats
Utvärdering och erfarenhetskoppling ska göras efter räddningsinsatser enligt fastställd plan.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
90%

Kommentar:
Finns potential att skap ännu fler utvärderingar samt utmaning att få ut erfarenhetsåterkoppling
till samtlig personal.

Förmåga vid förändrad hotbild
Förbundet ska i samverkan med andra organisationer säkerställa förmågan att genomföra
räddningsinsatser vid förändrad hotbild.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
90%

Kommentar:
Samverkan sker inom GR med regelbundna möten att kunna samverka vid olika hotbilder. Under
hösten har inledande utbildning med tema pågående dödligt våld skett i samverkan med polis och
ambulans. Under våren 2019 kommer en samverkansövning mellan polis och ambulans ske med
tema många skadade.

Människan bakom uniformen
Förbundet ska i samverkan med andra organisationer skapa bättre relationer mellan ungdomar och
anställda i uniformsyrken.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Förbundet har stått till förfogande och deltagit vid en rad aktiviteter.
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Utbildning nyanlända
Förbundet ska i samverkan med andra aktörer informera och utbilda nyanlända i syfte att stärka
individens förmåga till förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder vid brand eller annan olycka.
Status
Färdig

Färdiggrad
100%

Kommentar:
Utbildning har genomförds efter förfrågan, antalet har dock varit betydligt lägre än föregående år.

Jämställdhet och mångfald
Kontinuerligt och aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete med rekryteringsprocesser som
säkerställer jämställdhet och mångfald.
Under 2019 ska detta ske genom delaktighet i skapande och utveckling av ett regionalt nätverk samt
utbildning och information till förbundets anställda och förtroendevalda. Förbundet ska även
säkerställa dokumentation av aktiva åtgärder kopplade till diskrimineringslagen samt skapa
handlingsplaner och mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Status
Påbörjad

Färdiggrad
90%

Kommentar:
Ett aktivt arbete har genomförts under 2018 i förbundet. Deltagande i nätverk samt aktiviteter som
främjar värdegrund och jämställdhet har genomförts. En grund för handlingsplaner och mål för
jämställdhetsarbete har skapats efter genomförande av värdegrundsdagar samt medarbetarenkät.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

§ 39 2019.142 KS

Nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2018 § 114
att godkänna förslag till nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående
verksamheter och sända till kommunfullmäktige för beslut.
De nya reglerna föreslås då riksdagen den 7 juni 2018 beslutade att införa nya krav i
Skollagen, för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat
skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Det innebär krav på att
fristående verksamheters ägar- och ledningskrets ska vara insatta i de lagar och regler som
berör den verksamhet de bedriver (SFS 2018:1158). Detta innebär att Alingsås kommun som
tillsynsmyndighet för kommunens fristående förskolor och pedagogisk omsorg, behöver
revidera dokument och rutiner.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens förslag och delar
nämndens uppfattning.
Den nya lagen innebär i korthet att kommunen vid godkännande av ny verksamhet ansvar
för att kontrollera att fristående verksamheters ägar- och ledningskrets är insatta i de lagar
och regler som berör den verksamhet de bedriver. Lagen ger kommunen rätt att ta ut avgift
vid godkännande av ny verksamhet och vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften ska
enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, dvs utgå ifrån den arbetstid och
de resurser som ärendeberedningen kräver.
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor och de
har satt avgifter till 35 tkr för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25 tkr för
ansökan om utökning av befintligt godkännande.
Barn- och ungdomsnämndens bedömning är att handläggning av en fristående förskola inte
kräver lika mycket tid som vid Skolinspektionens handläggning av en fristående skola.
Rimliga avgiftsnivåer för Alingsås kommun skulle kunna vara 24 tkr för nyetablering och 12
tkr för ansökan om utökat tillstånd.
Kommunledningskontoret ser positivt på att nämnden kan utföra sina åtaganden till lägre
kostnad och har inget att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2019, § 20.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner barn- och ungdomsnämndens förslag i sin helhet gällande
nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter.
2. Avgiftsnivåerna uppgår till:
-Nyetablering av verksamhet: 24 tkr.
-Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 12 tkr.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.142 KS

Nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående
verksamheter
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2018 § 114
att godkänna förslag till nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående
verksamheter och sända till kommunfullmäktige för beslut.
De nya reglerna föreslås då riksdagen den 7 juni 2018 beslutade att införa nya krav i
Skollagen, för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat
skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Det innebär krav på att
fristående verksamheters ägar- och ledningskrets ska vara insatta i de lagar och regler som
berör den verksamhet de bedriver (SFS 2018:1158). Detta innebär att Alingsås kommun som
tillsynsmyndighet för kommunens fristående förskolor och pedagogisk omsorg, behöver
revidera dokument och rutiner.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens förslag och delar
nämndens uppfattning.
Den nya lagen innebär i korthet att kommunen vid godkännande av ny verksamhet ansvar
för att kontrollera att fristående verksamheters ägar- och ledningskrets är insatta i de lagar
och regler som berör den verksamhet de bedriver. Lagen ger kommunen rätt att ta ut avgift
vid godkännande av ny verksamhet och vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften ska
enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, dvs utgå ifrån den arbetstid och
de resurser som ärendeberedningen kräver.
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor och de
har satt avgifter till 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25
000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
Barn- och ungdomsnämndens bedömning är att handläggning av en fristående förskola inte
kräver lika mycket tid som vid Skolinspektionens handläggning av en fristående skola.
Rimliga avgiftsnivåer för Alingsås kommun skulle kunna vara 24 000 kronor för nyetablering
och 12 000 kronor för ansökan om utökat tillstånd.
Kommunledningskontoret ser positivt på att nämnden kan utföra sina åtaganden till lägre
kostnad och har inget att erinra mot förslaget.
Ekonomisk bedömning
Avgiftsnivåerna täcker den självkostnad barn- och ungdomsnämnden väntas ha och
påverkar därmed inte ekonomin, verken positivt eller negativt.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner barn- och ungdomsnämndens förslag i sin helhet gällande
nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter.
Avgiftsnivåerna uppgår till:
Nyetablering av verksamhet: 24 000 kronor.
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 12 000 kronor.
Beslutet ska skickas till
BUN

Kommunstyrelsen
Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20
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Genomförande
handlingsplan Effekt Implementera ett
överflyttande av
verksamheten för
funktionshinder från
socialnämnden till vård- och
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omsorgsnämnden, slutlig
ekonomisk reglering
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

§ 40 2019.161 KS

Genomförande handlingsplan Effekt - Implementera ett överflyttande av
verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och
omsorgsnämnden, slutlig ekonomisk reglering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017,
§ 159 om genomförandeplan av handlingsplanen.
I handlingsplanen, under punkten Implementera ett överflyttande av verksamheten för
funktionshinder från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden, beslutades att
samla kommunens funktionshinderverksamhet under dåvarande vård- och
äldreomsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 251 att
verkställa flytten från 1 januari 2018.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 februari 2019 lämnat följande yttrande:
I samband med beslutet i kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 251 överfördes
budgetmedel från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för att bedriva
verksamheten. I efterhand har det visat sig att samtliga kostnader som
funktionshinderverksamheten uppbär ej flyttats över då dessa återfunnits under andra
verksamhetskoder hos socialnämnden. Den verkliga kostnaden har dock enligt gällande
reglemente flyttats över till vård- och omsorgsnämnden, varvid en ramjustering nu bör göras.
Under 2018 gjordes interna fördelningar mellan nämnderna kring verksamheten och dess
kostnader. Under året har dessa fördelningar varit föremål för diskussioner och utgör fortsatt
en osäkerhetsfaktor när respektive nämnd beslutar om sin budget för 2019.
Kommunledningskontoret har utrett de ekonomiska förhållandena mellan nämnderna och gör
bedömningen att ramarna bör justeras. Socialnämndens ram bör minska 7,8 mnkr och vårdoch omsorgsnämndens ram bör öka med motsvarande belopp. Summan består avrundat till
mnkr i poster hänfört till:
Myndighetsavdelning 5,0 mnkr
Lokalkostnad (Kolavägen) 1,1 mnkr
IT-kostnader 0,8 mnkr
Avdelningschef 0,9 mnkr
Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande
reglemente.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 februari 2019, § 21.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Socialnämndens grundkommunbidrag sänks med 7,8 mnkr avseende slutreglering med
anledning av flytt av funktionshinderverksamheten till vård- och omsorgsnämnden.
Regleringen gäller från den 1 januari 2019.
2. Vård- och omsorgsnämndens grundkommunbidrag höjs med 7,8 mnkr avseende
slutreglering med anledning av flytt av funktionshinderverksamheten från socialnämnden.
Regleringen gäller från den 1 januari 2019.
3. Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande
reglemente, i övrigt hanteras eventuella mellanhavanden och överenskommelser med
skriftliga avtal där kostnads- och utföraransvar framgår.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.161 KS

Genomförande handlingsplan Effekt - Implementera ett
överflyttande av verksamheten för funktionshinder från
socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden, slutlig
ekonomisk reglering.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 § 159 om genomförandeplan av
handlingsplanen.
I handlingsplanen, under punkten Implementera ett överflyttande av verksamheten för
funktionshinder från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden, beslutades att
samla kommunens funktionshinderverksamhet under dåvarande vård- och
äldreomsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 § 251 att
verkställa flytten från 1 januari 2018.
Förvaltningens yttrande
I samband med beslutet i kommunfullmäktige den 13 december 2017 § 251 överfördes
budgetmedel från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för att bedriva
verksamheten. I efterhand har det visat sig att samtliga kostnader som
funktionshinderverksamheten uppbär ej flyttats över då dessa återfunnits under andra
verksamhetskoder hos socialnämnden. Den verkliga kostnaden har dock enligt gällande
reglemente flyttats över till vård- och omsorgsnämnden, varvid en ramjustering nu bör göras.
Under 2018 gjordes interna fördelningar mellan nämnderna kring verksamheten och dess
kostnader. Under året har dessa fördelningar varit föremål för diskussioner och utgör fortsatt
en osäkerhetsfaktor när respektive nämnd beslutar om sin budget för 2019.
Kommunledningskontoret har utrett de ekonomiska förhållandena mellan nämnderna och gör
bedömningen att ramarna bör justeras. Socialnämndens ram bör minska 7,8 mnkr och vårdoch omsorgsnämndens ram bör öka med motsvarande belopp. Summan består avrundat till
mnkr i poster hänfört till:
Myndighetsavdelning
Lokalkostnad (Kolavägen)
IT-kostnader
Avdelningschef

5,0 mnkr
1,1 mnkr
0,8 mnkr
0,9 mnkr

Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande
reglemente.
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Ekonomisk bedömning
Ur ett kommunövergripande perspektiv är ett beslut i ärendet kostnads- och budgetneutralt. I
sak flyttas ram mellan nämnder, nettot uppgår till noll.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Socialnämndens grundkommunbidrag sänks med 7,8 mnkr avseende slutreglering med
anledning av flytt av funktionshinderverksamheten till vård- och omsorgsnämnden.
Regleringen gäller från den 1 januari 2019.
Vård- och omsorgsnämndens grundkommunbidrag höjs med 7,8 mnkr avseende
slutreglering med anledning av flytt av funktionshinderverksamheten från socialnämnden.
Regleringen gäller från den 1 januari 2019.
Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande
reglemente, i övrigt hanteras eventuella mellanhavanden och överenskommelser med
skriftliga avtal där kostnads- och utföraransvar framgår.

Beslutet ska skickas till
SN; VON

Kommunstyrelsen
Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

§ 43 2019.132 KS

Förändrad barnomsorgstaxa 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2018 § 110
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa höjda avgiftsnivåer och höja avgiften för förskola
och pedagogisk omsorg (1-5 år) från och med 1 januari 2019 eller så snart det går.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens beslut och gör
följande bedömning. Nuvarande barnomsorgstaxa för Alingsås kommun innebär en
differentierad avgiftsnivå utifrån tre olika tidsintervall.

Som underlag till barn- och ungdomsnämndens beslut har en jämförelse med övriga
kommuner inom Göteborgsregionen genomförts. I jämförelsen framgår att Alingsås kommun
är den enda kommunen som har tre olika avgiftsnivåer som varierar utifrån vistelsetid. Av
totalt 13 kommuner tillämpar 10 av kommunerna enbart en avgiftsnivå och differentierar
därmed inte utifrån vistelsetid. En följd av detta är att Alingsås vid en jämförelse har en av de
lägre finansieringsgraderna.

Föreslagen taxa innebär att Alingsås kommun övergår från tre olika nivåer för vistelsetid till
en nivå, vilket ligger i linje med majoriteten av kommunerna inom Göteborgsregionen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2019, § 26 och lämnat följande förslag till
beslut:
Förändrad barnomsorgstaxa godkänns och träder i kraft den 1 juni 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att förslag till förändrad barnomsorgstaxa avslås.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förändrad barnomsorgstaxa godkänns och träder i kraft den 1 juni 2019.

Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-01
Henrik Larsson

Kommunstyrelsen

2019.132 KS

Förändrad barnomsorgstaxa
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2018 § 110
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa höjda avgiftsnivåer och höja avgiften för förskola
och pedagogisk omsorg (1-5 år) från och med 1 januari 2019 eller så snart det går.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens beslut och gör
följande bedömning. Nuvarande barnomsorgstaxa för Alingsås kommun innebär en
differentierad avgiftsnivå utifrån tre olika tidsintervall.
Som underlag till barn- och ungdomsnämndens beslut har en jämförelse med övriga
kommuner inom Göteborgsregionen genomförts. I jämförelsen framgår att Alingsås kommun
är den enda kommunen som har tre olika avgiftsnivåer som varierar utifrån vistelsetid. Av
totalt 13 kommuner tillämpar 10 av kommunerna enbart en avgiftsnivå och differentierar
därmed inte utifrån vistelsetid. En följd av detta är att Alingsås vid en jämförelse har en av de
lägre finansieringsgraderna.
Föreslagen taxa innebär att Alingsås kommun övergår från tre olika nivåer för vistelsetid till
en nivå, vilket ligger i linje med majoriteten av kommunerna inom Göteborgsregionen.

Ekonomisk bedömning
Barn- och ungdomsförvaltningen har beräknat effekten av föreslagen förändring till 700 tkr
för 2019 om avgifterna träder i kraft från och med 1 juni 2019. Effekten på helår beräknas till
1 500 tkr.
Förslag till beslut
Förändrad barnomsorgstaxa godkänns och träder i kraft 1 juni 2019.

Beslutet ska skickas till
BUN

Simon Lindau
Tf Ekonomichef

Henrik Larsson
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-01
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-01
Henrik Larsson

Kommunstyrelsen

2019.132 KS
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Bilaga 1
Datum:
Handläggare:
Direktnr:

2018-11-16
Jonas Nordlander
61 66 94

Barnkonsekvensanalys för införande av enhetstaxa
inom barnomsorgen i Alingsås kommun
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Inledning och bakgrund
Verksamhetsbeskrivning och nuläge
Alingsås kommun har idag ett avgiftssystem med avgiftsnivåer för
förskola/familjedaghem i tre tim-intervaller, samt att avgiften reduceras för barn 2
och barn 3 i verksamheten i enlighet med reglerna för maxtaxan. Detta innebär att
avgiften för plats beräknas efter timintervall beroende av barnens schema, samt hur
många barn en vårdnadshavare har i verksamheten förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Omvärldsbevakning
I en jämförelse mellan samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen är Alingsås den
enda kommunen med tre avgiftsnivåer. I 10 av de övriga kommunerna i GR är det
endast en avgiftnivå, det vill säga att det är samma avgift oavsett vistelsetid.
Alingsås kommun är en av kommunerna inom GR med de lägsta
avgiftsfinansieringsgraderna.

Uppdragsgivare
Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om rekommendation av taxenivåerna,
som sedan slutgiltigt beslutas av kommunfullmäktige. För att erhålla statsbidrag för
maxtaxa får taxenivån inte överstiga de satta gränserna för maxtaxan.

1

Sida 648 av 683

Uppdrag och syfte
Syftet med att höja barnomsorgstaxan är att få samma modell som majoriteten av
kommunerna i GR-regionen, samt att öka intäkterna till kommunen. Syftet med
denna analys är att bedöma huruvida en enhetstaxa i barnomsorgen kommer få
några konsekvenser för barn, familj och verksamhet och i så fall vilka konsekvenser
detta kan vara.

Avgränsningar
Analysen berör endast Alingsås kommuns förskole- och familjedaghemsverksamhet
eftersom enhetstaxa redan praktiseras på fritidsplacering.

Metod
Det finns ett uppdrag att se över förvaltningens ekonomi. Analysen grundar sig i
omvärldsbevakning, framför allt genom dialog med övriga GR-kommuner, samt
även i de lagar och regler som reglerar rätt till vistelsetid i förskolan.

Analys av konsekvenser och risker
Konsekvens

Risk1

Åtgärdsförslag

Barn
Vistelsetiden ökar på
förskolan

Låg

Ingen åtgärd behövs

Föräldrar
Barnomsorgstaxan blir
högre för föräldrar med
vistelsetid under 35
timmar

Medel

Taxeändringen blir liten för de allra flesta.
Ju lägre familjeinkomst desto lägre blir
skillnaden. Har familjen ingen inkomst är
platsen avgiftsfri. För barn med vistelsetid
över 35 timmar blir det ingen förändring.
Ingen åtgärd behövs.

Verksamhet
Fler timmar per barn på
förskolan

Låg

Ingen åtgärd behövs

Låg

Ingen åtgärd behövs

Medarbetare
Högre arbetsbelastning
p.g.a. högre vistelsetid

1

Motivering utvecklas under rubriken ”Sammanfattning och slutsatser”
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Sammanfattning och slutsatser
Rätten till barnomsorg är tydligt reglerad i lagar och regler. Om en förälder arbetar
eller studerar så har man rätt till den tid som behövs för den
sysselsättningsgrad/studietakt man har, plus tid till och från förskolan, men inte mer.
Enda anledningen till att föräldrar skulle ha rätt att gå upp i tid i någon större
omfattning är om de skulle börja arbeta/studera mer, eller om en utredning visar att
barnet behöver mer tid på förskolan. Förskolechef har rätt att begära in
arbetstidsschema från föräldrarnas arbetsgivare om det finns misstanke om
missbruk av förskoleplaceringen. Vistelsetiden för barnen på förskolan torde därmed
inte öka, annat än marginellt. Detta kan följas upp genom jämförelse med tidigare år
och antal vistelsetimmar.
Dialog har förts med barnomsorgshandläggare i de GR-kommuner som har
enhetstaxa.
Utdrag ur protokollet från GR:s nätverk kring barnomsorgsfrågor:
”Flertalet har numera samma taxa oavsett antal timmar och har inte sett någon
större skillnad efter införandet av samma taxenivå. Kommunerna gör kontinuerliga
avstämningar av vistelsetiderna och den faktiska närvaron. Konstateras att den
faktiska närvarotiden minskar år för år.”
Barnomsorgstaxan blir högre för några föräldrar, men eftersom reglerna för
maxtaxan baserar sig på bruttoinkomsten så blir höjningen mindre ju lägre inkomst
hushållet har. Familjer som har över 35 timmar/vecka påverkas inte alls. I bilaga 2
finns exempel hur taxeändringen kan falla ut.
Som inkomst räknas det man betalar skatt för. Hushåll som endast har icke
skattepliktiga bidrag, såsom studiebidrag och studielån, kommer även
fortsättningsvis ha avgiftsfri placering.
Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre. Det innebär
att barnet har rätt till 15 timmars avgiftsfri placering under skolans terminstid. Detta
är oförändrat vid en taxeändring. Om vistelsetiden överstiger 15 timmar/vecka så
görs ett avdrag på fakturan på 30,5%, som ska motsvara den tid barnet har rätt till
avgiftsfritt. Detta gör att påverkan av taxeändringen är ännu lägre från höstterminen
det år barnet fyller tre.

Bilagor
Bilaga 2: Exempel på hur enhetstaxa kan påverka hushåll med olika förutsättningar,
samt möjliga frågor från föräldrar och andra grupper.
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Bilaga 2
Datum:
Handläggare:
Direktnr:
E-post:

2018-11-16
Jonas Nordlander
61 66 94
jonas.nordlander@alingsas.se

Exempel på taxeförändringar vid enhetstaxa i barnomsorgen 1
Familjer med vistelsetid över 35 timmar får ingen förändring av taxan.
Familj 1: Två heltidslöner, två förskolebarn, födda 2013 och 2017.
Vistelsetid: 30 timmar/vecka:
Total inkomst: 47.000 kronor
Taxeändring: 95 kronor
Familj 2: En heltidslön, en föräldraledig. Ett förskolebarn född 2016.
Vistelsetid: 15 timmar/vecka:
Total inkomst: 40.000 kronor
Taxeändring: 240 kronor
Familj 3: En heltidslön, en föräldraledig. Ett förskolebarn född 2014.
Vistelsetid: 15 timmar/vecka:
Total inkomst: 40.000 kronor
Avgiftsfri placering
Familj 4: En förälder. Deltidslön. Två förskolebarn födda 2014 och 2017
Vistelsetid: 25 timmar/vecka
Total inkomst: 7.000 kronor
Taxeändring: 76 kronor
Familj 5: En förälder. Deltidslön. Två förskolebarn födda 2014 och 2017
Vistelsetid: 30 timmar/vecka
Total inkomst: 11.000 kronor
Taxeändring: 22 kronor
Familj 6: En förälder. Studiemedel och bostadsbidrag. Två förskolebarn.
Vistelsetid: 30 timmar/vecka
Avgiftsfri placering
Familj 7: En förälder. Föräldraledig. Ett förskolebarn född 2016
Vistelsetid: 15 timmar/vecka
Total inkomst: 5000 kronor
Taxeändring: 30 kronor
1

Baserat på 2018 års nivå på maxtaxan, 46.080 kronor
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Möjliga frågor frågor från föräldrar
Varför kostar barnomsorgen så mycket?
Det man betalar i faktura är bara en liten del av vad en barnomsorgsplats kostar. En
förskoleplats kostar i genomsnitt ca 10.000 kronor/månad för att täcka alla kostnader, så
det är egentligen väldigt billigt med barnomsorg.
Vad går pengarna till?
Förskolan får ett bidrag för varje barn på ca 10.000 kronor per månad, där fakturaavgiften
är med att betala en liten del av detta bidrag. Dessa pengar ska bland annat täcka
kostnader för personalens löner, hyra av lokaler, mat och material.
Jag har bara 12000 kronor i månaden i lön och är ensamstående. Ska jag betala så
mycket för platsen?
Förskoleavgiften är baserad på hushållets beskattningsbara inkomst före skatt. De
beräkningar som gjorts i exemplen är baserat på maxbeloppet som 2018 motsvarade en
hushållsinkomst på 46.080 kronor före skatt. Om man tjänar mindre betalar man också
mindre. Om du har ett barn i förskola betalar du max 3% av din inkomst före skatt. Om du
har ett barn i förskola och hushållets inkomst är 12.000 kr/månad betalar du med andra ord
som mest 360 kronor för din plats. Om du idag har under 25 timmar så kommer
taxeändringen för dig bli 72 kronor per månad. (0,03x12000-0,024x12000)
Vad räknas som inkomst?
Alla inkomster och bidrag som är beskattningsbara räknas som inkomst, till exempel lön
och föräldrapenning. Detta ska anges före skatt (bruttoinkomst). Studielån, studiebidrag
m.m. är inte beskattat och räknas därför som noll.
Varför ska jag betala samma kostnad för mina 20 timmar/vecka som ett barn som
går 45 timmar/vecka.
I och med maxtaxereformen 2002 så blev barnomsorgsavgiften betydligt lägre än tidigare.
Många kommuner har sedan länge valt att ha en taxa. I Göteborgsregionen har 10 av 13
kommuner redan en taxa, och två kommuner har två taxegränser. Alingsås har varit
ensam i Göteborgsregionen om att ha tre taxenivåer.
Jag har bara 15 timmar för min 4-åring. Hur påverkar detta mig?
Från och med höstterminen det år ett barn fyller 3 år så har man alltid rätt till avgiftsfri
förskola på skolans terminstid, så kallad allmän förskola. Detta kommer inte att ändras. I
Alingsås kommun har man även rätt att välja allmän förskola med lov. Då har man rätt att
även lämna under skolans lov och betalar för tiden som lovet varar. De som valt att ha
allmän förskola med lov kommer att påverkas av taxeändringen, men endast under
lovtiden.
Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 så får man ett avdrag på 30,5% om
man har mer än 15 timmar/vecka. En förskoleplats för ett äldre barn kostar med andra ord
max 947 kronor2.
Läs mer om vad som gäller vid allmän förskola på vår hemsida:
https://www.alingsas.se/utbildning-barnomsorg/forskoleverksamhet/forskola/allman-forskolatre-till-femaringar

2
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Möjliga frågor från pedagoger, skolledare, media, etc.
Finns det inte risk att många barn går upp i tid när priset är samma oavsett
antal timmar?
Rätten till barnomsorg är tydligt reglerad i lagar och regler. Om en förälder arbetar
eller studerar så har man rätt till den tid som behövs för den
sysselsättningsgrad/studietakt man har, plus tid till och från förskolan, men inte mer. Enda
anledningen till att föräldrar skulle ha rätt att gå upp i tid i någon större omfattning är om
de skulle börja arbeta/studera mer, eller om en utredning visar att barnet behöver mer tid
på förskolan.
Vissa som i dagsläget ligger på gränsen mellan två taxenivåer kanske går upp lite i tid för
att inte behöva stressa, men detta borde vara marginellt.
1-2-åringar har även rätt till 15 timmar/vecka vid föräldrars arbetslöshet, eller
föräldraledighet för syskon. Från höstterminen det år barnet fyller 3 år har man alltid rätt
till allmän förskola 15 timmar/vecka, oavsett omständigheter.
Kommer taxeändringen påverka resurstilldelningen till verksamheterna?
Frågan om taxenivån och resurstilldelningen är två separata frågor. Det kan hända att
även modellen för resurstilldelning ses över, men det finns inget bestämt.
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Svar på motion - säkrare
kommun,
kameraövervakning - Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
(bordlagt KF 27/2)
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

§ 39 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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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

Säkerhetschefen och kommunikationsenheten kommer att arbeta aktivt med nyheter och
information kring säkerhets- och beredskapsfrågor.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 februari 2019, § 23 och lämnat förslag att
motionen ska anses besvarad.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den
27 mars 2019.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

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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Utdragsbestyrkande

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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Utdragsbestyrkande

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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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-11
Eija Suhonen

Kommunstyrelsen

2018.189 KS

Svar på motion ”Säkrare kommun, kameraövervakning”
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.

Förvaltningens yttrande
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.
Säkerhetschefen och kommunikationsenheten kommer att arbeta aktivt med nyheter och
information kring säkerhets- och beredskapsfrågor.

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga kostnader.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
.

Anneli Schwartz
Tf kommundirektör

Eija Suhonen
Säkerhetschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-01-11
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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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2018-03-15

Motion

Säkrare kommun - kameraövervakning
Att vi idag ser en brottslighet i våra städer som blir allt grövre och allt vanligare torde inte ha undgått
någon. Fler och fler undviker att röra sig fritt, särskilt under kvällar och nattetid.
För att komma tillrätta med detta krävs en mängd åtgärder.
En av de viktigaste är att vi kan identifiera och lagföra brottslingar. Bevisbördan och oviljan till att
vittna gör tyvärr att ganska självklara brott aldrig får sitt rättsliga efterspel.
Detta vill vi Sverigedemokrater att kommunen utreder och tillsammans med länsstyrelsen, polis och
privata säkerhetsföretag, åtgärdar.
Kameraövervakning kanske inte förhindrar alla brott men de har en viss preventiv verkan, samtidigt
som vanligt folk känner sig säkrare när man vet att man är övervakad.
Det viktigaste är dock att man i efterhand kan följa och identifiera förövare så att dessa kan fällas för
de brott de gjort och förhindra att de kan fortsätta med sitt ofog.
Inbrott och butiksstölder samt nattliga attacker med fordon mot affärer föregås nästan alltid av
kontroll och undersökning av tjuvarna. Maskerade rånare och misshandlare tar på, och sedan av, sin
maskering i närområdet. Snattare har svårt att passera osedda när det finns övervakning.
Bilar som parkeras i närområdet kan identifieras och nätverk nystas upp. Knarkhandel och langning
av narkotika, alkohol och tobak kan stävjas.
Den privata integriteten störs inte om man är laglydig, det är bara den som har något att dölja som
kan känna sig kränkt av att man inte kommer undan lika lätt.
Kameraövervakning i utanförskapsområden har visat sig vara ytterst effektivt.
Med denna bakgrund och som ett steg för en säkrare stad önskar vi Sverigedemokrater 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.
Boris Jernskiegg, SD Alingsås
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Svar på motion Föreningarnas Hus - Anna
Hansson (MP)
12
2018.427 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

§ 44 2018.427 KS

Svar på motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnade till kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 153, en
motion om att inrätta ett Föreningars Hus - för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun. Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett
Föreningars Hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2018, § 211 att remittera
ärendet till dåvarande kultur- och fritidsnämnden. Den nybildade kultur- och
utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 januari 2019, § 14.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 februari 2019 lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 januari 2019, § 14 med förslaget
att motionen avstyrks. Nämnden hänvisar till att det redan finns samlingslokaler som kan
nyttjas på det sättet motionären efterfrågar, och att det inte finns skäl att inrätta ytterligare ett
särskilt hus eller byggnad för föreningar (ett så kallat Föreningarnas Hus). I kommunens
befintliga samlingslokaler och mötesplatser finns resurser så som till exempel Wifi, skrivare
och projektor, vilket gör att lokalerna skulle kunna användas mer till olika typer av
föreningsverksamhet.
Kommunledningskontoret instämmer med kultur- och utbildningsnämndens yttrande och har
inget ytterligare att tillägga.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2019, § 22 lämnat förslag att motionen
avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.
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Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-14
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.427 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Föreningarnas Hus
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige den 5 september 2018,
§ 153, om att inrätta ett Föreningars Hus - för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun. Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett
Föreningars Hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2018, § 211 att remittera
ärendet till dåvarande kultur- och fritidsnämnden. Den nybildade kultur- och
utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 januari 2019, § 14.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 januari 2019, § 14 med förslaget
att motionen avstyrks. Nämnden hänvisar till att det redan finns samlingslokaler som kan
nyttjas på det sättet motionären efterfrågar, och att det inte finns skäl att inrätta ytterligare ett
särskilt hus eller byggnad för föreningar (ett sk Föreningarnas Hus). I kommunens befintliga
samlingslokaler och mötesplatser finns resurser så som till exempel wifi, skrivare och
projektor, vilket gör att lokalerna skulle kunna användas mer till olika typer av
föreningsverksamhet.
Kommunledningskontoret instämmer med kultur- och utbildningsnämndens yttrande och har
inget ytterligare att tillägga.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att inrätta ett Föreningars hus skulle innebära kostnader, i vilken utsträckning är
dock svårt att säga beroende på vilken typ av lokal eller byggnad som är tänkt att användas.
Kostnader för ett Föreningars hus finns inte med i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019
- 2021.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-14
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-01-16

§ 14 2019.022 KUN

Remissvar: Motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 153 lämnat en
motion om att inrätta ett Föreningars Hus för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun. Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett
Föreningars Hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 211) beslutade den 7 november att remittera ärendet till
dåvarande kultur- och fritidsnämnden. Den nybildade kultur- och utbildningsnämnden
besvarar remissen.
Beredning
Förvaltningan har i skrivelse den 11 januari angett följande:
Förvaltningen konstaterar att det finns en potential i ett bättre utnyttjande av redan befintliga
samlingslokaler och mötesplatser inom kommunen t.ex. i Kulturhuset, Arena Elva,
hembygdgårdsföreningarna, Nolhaga Slott, konferenslokal för föreningar i Nolhaga Parkbad,
skolor m.fl. Nämnda utrymmen kan användas av kultur- och föreningslivet för olika typer av
föreningsverksamhet och kan tillgodose behovet av en öppen, tillfällig eller flexibla
mötesplatser och aktiviteter för föreningar i Alingsås. Vid ett flertal av nämnda möteslokaler
kan föreningarna använda sig av befintligt café, wifi, skrivare, projektor m.m och därmed
använda gemensamma resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Det finns således samlingslokaler som i dag kan nyttjas än mer resurseffektivt anser
förvaltningen att det inte finns skäl att inrätta ytterligare ett särskilt hus eller byggnad för
föreningar ett s.k. ”Föreningarnas Hus”. Härmed anser förvaltningen att det i dag redan finns
lokaler som kan nyttjas för detta ändamål.
Vad gäller frågan rörande stöd med samordning för ekonomiskt svaga föreningar skulle detta
kunna lösas med en föreningspool likt den som finns i Malmö och Göteborgs stad. Detta bör
dock föregås av en utredning och resurser behöver i så fall tillsättas för detta ändamål.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget med de
förutsättningar och synpunkter som framgår av förvaltingens yttrande.
Yrkande
Jonathan Bessou (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med tillägget
att kultur- och utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Jonathan Bessou (M)
tilläggsyrkande och finner att Jonathan Bessou (M) tilläggsyrkande vunnit bifall.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida672
1 avav2683

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-01-16

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget med de
förutsättningar och synpunkter som framgår av förvaltingens yttrande. Kultur- och
utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 211 2018.427 KS

Motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 153 lämnat en
motion om att inrätta ett Föreningars Hus för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun.
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett Föreningars Hus.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och fritidsnämnden.
Expedieras till
KFN
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-09-05

§ 153 2018.427 KS

Motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar en motion om att inrätta ett Föreningars Hus för att skapa
förutsättningar för ett blomstrande föreningsliv i Alingsås kommun.
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett Föreningars Hus.
Beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign
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Motion till Alingsås Kommunfullmäktige 2018-06-27

Föreningarnas Hus
Föreningslivet är en mycket viktig del av grundstrukturen i civilsamhället. I föreningslivet finns
möjligheter till social gemenskap, att träffa nya vänner och att uppleva och skapa tillsammans. Inom
föreningslivet återfinns väldigt många olika typer av verksamheter såsom idrott, sömnad, politik,
naturvistelser, musik, odling, teater, konstnärlig verksamhet, bokcirklar och mycket annat.
Föreningslivet och engagemanget där kan bidra till att skapa goda förutsättningar för social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är en arena där människor av olika åldrar har möjlighet att
träffas för att tillsammans utvecklas och skapa. Den gynnar folkhälsan och bidrar med värdefulla
och stora insatser till samhället.
Det är viktigt att kommunen på ett så kraftfullt sätt som möjligt skapar förutsättningar för ett
blomstrande föreningsliv. Många föreningar är ekonomiskt svaga och behöver stöd med lokaler och
samordning. En god geografisk placering av verksamheterna är också viktigt för att den ska vara
lättillgänglig för så många som möjligt.
Med ett Föreningarnas Hus i Alingsås skulle föreningslivet kunna skapa en betydelsefull mötesplats
för alla människor. En mötesplats där även kontakter knyts mellan människor i olika föreningar.
Inrättandet av ett Föreningarnas Hus kan också skapa nya möjligheter för sysselsättningsprojekt och
spontanaktiviteter.
Där skulle det kunna finnas möjligheter för till exempel gemensamma funktioner såsom reception
och café, samt tillgång till skrivare/kopiator och internet. Gemensamma lokaler med exempelvis
biosittning för bio, teater och föreläsningar. Där skulle också kunna finnas möteslokaler att
låna/hyra och kontorsytor där varje förening kan hyra eget rum eller få del av en gemensam yta med
endast en hurts och skrivbord att förfoga över (minikontor).
Ett Föreningarnas Hus kan vara en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för
delaktighet, samverkan och utveckling av det civila samhället i Alingsås kommun. Exempel på
kommuner som redan har ett Föreningarnas Hus är Örebro, Malmö, Lund, Luleå, Karlskoga,
Motala, och Skellefteå.
Jag yrkar att:
Alingsås kommun ska inrätta ett Föreningarnas Hus
Anna Hansson (MP)

Sida 676 av 683

Svar på motion - inför envisselblåsarfunktion i
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-03-11

§ 45 2018.373 KS

Svar på motion - inför en-visselblåsarfunktion i Alingsås kommun - Anita
Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2018, § 123, lämnat en motion angående
införande av en visselblåsarfunktion i Alingsås kommun. Visselblåsarfunktionen förslås vara
ett verktyg för anställda i Alingsås kommun för att slå larm om oegentligheter som
förekommer inom organisationen utan att riskera repressalier.
Kommunfullmäktige lämnade den 13 juni 2018, § 123, ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i sin tur den 15 augusti 2018, § 138,
att lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 februari 2019 lämnat följande yttrande:
I flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021, antagen av kommunfullmäktige den 12
december 2018, § 226, ges kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion
som ger anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av
negativa konsekvenser.
Kommunstyrelsen godkände den 4 februari 2019, § 25, flerårsstrategi för kommunstyrelsen
2019-2021 i vilken ansvaret att införa en visselblåsarfunktion tilldelas stabsavdelningen. I och
med antagandet av flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 bör motionen anses
besvarad.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 mars 2019, § 23.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-08
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2018.373 KS

Svar på motion – inför en visselblåsarfunktion i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2018, § 123, lämnat en motion angående
införande av en visselblåsarfunktion i Alingsås kommun. Visselblåsarfunktionen förslås vara
ett verktyg för anställda i Alingsås kommun för att slå larm om oegentligheter som
förekommer inom organisationen utan att riskera repressalier.
Kommunfullmäktige lämnade den 13 juni 2018, § 123, ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i sin tur den 15 augusti 2018, § 138,
att lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.

Förvaltningens yttrande
I flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021, antagen av kommunfullmäktige den 12
december 2018, § 226, ges kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion
som ger anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av
negativa konsekvenser.
Kommunstyrelsen godkände den 4 februari 2019, § 25, flerårsstrategi för kommunstyrelsen
2019-2021 i vilken ansvaret att införa en visselblåsarfunktion tilldelas stabsavdelningen. I och
med antagandet av flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 bör motionen anses
besvarad.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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Cecilia Knutsson
Stabschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-08

Malin Lindholm
KommunjuristCecilia Knutsson,
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-08-15

§ 138 2018.373 KS

Motion - inför en-visselblåsarfunktion i Alingsås kommun - Anita Brodén
(L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 123 lämnat en motion om att införa en
visselblåsarfunktion i Alingsås med följande innehåll:
Liberalerna har vid flera tillfällen påtalat behovet av en visselblåsarfunktion i Alingsås
kommun. Vår bedömning är att behovet av denna funktion blivit allt viktigare varför vi
valt att lyfta frågan i kommunfullmäktige i form av en motion.
En visselblåsare påtalar oegentligheter som förekommer, oftast i personens
organisation.
Visselblåsare har oftast drabbats av kännbara konsekvenser för sitt civilkurage, som
exempelvis avskedande eller omplacering.
Liberalerna menar att alla i en tillitsfull kultur skall tillåtas larma när oegentligheter
uppdagas, utan att drabbas av negativa konsekvenser.
Den 1 januari 2017 trädde i Sverige en ny skyddslagstiftning för visselblåsare i kraft,
med syftet att förenkla skyddet för visselblåsare och göra regelverket mer
lättöverskådligt och användbart än tidigare.
Det särskilda skyddet som införts innebär ett förbud för arbetsgivare att utsätta en
arbetstagare för repressalier som en följd av att arbetstagaren larmat om s.k.
allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna i Alingsås att en visselblåsarfunktion införs.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

§ 123 2018.373 KS

Motion - inför en-visselblåsarfunktion i Alingsås kommun - Anita Brodén
(L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) lämnar
en motion om att införa en visselblåsarfunktion i Alingsås med följande innehåll:
Liberalerna har vid flera tillfällen påtalat behovet av en visselblåsarfunktion i Alingsås
kommun. Vår bedömning är att behovet av denna funktion blivit allt viktigare varför vi
valt att lyfta frågan i kommunfullmäktige i form av en motion.
En visselblåsare påtalar oegentligheter som förekommer, oftast i personens
organisation.
Visselblåsare har oftast drabbats av kännbara konsekvenser för sitt civilkurage, som
exempelvis avskedande eller omplacering.
Liberalerna menar att alla i en tillitsfull kultur skall tillåtas larma när oegentligheter
uppdagas, utan att drabbas av negativa konsekvenser.
Den 1 januari 2017 trädde i Sverige en ny skyddslagstiftning för visselblåsare i kraft,
med syftet att förenkla skyddet för visselblåsare och göra regelverket mer
lättöverskådligt och användbart än tidigare.
Det särskilda skyddet som införts innebär ett förbud för arbetsgivare att utsätta en
arbetstagare för repressalier som en följd av att arbetstagaren larmat om s.k.
allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna i Alingsås att en visselblåsarfunktion införs.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion till Kommunfullmäktige
Inför en visselblåsarfunktion i Alingsås.
Liberalerna har vid flera tillfällen påtalat behovet av en visselblåsarfunktion i
Alingsås kommun. Vår bedömning är att behovet av denna funktion blivit allt
viktigare varför vi valt att lyfta frågan i Kommunfullmäktige i form av en motion.
En visselblåsare påtalar oegentligheter som förekommer, oftast i personens
organisation.
Visselblåsare har oftast drabbats av kännbara konsekvenser för sitt civilkurage, som
exempelvis avskedande eller omplacering.
Liberalerna menar att alla i en tillitsfull kultur skall tillåtas larma när oegentligheter
uppdagas, utan att drabbas av negativa konsekvenser.
Den 1 januari 2017 trädde i Sverige en ny skyddslagstiftning för visselblåsare i kraft,
med syftet att förenkla skyddet för visselblåsare och göra regelverket mer
lättöverskådligt och användbart än tidigare.
Det särskilda skyddet som införts innebär ett förbud för arbetsgivare att utsätta en
arbetstagare för repressalier som en följd av att arbetstagaren larmat om s.k. allvarliga
missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna i Alingsås att en visselblåsarfunktion införs.
Alingsås den 22/5 2018
Anita Brodén, L
Per Palm, L
Kristina Grapenholm, L
Jan Kesker, L
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