Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunfullmäktige
Tid:

2021-10-27, kl. 18:00

Plats:

Alströmerteatern, Alingsås
På grund av rådande situation med Covid-19 hänvisar
kommunfullmäktige
att allmänheten deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via
webbsändningen: Alingsås WebbTV, alingsas.se
Anledningen är att minska risken för smitta.
Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.
Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på
kommunledningskontoret (Rådhuset). Föredragningslistan och handlingar
hittar du dessutom på www.alingsas.se. Sammanträdet visas via Alingsås
WebbTV.

Kristina Grapenholm (L),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Upprop och val av justerare

2.

Information och överläggningar

A/ Delårsbokslut 2021 för Alingsås kommun

3.

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 för Alingsås kommun
och Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, 2021.569 KS

4.

Delårsbokslut 2021 för Alingsås kommun, 2021.240 KS

5.

Finanspolicy för Alingsås kommun, 2021.556 KS

6.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun, 2021.248 KS
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7.

Taxa enligt plan- och bygglagen 2022, 2021.465 KS

8.

VA-taxa 2022, 2021.466 KS

9.

Taxor för miljöskyddsnämnden 2022, 2021.470 KS

10.

Råd och anvisningar samt Allmänna bestämmelser för vatten och
avlopp (ABVA), 2021.469 KS

11.

Revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente, 2021.474 KS

12.

Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan med förslag på åtgärder inom
ram, 2020.492 KS

13.

Svar på motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD) m fl, 2020.400
KS

14.

Svar på motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif
Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla
Stensson (S) och Simon Waern (S), 2021.300 KS

15.

Svar på motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan - Martin
Lindberg (V) och Karin Berg (V), 2021.360 KS

16.

Redovisning av obesvarade motioner 2021, 2021.058 KS

17.

Program för uppföljning och insyn av privata utförare, 2021.170 KS

18.

Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om
förhållande på Ingareds förskola - från Stina Karlsson (V), 2021.585 KS
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19.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljöskyddsnämnden - Henrik
Andersson (C), 2021.575 KS

20.

Avsägelse uppdrag som ledamot i Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB - Marcus Wallin (V), 2021.562 KS

21.

Avsägelse uppdrag som ledamot i AB Alingsåshem - Marcus Wallin
(V), 2021.559 KS

22.

Avsägelse uppdrag som ledamot i Fabs AB - Marcus Wallin (V),
2021.563 KS

23.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund - Bo Lundbladh (C), 2021.573 KS

24.

Avsägelse av uppdrag som suppleant i AB Alingsås Rådhus - Urban
Eklund (KD), 2021.576 KS

25.

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i miljöskyddsnämnden efter
Henrik Andersson (C), Johan Fogelberg (C), 2021.579 KS

26.

Kommunalt kompletteringsval - Suppleant i AB Alingsås Rådhus efter
Peter Norlander (S), Göran Alexandersson (S), 2021.577 KS

27.

Kommunalt kompletteringsval - Suppleant i AB Alingsås Rådhus efter
Urban Eklund (KD), Kent Perciwall (KD), 2021.578 KS

28.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB efter Marcus Wallin (V), Irene Kullner (V),
2021.581 KS

29.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i AB Alingsåshem efter
Marcus Wallin (V), Irene Kullner (V), 2021.582 KS

30.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i Fabs AB efter Marcus Wallin
(V), Irene Kullner, 2021.583 KS
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31.

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund efter Bo Lundbladh, (C), Henrik Öhrvall (C),
2021.580 KS

32.

Meddelanden (handlingar senare)

nter
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Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021-08-31
Vi har i enlighet med Kommunallagen granskat kommunens delårsrapport per 202108-31. Kommunallagen anger att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för
verksamheten samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. Dessa mål skall utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten per 31 augusti 2021 ska biläggas
delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.
Syftet med revisorernas granskning är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige i Alingsås
kommun beslutat. Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av
delårsrapporten. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning,
huvudsakligen inriktad på analys. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i
kommunal verksamhet. De sakkunnigas granskning presenteras i bifogad
revisionsrapport.
I delårsrapporten redovisas utfallet per rapportdatum till 179,2 mnkr (fg år 128,9
mnkr). Helårsprognosen ligger på 162,6 mnkr mot det budgeterade helårsresultatet
enligt fastställd budget om 105,2 mnkr, vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot
budget med 57,4 mnkr.
Vi gör följande bedömningar:
-

att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
bokförings- och redovisningslagen med undantag för att kommunen redovisar
807,2 mnkr som avsättning till pensioner i balansräkningen. I och med denna
avsättning följer kommunen inte Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning, som anger att denna pensionsskuld istället ska redovisas som
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Att kommunen inte redovisar
denna pensionsskuld som en ansvarsförbindelse innebär även att resultatet
per 2021-08-31 är 1,8 mnkr lägre än om lagen efterlevts.

-

att balanskravet beräknas uppnås vid årets slut.

-

att fyra av de fem finansiella målen beräknas uppnås vid årets slut och

-

att då verksamhetsmålen inte följs upp till fullo i delårsrapporten kan någon
bedömning av måluppföljningen för dessa inte avges.

Alingsås den 19 oktober 2021
Anita Andersson*
Ordförande

Lennart Mattsson*
Vice ordförande

David Jerrestrand*

Anders Strömqvist*

Vladan Glisic*

Markus Olofsson*
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Axel Fromberg*

Britt-Marie Olsson*

Erik Marklund*

Thor Björn Karlsson*

Britt-Inger Andersson*

*Revisorerna har godkänt bedömningsskrivelsen vid sammanträdet 2021-10-19.
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Alingsås kommun
Översiktlig granskning

1

Sammanfattning
Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun fått i uppdrag att översiktligt
granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 1 12 kap bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande
avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för
sin bedömning.

1.1

Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

— Kommunens resultat för delåret uppgår till 179,2 mkr, vilket är 50,3 mkr högre än
samma period förra året. Verksamhetens nettokostnader, exkl. avskrivningar, har
ökat med 56,9 mkr sedan föregående år medan skatteintäkter och generella birdag
ökat 96,1 mkr.

— Kommunens prognos för helåret uppgår till 162,6 mkr, vilket är 57,4 mkr högre än
budget.

— Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 149,8 mkr för 2021.
Vi har, med undantag för kommunens redovisning av pensionsförpliktelser (se avsnitt
3.5.1 nedan), inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning.

1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i Kommunallagen 2 ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen för den ekonomiska förvaltningen.
1
2

Kommunallagen (2017:725)
Kommunallagen (2017:725), kapitel 5

1
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved
Document classification: KPMG Public
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Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har
vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål
Vår bedömning är att då det saknas rapporterat utfall för de flesta av verksamhetsmålen
kan vi inte uttala oss om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.
Vi har dock inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle
vara väsentligen felaktig.

2
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2

Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen 3 framgår att kommuner ska upprätta
minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två
tredjedelar av räkenskapsåret 4, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.
Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av
kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen,
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner
och regioner
 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat,
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till
kommunfullmäktige

2.2

Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 5 och Skyrev 6. Det innebär att vi
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§
5 Sveriges Kommuner och Regioner
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
3
4

3
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved
Document classification: KPMG Public
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande
noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är
förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från
granskningen.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.

2.4

Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 §
Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.
Vår granskningsrapport är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

4
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved
Document classification: KPMG Public
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3

Resultat av granskningen

3.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR
R17.

3.2

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk
hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska
bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade
målen.
God ekonomisk hushållning uppnås när en majoritet av de finansiella målen samt
verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet.
Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen
där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas
för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag
gemensamt. Det finansiella målet Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad
eller öka är det mål för god ekonomisk hushållning som omfattar och utvärderats för
kommunkoncernen som helhet.

3.2.1

Finansiella mål
De finansiella målen uppgår till fem stycken. Av dessa fem bedömer kommunstyrelsen
att fyra mål uppnås till helåret.
Kommunen har som finansiellt mål att nettokostnaden inte ska öka i snabbare takt än
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Enligt prognosen för 2021
kommer skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,8 % i förhållande till den
5,1 % ökningen av nettokostnader. I delårsrapporten framgår att en jämförelse av
dessa nyckeltal bör göras över tid.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2021 har

5
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vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara
väsentligen felaktig.

3.2.2

Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen är indelade i fem mål med sju tillhörande uppföljningsnyckeltal. I
samband med delåret görs inte en uppföljning av samtliga nyckeltal. Fem av de sju
nyckeltalen saknar per delåret utfall, varpå några slutsatser kring god ekonomisk
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv inte görs i delårsbokslutet av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bedömer att prognosen ser god ut för att uppfylla
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning till årsbokslutet.
Vår bedömning är att då det saknas rapporterat utfall för de flesta av verksamhetsmålen
kan vi inte uttala oss om resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen.
Vi har dock inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle
vara väsentligen felaktig.

3.3

Balanskravsresultat
En kommun ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i
förvaltningsberättelsen.
Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen.
Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat
uppgår till 149,8 mkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt
vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

3.4

Resultaträkning

3.4.1

Analys av Resultaträkning
Kommunens resultat för delåret uppgår till 179,2 mkr, vilket är 50,3 mkr högre än samma
period förra året. Verksamhetens nettokostnader, exkl. avskrivningar, har ökat med 56,9
mkr sedan föregående år medan skatteintäkter och generella statsbirdag ökat 96,1 mkr.
Kommunens budget för de skattefinansierade verksamheternas nettokostnader
beräknas överstiga årsprognosen med 4,6 mkr. Främst är det vård- och
omsorgsnämnden med en avvikelse om 10 mkr samt kultur- och utbildningsnämnden

6
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med en avvikelse om -7,5 mkr som utgör de större budgetavvikelserna. Totalt för
kommunen uppgår budgetavvikelsen till 57,4 mkr och då är avvikelsen främst hänförlig
till finansieringen som avviker från sin budget med 60,2 mkr.

3.5

Balansräkning

3.5.1

Pensioner
Kommunen redovisar sedan 2017 pensioner enligt den s.k. fullfonderingsmodellen,
vilket innebär att pensionsförpliktelsen lyfts in i balansräkningen som en avsättning.
Detta är en avvikelse från den s.k. blandmodellen, där dessa förpliktelser för pensioner
som intjänats före år 1998 för anställda i kommunen skulle ha redovisats som en
ansvarsförbindelse enligt lag om kommunal bokföring och redovisning.
Kommunen redogör för sin hantering och dess inverkan i rapporten för delårsbokslutet
2021.

3.6

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen bedöms
överensstämma med Rådet för kommunal redovisning R13.
Det finns varken i lagrum eller rekommendationer att en kommun behöver redovisa
kassaflödet i sin delårsrapport.
Alingsås kommun har valt att ha med kassaflödet i sin delårsrapport, vilket vi bedömer
som positivt.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och
investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande
rekommendation.

3.7

Sammanställda räkenskaper
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda
räkenskaperna omfatta de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande
inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts
föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det
finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning
eller balansomslutning.
I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala
bolagen ska omfattas av delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde
dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen som
ska bedömas.
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Alingsås kommun
Översiktlig granskning

Kommentar
I de sammanställda räkenskaperna ingår förutom kommunen följande enheter:
 Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, 78 %
 AB Alingsås Rådhus, 100 % (inkl. dotterbolag)
o Alingsås Energi Nät AB, 100%
• Alingsås Energi AB, 100%
o Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, 100%
• Fabs AB, 100%
- AnteFast Spiken KB, 100%
- Fabs 2 AB, 100%
• Aktiebolaget Alingsåshem, 100%

3.8

Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten,
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder”
att redovisningen enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i
årsredovisning 2020.
KPMG AB
2021-10-19

Thomas Bohlin

Josefine Kjellberg

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Revisorerna i
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Till fullmäktige i Alingsås och Vårgårda kommuner

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021-08-31
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per
2021-08-31 är förenligt med de mål som direktionen, (förbundsstyrelsen), beslutat.
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning,
såväl finansiella som för verksamheten. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna och de sakkunnigas granskning presenteras i bifogad revisionsrapport.
Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet.
I delårsrapporten redovisas utfallet per rapportdatum till -0,1 mnkr (föregående år 1,1 mnkr).
Helårsprognosen ligger på -0,6 mnkr mot det budgeterade helårsresultatet enligt fastställd
budget om 0,6 mnkr, vilket i så fall skulle innebära en negativ avvikelse mot budget med
1,2 mnkr.
Vi gör följande bedömningar:
-

en åtgärdsplan har antagits.

-

att det finansiella målet inte beräknas uppfyllas till årsskiftet.

-

att inom förbundets två fokusområden finns det ett antal åtaganden där prognosen för
året är att 75% färdigställandegrad inte kommer uppnås.

-

att delårsrapporten i huvudsak ger en rättvisande bild av förbundets resultat och
ställning.

Revisorerna bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är förenligt med det finansiella
målet som direktionen, (förbundsstyrelsen), beslutat om. Vad avser förbundets möjligheter
att nå verksamhetsmålen kan vi inte kan uttala oss.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att förbundets
bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Alingsås den 19 oktober 2021

Anita Andersson*

Bernt Hägerlöf*

Alingsås kommun

Vårgårda kommun

*Revisorerna har godkänt bedömningsskrivelsen vid mötet 2021-10-19.
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Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Översiktlig granskning
KPMG AB
2021-10-19

1

Sammanfattning
Vi har av revisorerna i Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund fått i uppdrag att
översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31.
Förbundets revisorer ska enligt Kommunallagen 1 12 kap bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas
uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag
för sin bedömning.

1.1

Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

— Förbundets resultat för delåret uppgår till -0,1 mkr (1,1 mkr), vilket är 1,2 mkr
sämre än samma period förra året.

— Förbundets prognos för resultat efter finansiella poster för helåret uppgår till
- 0,6 mkr vilket är 1,7 mkr sämre än förra året (1,1 mkr).

— Förbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till - 0,9 mkr för 2021.
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning.

1.2

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i Kommunallagen 2 ska förbundet i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.
Förbundet prognostiserar och gör bedömningen att det finansiella målet inte kommer
uppnås men att samtliga fokusområden eller tillräckligt många av sina åtaganden
kommer nås.
Därmed uppfylls inte kraven för god ekonomisk hushållning.

1
2

Kommunallagen (2017:725)
Kommunallagen (2017:725), kapitel 5

1
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Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte når upp
till det den nivå som av förbundet utgör det fastställda finansiella målet. Gällande
prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att förbundets bedömning
skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss om förbundets möjligheter att nå
verksamhetsmålen. Enligt förbundets egen bedömning är det 15 åtaganden vilka
prognostiseras uppnå 100% färdiggrad följt av 8 åtaganden som bedöms uppnå minst
50% färdiggrad vid helåret.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att förbundets
bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Översiktlig granskning
KPMG AB
2021-10-19

2

Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen 3 framgår att kommunala förbund ska
upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst
två tredjedelar av räkenskapsåret 4, det vill säga minst sex månader och högst åtta
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska
behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas
uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen,
kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i
kommuner och regioner
 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat,
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet
till kommunfullmäktige

2.2

Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR 5 och Skyrev 6. Det innebär att vi
planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på
intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att
sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), börja gälla från och med 1 januari 2019
Kommunala bokföringslags- och redovisningslagen (2018:597), kap 13 1§
5 Sveriges Kommuner och Regioner
6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
3
4
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Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt
tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att
informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från
granskningen.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionsbeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de beslutade målen för
ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser förbundsdirektionens delårsrapport.
Rapporten är faktakontrollerad av ansvarig ekonom på Alingsås kommun.

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkning
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3

Resultat av granskningen

3.1

Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en
balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i
rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att
motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR
R17.

3.2

Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk
hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundet i budgeten ange finansiella mål
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.
För förbundet finns det i ”Verksamhetsplan 2021” definierat mål för god ekonomisk
hushållning. God ekonomisk hushållning uppnås när:
•
•
•

det ekonomiska resultatet uppgår till minst en procent av omsättningen,
två fokusområden som lägst har uppnått 75 procent färdiggrad vid årets
slut,
minst 14 åtaganden har uppnått 100 procent färdiggrad och minst fem
åtaganden har uppnått 50 procents färdiggrad vid årets slut.

Förbundet lämnar i delårsrapporten den sammanfattande bedömningen att god
ekonomisk hushållning inte kommer att nås för 2021 enligt följande redogörelse:
”God ekonomisk hushållning i enlighet med verksamhetsplanens kriterier uppnås inte
för perioden. Med anledning av detta beslutade förbundsdirektören om en åtgärdsplan
den 20 september. Trots åtgärdsplan bedömer förbundet att god ekonomisk
hushållning inte kommer att uppnås vid årets slut ”.
3.2.1

Finansiella mål
Det finansiella målet är att:
-

Det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 1 % av budgeterad omsättning.
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1 % av budgeterad omsättning uppgår för 2021 till 0,62 mkr. Prognosen för helåret
beräknas till -0,6 mkr, detta motsvarar 0,96% av budgeterad omsättning
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte når upp
till det den nivå som av förbundet utgör det fastställda finansiella målet. Gällande
prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att förbundets bedömning
skulle vara väsentligen felaktig.

3.2.2

Verksamhetsmål
Verksamhetsmålen är formulerade som 2 fokusområden och 24 åtaganden.
-

2 fokusområden vilka samtliga som lägst ska ha uppnått 75 % färdiggrad vid
årets slut.

Inom dessa 2 fokusområden finns det 24 åtaganden där prognosen för året är att 75%
färdigställandegrad inte kommer uppnås.
-

24 åtaganden av vilka minst 14 ska ha uppnått 100 % färdiggrad och minst 5
ska ha uppnått 50 % färdiggrad vid årets slut.

Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss om förbundets möjligheter att nå
verksamhetsmålen. Enligt förbundets egen bedömning är det 15 åtaganden vilka
prognostiseras uppnå 100% färdiggrad följt av 8 åtaganden som bedöms uppnå minst
50% färdiggrad.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att förbundets
bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

3.3

Balanskravsresultat
Ett förbund ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet
baserat på prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett eventuellt negativt balanskravsunderskott ska regleras senast tre år
efter att det har konstaterats i årsredovisningen. En åtgärdsplan ska antas för hur en
reglering ska ske.
Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen.
Av delårsrapporten framgår det att förbundets prognostiserade balanskravsresultat för
året uppgår till -0,9 mkr.
Sedan finns ett negativt balanskravsresultat att återställa sedan 2019 om – 0,3 mnkr.
Ett balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har konstaterats i
årsredovisningen. Förbundet ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För
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att inte tid går förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt prop.
2003/04:105, bör det åtminstone översiktligt i delårsrapporten framgå vilka åtgärder
som krävs för att uppnå balanskravet.
I delårsrapporten framgår att en åtgärdsplan har antagits för att minska det negativa
resultatet som förbundet prognostiserar för 2021. Underskottet från 2019 kommer att
behöva återställas senast 2022.

3.4

Resultaträkning
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse.
Belopp i mnkr

Utfall
2021-08-31

Utfall
2020-08-31

Budget
2021

Prognos
2021

41,7

40,4

62,2

-39,3

-36,5

-57,8

-58,5

Avskrivningar

-2,6

-2,5

-3,5

-3,9

Verksamhetens resultat

-0,1

1,4

0,9

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansiella kostnader

-0,0

-0,3

-0,3

-0,3

Årets resultat

-0,1

1,1

0,6

-0,6

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Finansiella intäkter

62,2

Resultatet och avvikelser jämfört med budget förklaras utförligt i delårsrapporten.

3.5

Balansräkning
Belopp i mnkr

2021-08-31

2020-08-31

Anläggningstillgångar

29,6

29,3

Kortfristiga fordringar

1,6

5,2

Kassa Bank

9,1

8,7

Summa tillgångar

10,7

43,2

Eget kapital exkl. årets resultat

-3,2

-2,6

0,1

-1,1

Årets resultat
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Avsättningar till pensioner

-19,3

-17,8

Långfristiga skulder

-10,1

-11,5

-7,9

-10,2

-40,3

-43,2

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning förstärkts
under perioden.

3.6

Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den
senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en
beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även
lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten,
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett
enligt Lagen om Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) samt de
rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

KPMG AB
2021-10-19

Henrik Blom

Josefine Kjellberg

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 157 2021.240 KS

Delårsbokslut 2021 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns styrmodell anger att delårsbokslutet per augusti månad är en uppföljning
av kommunkoncernens mål och medel. I delårsbokslutet analyseras främst utfall och de
prognostiserade värdena och nyckeltalen i förhållande till de fastställda målen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och
återrapporterar detta löpande under året. Nämnderna har i enlighet med styrmodell och
tillhörande anvisningar antagit budgetar för perioden 2021–2023 med egna mål utifrån
kommunens prioriterade mål, samt upprättat internkontrollplaner. Sammantaget fortlöper
verksamheten i huvudsak enligt plan. Utvärdering av samtliga resultat kommer dock kunna
göras först i årsbokslutet.
I den sammanställda budgeten för 2021 budgeteras ett resultat för hela kommunkoncernen
motsvarande 154,2 mnkr, där kommunen står för 105,2 mnkr och bolagskoncernen för 48,5
mnkr. Kommunkoncernen redovisar en prognos för 2021 motsvarande 313,0 mnkr, en positiv
avvikelse mot budget med 158,9 mnkr. Av prognosen utgör kommunen 162,6 mnkr och
bolagskoncernen 150,9 mnkr. Kommunen redovisar således en positiv avvikelse mellan
budget och prognos motsvarande 57,4 mnkr och bolagskoncernen beräknas avvika positivt
med 102,4 mnkr. Bolagskoncernens positiva avvikelse är främst hänförlig till försäljningar av
fastigheter.

Prognostiserat resultat för Alingsås kommun motsvarar 6,1 procent av skatte- och
bidragsintäkter. Det höga prognostiserade resultatet förklaras främst av högre skatte- och
bidragsintäkter än vad som var budgeterat.
I samband med delårsbokslutet följs målen för god ekonomisk hushållning upp. För att
kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella
målen samt verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet. I delårsbokslutet görs
bedömningen att majoriteten av de finansiella målen kommer uppnås men då det saknas
utfall för majoriteten av verksamhetsmålen görs ingen samlad bedömning om god ekonomisk
hushållning i delårsbokslutet.
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KS § 157, forts
Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgick till 7,8 procent, att jämföra med samma period
föregående år då den totala sjukfrånvaron uppgick till 9,0 procent. Sjukfrånvaroutvecklingen
bedöms fortsatt ha en stark koppling till covid-19 och i grupperingen återfinns både Covidsmittade medarbetare samt de som har symtom och inte kunnat arbeta. Under perioden har
arbetet med att följa upp effekterna av covid-19 påbörjats. Organisationen har under senare
delen av perioden förberett sig inför återgång till ordinarie rutiner i verksamheten.

Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognostiserar strukturella
underskott bör ges i uppdrag att aktivt verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande
år. En god budgetföljsamhet är grunden i den långsiktiga ekonomiska planeringen och därför
behöver nämnderna komma i budgetbalans så snart som möjligt.
Arbetsutskottet har den 13 oktober, § 180 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.
2. De nämnder som prognostiserar strukturella underskott innevarande år ska aktivt verka för
en ekonomi i balans till kommande år.
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Delårsbokslut 2021 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns styrmodell anger att delårsbokslutet per augusti månad är en uppföljning
av kommunkoncernens mål och medel. I delårsbokslutet analyseras främst utfall och de
prognostiserade värdena och nyckeltalen i förhållande till de fastställda målen.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och
återrapporterar detta löpande under året. Nämnderna har i enlighet med styrmodell och
tillhörande anvisningar antagit budgetar för perioden 2021–2023 med egna mål utifrån
kommunens prioriterade mål, samt upprättat internkontrollplaner. Sammantaget fortlöper
verksamheten i huvudsak enligt plan. Utvärdering av samtliga resultat kommer dock kunna
göras först i årsbokslutet.
I den sammanställda budgeten för 2021 budgeteras ett resultat för hela kommunkoncernen
motsvarande 154,2 mnkr, där kommunen står för 105,2 mnkr och bolagskoncernen för 48,5
mnkr. Kommunkoncernen redovisar en prognos för 2021 motsvarande 313,0 mnkr, en positiv
avvikelse mot budget med 158,9 mnkr. Av prognosen utgör kommunen 162,6 mnkr och
bolagskoncernen 150,9 mnkr. Kommunen redovisar således en positiv avvikelse mellan
budget och prognos motsvarande 57,4 mnkr och bolagskoncernen beräknas avvika positivt
med 102,4 mnkr. Bolagskoncernens positiva avvikelse är främst hänförlig till försäljningar av
fastigheter.
Prognostiserat resultat för Alingsås kommun motsvarar 6,1 procent av skatte- och
bidragsintäkter. Det höga prognostiserade resultatet förklaras främst av högre skatte- och
bidragsintäkter än vad som var budgeterat.
I samband med delårsbokslutet följs målen för god ekonomisk hushållning upp. För att
kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella
målen samt verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet. I delårsbokslutet görs
bedömningen att majoriteten av de finansiella målen kommer uppnås men då det saknas
utfall för majoriteten av verksamhetsmålen görs ingen samlad bedömning om god ekonomisk
hushållning i delårsbokslutet.
Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgick till 7,8 procent, att jämföra med samma period
föregående år då den totala sjukfrånvaron uppgick till 9,0 procent. Sjukfrånvaroutvecklingen
bedöms fortsatt ha en stark koppling till covid-19 och i grupperingen återfinns både covidsmittade medarbetare samt de som har symtom och inte kunnat arbeta. Under perioden har
arbetet med att följa upp effekterna av covid-19 påbörjats. Organisationen har under senare
delen av perioden förberett sig inför återgång till ordinarie rutiner i verksamheten.
Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognostiserar strukturella
underskott bör ges i uppdrag att aktivt verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande
år. En god budgetföljsamhet är grunden i den långsiktiga ekonomiska planeringen och därför
behöver nämnderna komma i budgetbalans så snart som möjligt.
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Ekonomisk bedömning
Ärendet i sig innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.
De nämnder som prognostiserar strukturella underskott innevarande år ska aktivt verka för
en ekonomi i balans till kommande år.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, AB Alingsås Rådhus, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB,
Alingsås Energi Nät AB och Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-10-12
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Förvaltningsberättelse
Den kommunala koncernen

Den verksamhet som bedrivs inom Alingsås kommunkoncernen består av nämnds- och
förvaltningsorganisationer, kommunala bolag och ett räddningstjänstförbund (AVRF) som
drivs tillsammans med Vårgårda kommun. De kommunala bolagen utgör liksom nämnder
och förvaltningar instrument för att bedriva och utveckla den kommunala verksamheten.
Därtill innehar kommunen andelar i ett antal samverkansföretag, vilka anges i
organisationsschemat ovan. Kommunen anlitar dessutom privata utförare på främst ett
väsentligt område, vilket är äldreomsorgen.
Koncernföretagen är organiserade under ett gemensamt moderbolag, AB Alingsås Rådhus.
Moderbolaget företräder kommunens intressen i koncernen. Dotterbolagen består av
fastighetskoncernen, det vill säga Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt
energikoncernen, Alingsås Energi Nät AB.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen

Prognos
2021

2020

2019

2018

2017

313,0

230,5

149,4

145,7

91,1

26,1

22,9

20,8

19,3

17,5

Investeringar (mnkr)

563,0

490,0

443,4

456,0

641,0

Självfinansieringsgrad (%)

100,9

101,5

90,6

80,6

45,6

Lån i banker och kreditinstitut (mnkr)

3 502,8

3 402,8

3 402,8

3 395,9

3 345,9

Nettokoncernskuld, kr/invånare

93 504

94 790

95 732

96 187

96 645

Årets resultat (mnkr)
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser
(%)

Kommunen

Prognos
2021

2020

2019

2018

2017

41 892

41 602

41 420

41 070

40 390

21,36

21,36

21,36

21,36

21,36

2 069,8

1 967,1

1 962,9

1 898,7

1 853,8

Generella stadsbidrag och utjämning (mnkr)

597,2

577,7

431,2

372,3

360,5

Verksamhetens intäkter (mnkr)

751,8

702,3

664,9

613,2

665,9

-3 193,4

-3 012,1

-2 902,6

-2 753,3

-2 721,0

162,6

162,8

96,7

71,0

125,1

18,6

16,8

14,6

13,7

12,6

Investeringar (mnkr)

165,4

124,8

150,8

116,4

131,4

Självfinansieringsgrad (%)

142,0

185,4

108,4

114,3

144,3

3 502,8

3 402,8

3 402,8

3 395,9

3 345,9

Folkmängd
Kommunal skattesats (%)
Skatteintäkter (mnkr)

Verksamhetens kostnader (mnkr)
Årets resultat (mnkr)
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser
(%)

Lån i banker och kreditinstitut (mnkr)

Alingsås kommunkoncern redovisar ett prognostiserat resultat på 313,0 mnkr att jämföra
med utfall föregående år på 230,5 mnkr. Någon sammanställd budget beslutades inte
formellt för 2021 men en sammanslagning av respektive organisations budget uppgick till
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ett budgeterat resultat om ca 154 mnkr för kommunkoncernen. De stora skillnaderna jämfört
med både föregående års utfall och budget är hänförligt till stora ökningar av skatteintäkter
och generella statsbidrag för kommunen samt försäljning av fastigheter i
fastighetskoncernen.
Alingsås kommunkoncern har en i grunden stabil driftsekonomi med en god resultatnivå.
Likt föregående år påverkas årets resultat av ett antal engångsposter i form av främst
generella och specifika statsbidrag där en del fortfarande är en följd av pandemin.
Utmaningarna ligger fortsatt inom den demografiska utvecklingen som påverkar
kommunens verksamheter och därtill kommande stora investeringsbehov samt en lägre
ökningstakt av skatte- och bidragsintäkter på sikt. För att kunna hantera denna
investeringsvolym krävs fortsatt starka resultat, en god budgetföljsamhet och andra
finansieringskällor än lån.

Händelser av väsentlig betydelse
Köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet
Under 2021 har Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB sålt två fastigheter i kvarteret
Brogården, för byggnation av bostäder av extern aktör. En lägenhet i form av radhus är sålt
i Ängabo samt en lokalfastighet i centrala Alingsås, Tjädern 3. Totalt har fastighetskoncernen sålt fastigheter och byggrätter för knappt 63 mnkr.
Kommunens exploateringsverksamhet har sålt tomter för drygt 8 mnkr för perioden vilket är
ca 22 mnkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för 2021
uppgår till ca ytterligare 7 mnkr i intäkter men prognosen är osäker och avhängig bygglov
för en tomtförsäljning.
Räddningstjänstförbundet har under året tillsammans med fastighetskoncernen fortsatt
arbetet med att planera, projektera och bygga en ny räddningstjänststation. Inflyttning är
beräknad till kvartal 2, 2023. Räddningstjänstförbundet har också planerat för en
organisationsförändring med ikraftträdande från januari 2022.

Större investeringar under perioden
För Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB avser de största investeringarna projekt inom
Brogårdens förskola, Kvarnbackens serviceboende, Mjörngatans renovering, om- och
tillbyggnad av Noltorpsskolan, Räddningsstationen samt Alströmergymnasiets idrottshall.
Total investeringsvolym för årets 8 första månader uppgår till ca 144 mnkr att jämföra med
157 mnkr för motsvarande period föregående år.
För koncernen Alingsås Energi Nät AB fortsätter efterfrågan på fiberanslutningar främst i
områden utanför tätorten. Investeringar i tätorten sker också men då handlar det om
förtätningar. Vad beträffar solcellsanläggningar så fortsätter utbyggnaden och nu finns 182
anläggningar kopplade till Alingsås Energis elnät. Vid bokslutet 2020-12-31 var siffran 139
st. Bolagets arbete med utveckling av laddinfrastruktur fortsätter och antalet laddplatser har
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ökat med 12 st under 2021. Totalt har bolaget ett mål att senast 2022 färdigställa ytterligare
12 stationer.
Totala investeringar i Energikoncernen under 2021 uppgår till 39,6 mnkr att jämföra med
motsvarande period 2020 på 60,9 mnkr. Knappt hälften av investeringsvolymen är hänförlig
till affärsområdet för fiber. Näst störst investeringsvolym står elnätsområdet för.
Kommunens investeringar uppgår till ca 60 mnkr per augusti. De största investeringar utförs
av samhällsbyggnadsförvaltningen med bland annat investering i gång- och cykelbana på
Nyebro. VA, som en del av samhällsbyggnadsförvaltningen, utför bland annat VA-utbyggnad
i Hulabäck och Bälinge. Ombyggnad av Nolhaga reningsverk är försenat men ca 2 mnkr har
lagts ned hittills i år.

Väsentliga avtal
Några avtal av väsentlighet är inte tecknade under året.

Betydande rättstvister
Fabs AB har en ekonomisk risk i ett pågående projekt. Denna risk är bedömd och hanterad
genom en avsättning per 2021-08-31.
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Uppföljning av den kommunala verksamheten
Uppföljning ägardirektiv
Avstämning avkastningskrav i ägardirektiv
Koncernenhet

Mål

Prognos
2021

Utfall augusti 2021

Alingsås Energi Nät AB (koncern)

Soliditetskrav på minst 40 %

Alingsås Energi Nät AB (koncern)

Avkastning på totalt kapital om
minst 4 %

Fabs AB

Soliditetskrav på minst 10 %

Fabs AB

Direktavkastningskrav på totalt
kapital om minst 5 % för den
kommersiella marknaden

5,0 %

5,4 %

Fabs AB

Direktavkastningskrav på totalt
kapital om minst KPI för den
kommunala marknaden

5,4 %

6,2 %

AB Alingsåshem

Soliditetskrav på minst 35 %

AB Alingsåshem

Direktavkastningskrav på totalt
kapital om minst 3,5 %

52,0 %
4,2 %

2,5 %
18,0 %

43,4 %
3,5 %

3,9 %

Direktavkastning på totalt kapital definieras som driftnetto dividerat med marknadsvärdet på fastigheterna. Driftnetto definieras
som nettoomsättning exklusive övriga intäkter minus kostnader för underhåll, drift, administration samt fastighetsskatt.
Avkastning på totalt kapital
kapital (balansomslutning).

definieras

som

rörelseresultat

plus

finansiella

intäkter

dividerat

med

totalt

Soliditetskravet för Fabs AB och Alingsås Energi Nät AB (koncern) definieras som justerat eget kapital i förhållande
till balansomslutningens bokförda värde. Med justerat eget kapital avses eget kapital med tillägg för kapitalandelen
av obeskattade reserver.
Soliditetskravet för AB Alingsåshem definieras som redovisat eget kapital plus kapitalandelen av obeskattade reserver plus
bedömt övervärde i fastigheter minskat med uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutning justerad för övervärdet.

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.
AB Alingsåshem förväntas uppnå målet med 3,5 procent i direktavkastning på totalt kapital
precis som Fabs AB (5,0 procent) även om det är precis för båda bolagen. Soliditetstalen
för fastighetskoncernens bolag överstiger väsentligt de krav ägaren ställer på bolagen.
För koncernen Alingsås Energi Nät AB uppgår soliditeten för koncernen vid periodens slut
till 52,0 procent. Ägarens krav för koncernen på helår uppgår till 40 procent.
Avkastningen på totalt kapital för koncernen Alingsås Energi Nät AB uppgick vid periodens
slut till 2,5 procent. Styrelsens avkastningskrav på totalt kapital för koncernen på helår är 4
procent. Enligt prognos bedöms att ägarens krav kommer uppfyllas vid årets slut.
Koncernbolagen lämnar inga prognoser avseende uppfyllnad av soliditet.
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Uppföljning av prioriterade mål
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer pekar ut den politiska målsättningen för
utvecklingen av kommunens verksamheter. I budget 2021-2023 har kommunfullmäktige
pekat ut fem mål med tillhörande indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Indikatorerna har
ett målvärde för planperioden, visionsvärde 2023, som ska ses som ett riktmärke och delmål
på väg mot en hög kvalitet inom alla områden. Indikatorernas visionsvärde beskriver vilket
resultat som ska uppnås för att uppfylla de prioriterade målen. Samtliga nämnder har brutit
ned kommunens prioriterade mål och indikatorer till egna mål med tillhörande nyckeltal i
enlighet med kommunens styrmodell. I kommande avsnitt utvärderas målen och
indikatorernas utfall utvärderas och bedöms i förhållande till målsättningen.
Indikatorernas utfall bedöms utifrån följande signalfärger utifrån en nulägesanalys vid
tidpunkten för delårsbokslutet. Observera att utfall för 2021 i de flesta fall inte finns
tillgängliga ännu, nulägesbedömningen är därför i dessa fall utifrån 2020 års utfall.
Ej uppfyllt - indikerar att utvecklingen mot visionsvärdet går åt fel håll
Delvis uppfyllt - indikerar att vi är på god väg mot visionsvärdet
Helt uppfyllt - indikerar att vi redan uppfyllt visionsvärdet
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och
föreningsliv
Indikator

Vision
2023

Utfall
2021

Utfall
2020

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

68

-

67

59

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som
fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal dagar

70

-

35

124

Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s
eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en sådan
hastighet (%)

95

-

83,2

78,9

3

2,50

2,28

2,14

37

-

-

35

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och
kommunen (skala 1-6)
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

Utfall Bedömning
2019

Kommentar till mål 1: Kommunen är på god väg mot målsättningen inom alla indikatorer
under målet, ingen av dem bedöms utvecklas åt fel håll. Utvecklingen för kommunens
företagsklimat vände vid 2020 års mätning och preliminära utfall för 2021 indikerar ett fortsatt
högre resultat än tidigare år. Indikatorn avseende handläggningstid för bygglov har redan
uppnått visionsvärdet för 2023, som också motsvarar den lagstadgade handläggningstiden.
Ett stort förbättringsarbete har genomförts i verksamheten och resulterat i en kraftigt
reducerad kö och medianhandläggningstid. Andel arbetsställen med tillgång till snabbt
bredband ökar årligen och bedöms vara på god väg mot ett uppnått visionsvärde 2023.
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Företagarnas upplevelse av dialog mellan kommunen och näringslivet fortsätter att öka
något årligen, och är en prioriterad fråga både för kommunen och näringslivet, vid tidpunkten
för delårsbokslutet har utfall om 2,5 i årets mätning hunnit redovisas. Andelen
deltagartillfällen i idrottsföreningar bland ungdomar mellan 7-20 år är en viktig indikator för
både benägenheten att delta i föreningslivet i kommunen och för folkhälsan. Alingsås
befinner sig bland de 25 procent av kommuner med högst andel deltagande i
idrottsföreningar i landet, på god väg mot visionsvärdet 2023.
Källor
Företagsklimat, Insikt, Kolada (U07451)
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov, antal dagar,
Kolada (U00811)
Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som
medger en sådan hastighet (%), Post- och telestyrelsen
Dialog mellan företag och kommunen (politiker och tjänstemän), Svenskt näringslivs företagsklimat
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, Riksidrottsförbundet, Kolada (U09800)

2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och
ekonomisk hållbar utveckling
Indikator

Vision
2023

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall Bedömning
2019

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk
behandling, andel (%)

53

-

39

43

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

63

-

59,5

62,6

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

80

86

76

66

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet,
deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)

50

-

38

40

Kommentar till mål 2: Tre av nyckeltalen utvecklas åt fel håll i de senast tillgängliga
utfallen från 2020. Andel hushållsavfall som samlas in för materialåtervinning minskar som
en följd av coronapandemin, vilken medfört en ökad andel av framför allt brännbart avfall
inom hushållen. Andelen miljöbilar i kommunorganisationen minskar något årligen, vilket
framför allt bedöms bero på en förändrad miljöbilsdefinition och är en trend som syns även
nationellt. Även andelen som börjar arbeta eller studera vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet minskar. Inom kommunen finns dock ett arbetssätt med
kommunala arbetsmarknadsinsatser som extratjänster, som används i stor utsträckning för
målgruppen. Skulle dessa räknas in i måttet skulle det vara 54 procent som går ut i arbete
eller studier men dessa tjänster räknas dock inte in i det nationella måttet. En indikator
under målet bedöms dock redan ha uppnått visionsvärdet för 2023, andelen som haft
försörjningsstöd men inte återaktualiserats. Andelen är dock något fluktuerande över tid,
varför viss försiktighet i att tolka enskilda års utfall får tas i beaktande.
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Källor
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person, Avfall Sverige, Kolada (U07801)
Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%), Miljöfordon Sverige (MFS), Kolada (U00437)
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%),
Kolada (U31462)
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel
(%), Kolada (U40455)

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator

Vision
2023

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall Bedömning
2019

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

60

49

53

52

Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och
inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%)

40

-

40*

38*

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng
(%)

95

-

83

93

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga, (%)

55

-

50

48

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

85

-

87

69

* Undersökningen förändras under 2021, varför årets utfall inte kommer vara helt jämförbara med tidigare års
utfall.

Kommentar till mål 3: Kommunens indikatorer under mål tre utvecklas i huvudsak i rätt
riktning mot visionsvärdena. Av de senast tillgängliga utfallet syns att invånarnas
upplevelse av insyn och inflytande i kommunen ökar något och kommunens tillgänglighet
via telefoni och e-post ökar. Andelen som får ett gott bemötande vid kontakt med
kommunen minskade något föregående år, detta indikerar dock inte att ett dåligt
bemötande getts, utan innebär snarare att högsta betyg inte getts. Utfall finns för 2021 för
en indikator, delaktighetsindex, som påvisar hur kommunen möjliggör för invånare att ha
insyn och delta i utvecklingen av kommunens verksamheter. Utfallet försämras jämfört
med föregående år, vilket framför allt bedöms bero på uppskjutna eller inställda aktiviteter
så som medborgardialog, som inte genomförts framför allt på grund utav coronapandemin.
Källor
Delaktighetsindex (%), Kolada (U00454)
Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och
verksamheter (%), SCB Medborgarundersökning
Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%), Kolada (U00486)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%), Kolada
(U00413)
Andel som får svar på e-post inom en dag (%), Kolada (U00442)
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4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar
Indikator

Vision
2023

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall Bedömning
2019

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor,
andel (%)

71

-

i.u

58,0

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala
skolor, andel (%)

91

-

87,3

85,6

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala
skolor, andel (%)

87

87,7

90,5

84,5

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor,
andel (%)

77

-

73,6

74,9

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två
år tidigare, andel (%)

43

-

40

32

Kommentar till mål 4: Indikatorerna under mål fyra utvecklas huvudsakligen i rätt riktning
mot visionsvärdena 2023. Utfall saknas dock för 2021 i de flesta fall. Utfall för andel elever i
årskurs tre som klarar ämnesproven i matematik saknas för 2020 och kommer inte heller
kunna redovisas under 2021, detta beroende på att Skolverket ställt in proven med
anledning av coronapandemin. Andel elever som får lägst betyget E i årskurs sex ökade
under 2020, preliminära resultat indikerar dock en minskning innevarande år. Detsamma
gäller andel elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet, där har dock visionsvärdet
för 2023 redan uppnåtts då utfall för 2021 är högre än visionsvärdet, trots att det minskar
något jämfört med 2020. Andel gymnasieelever som tar examen inom fyra år minskar något
i senaste mätningen. Introduktionsprogrammens elever återfinns i statistiken och dessa
elever kan behöva fler studieår för att ta examen. Andelen elever som tar examen inom tre
år, den normala studietiden vid gymnasiet, ökar dock något under 2020. Därtill syns en
relativt stor ökning av andelen elever på SFI som klarar sina kurser i den senaste mätningen.
Källor
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala
skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N15454)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N15485)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Skolverket, Kolada (N15436)
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N17467)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%), SCB, Kolada (N18409)
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5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur
och kulturmiljö
Indikator

Vision
2023

Utfall
2021

Utfall
2020

1,5

-

0,7

0,6

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000
inv

4

-

4,6

3

Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s,
eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en
sådan hastighet (%), tätbebyggt

95

-

95,2

93,2

Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s,
eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en
sådan hastighet (%), glesbyggt

50

-

47,9

42,6

Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen med
beslut

40

-

25

-

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Andel invånare som upplever att utbudet av friluftsområden
i kommunen är bra (%)

-

-

-

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

-

-

80,4

Andel invånare som upplever att de har möjlighet att på ett
enkelt sätt använda kollektivtrafiken för sina vardagliga
resor (%), boende i centralort

-

-

-

Andel invånare som upplever att de har möjlighet att på ett
enkelt sätt använda kollektivtrafiken för sina vardagliga
resor (%), boende i annan tätort

-

-

-

Andel invånare som upplever att de har möjlighet att på ett
enkelt sätt använda kollektivtrafiken för sina vardagliga
resor (%), boende utanför tätort

-

-

-

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv

Stödjande indikatorer

Utfall Bedömning
2019

Kommentar till mål 5: Majoriteten av de styrande indikatorerna under mål fem utvecklas i
rätt riktning mot visionsvärdet 2023. Båda indikatorer om färdigställda bostäder i småhus
respektive flerfamiljshus ökar jämfört med året innan. Avseende flerfamiljshus är
visionsvärdet för 2023 redan uppnått. Viss försiktighet behöver dock vidtas i tolkningen av
enskilda års utfall då de varierar över tid och långa processer föreligger utfallen, där
kommunen har påverkansmöjligheter framför allt inom plan- och bygglovsskedet. Andel
hushåll i tätbebyggt och glesbyggt område med tillgång till snabbt bredband ökar årligen.
Inom tätbebyggt område uppnås visionsvärdet om 95 procents täckningsgrad redan vid
föregående års mätning. Avseende indikatorn om antalet genomförda tillsyner enligt planoch bygglagen pågår ett arbete som delvis bedöms bli försenat på grund utav vakanser.
Till mål fem hör även ett antal stödjande indikatorer, vars utfall bedömts vara svårare för
kommunen att styra över men som ändå ger en viktig information till analysen av
måluppfyllelsen. Vid tidpunkten för delårsbokslutet saknas nästan samtliga utfall för
stödjande indikatorer, på grund av nya mätningar, varför en analys av dessa kommer att få
göras till årsbokslutet.
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Källor
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv, SCB, Kolada (N07905)
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv, SCB, Kolada (N07906) Medborgarnas
uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur, index 0-10, SCB Medborgarundersökning
Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som
medger en sådan hastighet (%), tätbebyggt respektive glesbyggt område, Post- och telestyrelsen
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%), SCB, Kolada (N07418)
Andel invånare som upplever att de har möjlighet att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för sina
vardagliga resor, SCB Medborgarundersökning

Uppföljning av internkontroll
Internkontroll ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som riskerar att hindra
kommunen från att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt eller nå kommunens mål.
Enligt kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar ska samtliga nämnder i sin budget
upprätta en internkontrollplan i syfte att samla riskområden som ska hållas under uppsikt
och systematiskt kontrolleras under året. Internkontrollplanen har sin utgångspunkt i
nämndernas väsentlighets- och riskanalys, där risker identifieras och värderas utifrån hur
stor sannolikheten är att den inträffar samt utifrån hur stor konsekvensen blir ifall den
inträffar. I enlighet med kommunens styrmodell är arbetet med internkontroll nära
sammankopplat med arbetet att identifiera kritiska verksamhetsfaktorer. Ett första steg i
arbetet med internkontroll är att identifiera vilka områden och resultat som är kritiska för
verksamheten. Dessa följs sedan upp kontinuerligt under året. Därutöver görs en
väsentlighets- och riskanalys som utmynnar i en internkontrollplan.
Samtliga nämnder har i samband med antagen budget genomfört och dokumenterat en riskoch väsentlighetsanalys samt upprättat en internkontrollplan innehållandes de risker som
identifierats. I nämndernas delårsbokslut framgår att arbetet med att följa upp
internkontrollpunkterna fortlöper enligt plan. Alla kontrollpunkter redovisas utifrån om
kontrollen genomförts utan anmärkning eller med anmärkning samt vad genomförda
kontroller påvisat. I vissa fall har risker realiserats med anledning av covid-19, i de flesta fall
rör det sig dock om andra omständigheter. Åtgärder beskrivs för de anmärkningar som
funnits vid kontrollen. Vissa risker återfinns i nämndens kontrollplan för att möjliggöra att
systematiskt kontrollera och följa utveckling inom ett område där sannolikheten för att risken
realiseras är stor eller redan är ett pågående problem. Detta är ett av skälen till att risker,
vid kontroll, påvisar avvikelser. Merparten av kontrollerna påvisade dock inga eller
försumbara avvikelser.
I vissa fall har risken bedömts vara så betydande att behov av omedelbara åtgärder
identifierats i nämndens budget. Den typ av risk har identifierats inom barn- och
ungdomsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.
Återredovisning av vad som gjorts och görs för att eliminera eller minimera den typ av risk
finns i respektive nämnds bokslut. Bedömningen är att riskerna omhändertas på ett adekvat
sätt.

Delårsbokslut 2021

13
Sida 46 av 596

God ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning
Utvärdering av god ekonomisk hushållning
Kommuner har sedan år 1992 haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god
ekonomisk hushållning. Vidare ska god ekonomisk hushållning prägla hela den kommunala
koncernen. Kommunfullmäktige beslutar om målen för god ekonomisk hushållning och
dessa anges i kommunens budget. En utvärdering och avstämning av de beslutade målen
för 2021 följer nedan. Därefter analyseras den ekonomiska ställningen för den kommunala
koncernen.
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet,
på kort och lång sikt. I kommunallagens elfte kapitel anges att det för den kommunala
verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet och utformas
av kommunerna. Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär bland
annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar,
det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har
förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen måste bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa
förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas
ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. För att kommunen ska
anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt
verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Årets resultat ska uppgå till minst 4 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag
Nyckeltal
Årets resultat som andel av skatteintäkter och statsbidrag (%)

Prognos
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

6,1

6,4

4,0

Kommentar:
Årets resultat prognostiseras till 162,6 mnkr, vilket motsvarar 6,1 procent som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Kommunfullmäktige har i budget för 2021 beslutat om att årets resultat ska uppgå till minst 4 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag, vilket ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av investeringsvolymen i
kommunen. Det innebär vidare att kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme i form av likviditet och
soliditet behålls.

Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska
uppgå till minst 100 procent
Nyckeltal
Självfinansieringsgrad av investeringar (%)

Prognos
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

224,6

303,0

180,1
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Kommentar:
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat
och avskrivningar. En prognos om 100 procent innebär att kommunen bedöms kunna självfinansiera samtliga av årets
investeringar. Självfinansieringsgraden ska uppgå till minst 100 procent, vilket innebär målet bedöms uppnås med prognosen
om 224,6 procent.

Nettokostnaden ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag
Nyckeltal

Prognos
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

4,8

6,3

5,4

Verksamhetens nettokostnad, inklusive finansnetto (%)

5,1

3,7

4,4

Kommentar:
Den prognostiserade utvecklingen av skatter och generella statsbidrag för 2021 uppgår till 4,8 procent och utfallet 2020 var
6,3 procent. Budgeterad utveckling av skatter och bidrag 2021 är 4,2 procent. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen
uppgår till 5,1 procent och bedöms därmed öka i en snabbare takt än skatter och bidrag 2021. En jämförelse mellan dessa
nyckeltal bör vara långsiktig eftersom en obalans mellan dessa nyckeltal under en längre tid urholkar ekonomin.

Kommunens externa låneskuld ska inte överstiga 4,0 mdkr
Nyckeltal

Prognos
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

3,5

3,4

3,4

Kommunens externa låneskuld, mdkr

Kommentar:
Årets nyupplåning uppgår till 100 mnkr och ingen ytterligare nyupplåning planeras för resterande del av året. Detta innebär att
kommunens externa låneskuld understiger 4,0 mdkr.

Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka
Nyckeltal

Prognos
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

26,1

22,9

20,8

Soliditet, kommunkoncernen (%)

Kommentar:
Prognosen för 2021 indikerar att kommunkoncernens soliditet överstiger 2020 års soliditet. Bedömningen är därmed att målet
kommer att nås 2021.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning har följts upp i samband med
delårsbokslutet. Målen bedöms uppnås baserat på prognosen för 2021, med undantag för
målet som anger att nettokostnaden inte ska öka i en snabbare takt än summan av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Utvecklingen av skatter och bidrag var hög 2020
och förhållandet mellan nettokostnadsutveckling och utveckling av skatter och bidrag
behöver ses över en lång tidsperiod. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk
hushållning ur ett finansiellt perspektiv uppnås 2021.
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Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Andel elever som klarar sin skolgång i grund- och gymnasieskola ska vara över
riksgenomsnittet
Nyckeltal
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel
(%)

Utfall
2021

Utfall
2020

87,7

90,5

84,5

83,4 (2021)

-

73,6

74,9

65,5 (2020)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

Utfall Medelvärde
2019 alla kommuner

Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet
Nyckeltal

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall Medelvärde
2019 alla kommuner

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

-

95

94

91 (2020)

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

-

86

88

81 (2020)

Andel vuxna personer som inte återkommer i försörjningsstöd efter avslutat
försörjningsstöd ska vara över riksgenomsnittet
Nyckeltal

Utfall
2021

Utfall
2020

86

76

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Utfall Medelvärde
2019 alla kommuner
66

83 (2021)

Andel nöjda brukare inom LSS som trivs hemma ska vara över riksgenomsnittet
Nyckeltal

Utfall
2021

Utfall
2020

-

82

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

Utfall Medelvärde
2019 alla kommuner
86

83 (2020)

Handläggningstid bygglov ska vara lägre än riksgenomsnittet
Nyckeltal

Utfall
2021

Utfall
2020

-

35

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till
beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

Utfall Medelvärde
2019 alla kommuner
124

26 (2020)

Kommentar till samtliga verksamhetsmål: För de flesta mål finns inga tillgängliga utfall för verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning för år 2021 vid delårsbokslutet, utan de utfall som är tillgängliga är framför allt från 2020. Av
föregående års utfall kan konstateras att om resultaten kvarstår även 2021 skulle kommunen uppnå målsättningen om att en
majoritet av målen ska vara bättre än genomsnittet för alla kommuner. De mål där kommunen ligger under riksgenomsnittet
är just nu andel nöjda brukare inom LSS som trivs hemma och handläggningstid för bygglov, där Alingsås i båda fall placerar
sig under genomsnittet för samtliga kommuner. Utfall för år 2021 finns avseende två nyckeltal, elever i årskurs nio som är
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behöriga till gymnasiet och andel vuxna som inte återkommer i försörjningsstöd efter avslutat försörjningsstöd. Utfallet är
över riksgenomsnittet i båda fall.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv
Verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning syftar på kommunens förmåga att
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa
detta ska det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. I
budget 2021–2023 pekas fem mål med sju tillhörande uppföljningsnyckeltal ut som
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Dessa har målnivåer som utgår från att
Alingsås resultat inom berörda verksamhetsområden ska överstiga genomsnittet för alla
kommuner. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning motsvarar i hög grad
verksamheternas
grunduppdrag
och
berör
stora
och
kostnadsintensiva
verksamhetsområden. Utifrån det arbete som genomförts under 2021, och de historiska
utfallen för valda mål med tillhörande nyckeltal bedöms prognosen vara god för att uppfylla
verksamhetsmålen. Eftersom utfall för fem av sju nyckeltal saknas för innevarande år kan
inga slutsatser kring verksamhetsaspekten av god ekonomisk hushållning göras i detta
bokslut. Majoriteten av nyckeltalen kommer att redovisas i årsredovisningen, varför en slutlig
bedömning av god ekonomisk hushållning kan göras först då.

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning
För att en kommun ska bedömas ha god ekonomisk hushållning behöver det göras en
samlad bedömning över de finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning. Alingsås kommun prognostiseras uppnå alla utom ett finansiellt mål för år 2021
men saknar vid delårsbokslutet utfall för majoriteten av verksamhetsmålen. Därför kan inga
slutsatser dras kring verksamhetsaspekten av god ekonomisk hushållning och inte heller av
den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning.
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Utvärdering av Alingsås kommuns finansiella ställning utgår från koncernperspektivet med
nedbrytning till skattefinansierade, avgiftsfinansierade, och affärsdrivande verksamheter.
Enskilda koncernenheter kommenteras där det är relevant. Utvärderingen utgår från
områdena:
•
•
•
•

Koncernens intäkter, kostnader och resultat
Budgetföljsamhet
Koncernens investeringar och deras finansiering
Koncernens soliditet

Resultatutveckling
I detta avsnitt görs en utvärdering av årets resultat som syftar till att bedöma utvecklingen
av intäkter och kostnader, både för bokslutsåret och utifrån utveckling över tid.
Resultatet för kommunkoncernen uppgår vid augusti månads utgång till 306,4 mnkr (228,4),
vilket är en förbättring om 78,0 mnkr jämfört med föregående år. Kommunkoncernens
prognostiserade resultat uppgår till 313,0 mnkr. I de 313,0 mnkr ingår kommunen vars
prognos uppgår till 162,6 mnkr, ABAR-koncernen prognostiseras med 150,9 mnkr före
bokslutsdispositioner och skatt samt AVRF med en prognos som uppgår till -0,6 mnkr.
Med tidigare tre års förhållandevis starka resultat är kommunkoncernens prognos för 2021
fortsatt stark. Det genomsnittliga årsresultatet de senaste fem åren uppgår till cirka 136
mnkr.
Periodens resultat

202108-31

202008-31

201908-31

201808-31

201708-31

Kommunkoncernen (mnkr)

306,4

228,4

214,0

178,7

176,7

varav skattefinansierad verksamhet (mnkr)

184,5

124,0

142,0

100,1

118,2

varav avgiftsfinansierad verksamhet (mnkr)

-5,3

5,8

-5,2

1,2

-1,1

varav affärsdrivande verksamhet (mnkr)

127,2

98,6

77,2

77,4

59,6

Kommunen (mnkr)

179,2

128,9

137,3

100,3

116,9

Kommunkoncernens resultat i förhållande till totala kostnader (%)

13,5

10,4

10,2

9,0

8,9

Resultat för skattefinansierad verksamhet i förhållande till skatteintäkter
och statsbidrag (%)

10,4

7,4

8,9

6,6

8,0

Den skattefinansierade verksamheten består av kommunens nämnder samt Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Den avgiftsfinansierade verksamheten består av VA och Avfall.
Den affärsdrivande verksamheten består av AB Alingsås Rådhus-koncernen.
Totala kostnader definieras som verksamhetens kostnader plus avskrivningar och finansiella kostnader.
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Den skattefinansierade verksamheten, det vill säga räddningstjänstförbundet och
kommunen exklusive VA och Avfall, redovisar ett resultat om 184,5 mnkr, vilket är drygt 60
mnkr mer jämfört med föregående år. Skatteintäkterna står för den största ökningen och har
vid en jämförelse mot föregående år ökat med knappt 64 mnkr. Intäkter hänförliga till
generella statsbidrag och utjämning ökar vidare med drygt 30 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader ökar med ca 60 mnkr, där till exempel
exploateringsverksamheten ingår, som redovisar ett utfall om -1,4 mnkr att jämföra med 20,0
mnkr föregående år, som en följd av de stora tomtförsäljningar som skedde föregående år.
Merparten av kostnadsökningen är dock hänförlig till löneökningar. Den avgiftsfinansierade
delen i form av VA och Avfall, redovisar ett betydligt sämre resultat för årets första åtta
månader att jämföra med delåret 2020. Det höga resultatet från 2020 berodde på höjda
taxor. Avfall redovisar en avvikelse mot föregående år på -2 mnkr och avser främst
underskott för slamhantering. VA redovisar en avvikelse mot föregående år på ca 6,8 mnkr
som en följd av ombyggnationen av Nolhaga reningsverk. Intäkterna för VA har ändå ökat
med knappt 5 mnkr jämfört med 2020 som en följd av ökad taxa, se ytterligare under
avsnittet Driftredovisning.
Den affärsdrivande verksamheten, det vill säga, bolagskoncernen, uppvisar ett resultat för
årets åtta första månader på 127,2 mnkr att jämföra med motsvarande period föregående
år, 98,6 mnkr. Skillnaden uppgår till 28,6 mnkr och är i princip helt hänförlig till försäljning av
byggrätter och fastigheter. Fastighetskoncernen har sålt byggrätter och fastigheter för ca 61
mnkr att jämföra med 2020 på 24 mnkr. Årsresultatet brukar gå ned något under hösten som
en följd av större nedskrivningar i fastighetskoncernen och snittresultatet för
bolagskoncernen de senaste fem åren uppgår till ca 70 mnkr, om man bortser från de stora
försäljningsintäkter som erhållits under 2020 och 2021. Prognos för 2021 för
bolagskoncernen uppgår till ca 151 mnkr efter finansiella poster.

Budgetföljsamhet
Drift
Driftprognos i mnkr

Budget Prognos Budgetavvikelse Budgetavvikelse
2021
2021
(mnkr)
(%)

Skattefinansierad verksamhet

103,3

167,1

63,8

61,8

Avgiftsfinansierad verksamhet

2,4

-5,0

-7,4

-306,3

48,5

150,9

102,4

211,1

154,2

313,0

158,8

103,1

Affärsdrivande verksamhet
Kommunkoncern

Alingsås kommunkoncern redovisar ett prognostiserat resultat på 313,0 mnkr att jämföra
med budget om 154,2 mnkr.
De stora skillnaderna jämfört med budget beror dels på ökningen av skatteintäkter och
generella bidrag, som avviker positivt med ca 57 mnkr, dels på en stor positiv avvikelse för
den affärsdrivande verksamheten. Vad gäller den skattefinansierade delen hänförligt till
nämnderna, exklusive finansieringen, finns en positiv avvikelse jämfört med budget på 4,6
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mnkr. Både generella och specifika bidrag från staten, bland annat från Socialstyrelsen som
en följd av pandemin och från Skolverket, bidrar även för 2021 med positiva avvikelser
gentemot föregående år och mot budget. De största prognostiserade avvikelserna mot
budget finns hos kultur- och utbildningsnämnden (-7,5 mnkr) samt barn- och
ungdomsnämnden (-2,1 mnkr). Vård- och omsorgsnämndens prognos uppvisar högst
positiv avvikelse om 10,0 mnkr för 2021. Socialnämnden, som tidigare år uppvisat stora
underskott, prognostiserar en positiv avvikelse om 4,1 mnkr.
Den affärsdrivande verksamheten, det vill säga AB Alingsås Rådhus-koncern, uppvisar en
betydligt större positiv avvikelse om drygt 102 mnkr som en följd av genomförda försäljningar
under 2021, vilka inte var budgeterade, samt ett relativt försiktigt budgeterat resultat i övrigt.

Investering
Investeringsprognos i mnkr

Budget Prognos Budgetavvikelse Budgetavvikelse
2021
2021
(mnkr)
(%)

Skattefinansierad verksamhet

125,9

105,0

20,9

16,6

Avgiftsfinansierad verksamhet

152,6

70,5

82,1

53,8

Affärsdrivande verksamhet

501,2

387,5

113,7

22,7

Totala investeringsvolymer

779,7

563,0

216,7

27,8

Avvikelsen mellan budget och prognos för den skattefinansierade verksamheten förklaras
främst av projekt hos kommunstyrelsen som förskjutits och inte kommit igång. För Alingsås
och Vårgårda Räddningstjänstförbund är prognosen för investeringarna 2021 i linje med
budget. För den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår prognosen till 70,5 mnkr, vilket är
82,1 mnkr lägre än budget. Avvikelsen återfinns hos både VA och Avfall. För Avfall uppgår
avvikelsen till cirka 5 mnkr som förklaras av förskjutning av inköp av fordon. Den största
avvikelsen mellan prognos och budget återfinns däremot hos VA. Avvikelsen som uppgår
till 77,1 mnkr förklaras främst av att ombyggnation av Nolhaga Reningsverk försenats.
Den affärsdrivande verksamheten uppvisar en stor avvikelse gentemot budget på ca 113
mnkr, vilken främst kan förklaras av att i den ursprungliga budgeten fanns byggnation av ny
ishall med, alternativt ombyggnation av befintlig, något som ännu inte påbörjats. Likaså
fanns räddningsstationen med men fastighetskoncernen har inte kommit lika långt med
byggnation som budgeten angav.
Ovanstående total investeringsbudget om ca 780 mnkr i investeringar innefattar Alingsås
och Vårgårda Räddningstjänstförbund med 10,1 mnkr medan den sammanställda budgeten
om 769,6 mnkr inte innefattar räddningstjänstförbundet.

Investerings- och finansieringsverksamhet
Investeringsverksamheten
Som framgått ovan så prognostiserar Alingsås kommunkoncern med att investera 563 mnkr
för 2021 vilket motsvarar en självfinansieringsgrad på 100,9 procent att jämföra med 101,5
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procent per 2020-12-31. Genomsnittlig självfinansieringsgrad för de fem senaste åren,
inklusive årets prognos, uppgår till ca 84 procent som en jämförelse.
Självfinansieringsgraden har ökat de senaste åren som en följd av allt starkare resultat. En
hög självfinansieringsgrad inom kommunkoncernen är av vikt då det innebär att
kommunkoncernen kan hantera finansieringen utan att öka låneskulden. Att
självfinansieringsgraden för kommunkoncernen överstiger 100 procent betyder således att
samtliga investeringar kunnat finansieras utan upplåning.
Majoriteten av investeringsvolymen i kommunkoncernen är relaterad till bolagskoncernen
och då främst fastighetskoncernen. I kommunen är det främst den avgiftsfinansierade
verksamheten som står för de större volymerna, se vidare diagram över fördelningen.

Långfristiga skulder och soliditet
Soliditet i %

Prognos
2021

2020

2019

2018

2017

Koncernen (fullfonderingsmodell)

26,1

22,9

20,8

19,3

17,5

Kommunen (fullfonderingsmodell)

18,6

16,8

14,6

13,7

12,6

Koncernen (blandmodell)

36,8

34,2

33,0

32,1

31,3

Kommunen (blandmodell)

30,9

29,8

28,3

28,0

27,8

Kommunkoncernens samlade låneskuld mot kreditinstitut uppgick vid årets början till 3 402,8
mnkr. Alingsås kommuns del uppgick till 3 395,9 mnkr. Till detta ingår även Alingsås
kommuns andel om 6,8 mnkr av det lån som Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst tog
upp 2019. Under året har kommunen genomfört nyupplåning som uppgår till 100 mnkr.
Låneskulden uppgår därmed till 3 502,8 mnkr. Kommunen administrerar upplåning och
utlåning till koncernen genom internbanken.
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Skuldportföljen har per den 31 augusti 2021 en genomsnittlig ränte- och kapitalbindning på
2,2 procent, vilket är inom de ramar som är beslutade. Vidare regleras att maximalt 50
procent av lånen får ha ränteförfall inom ett år. Vid avstämning per 31 augusti 2021 förfaller
23 procent inom ett år och ligger således inom beslutade ramar. Kommunens genomsnittliga
upplåningsränta uppgår till 0,53 procent per 31 augusti 2021, vilket är i nivå med
upplåningsräntan motsvarande period 2020.
Soliditeten är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.
Vidare visar soliditeten hur stor del av kommunkoncernens tillgångar som har finansierats
med eget kapital. Utvecklingen av detta nyckeltal påverkas av förändringar i eget kapital och
tillgångar. Målsättningen är att soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller
öka. Prognostiserad soliditet för 2021 uppgår till 26,1 procent.
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Balanskravsresultat
Balanskravsresultat

Kommunen

mnkr

Prognos Årsbokslut Årsbokslut
2021
2020
2019

Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga reavinster

162,6

162,8

96,7

-0,4

-1,1

-0,2

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

-4,2

-14,1

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

7,4

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

162,2

164,9

82,4

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

-12,4

-14,8

-20,2

Årets balanskravsresultat

149,8

150,1

62,2

Reavinster tomtförsäljningar

-11,5

-32,9

-23,0

Strukturellt resultat

138,3

117,2

39,2

Balanskravet är ett krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader som regleras
i kommunallagen. Balanskravet innebär att budget ska upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna under ett enskilt år uppstår
ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.
Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen ovan. Balanskravsutredningen
syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av
balanskravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska
inräknas i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar balanskravsutredningen med
årets resultat enligt resultaträkningen som justeras för samtliga realisationsvinster vid
avyttring av anläggningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för
realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa avyttringar
bidrar till en god ekonomisk hushållning (t.ex. kostnadsbesparingar) i framtiden. Återföring
ska också ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Eftersom kommunen
redovisar pensionsförplikterna enligt fullfonderingsmodellen justeras denna effekt
i balanskravsresultatet.
Alingsås kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000. Det finns därmed
inget tidigare underskott att återställa. Enligt prognosen bedöms kommunen uppfylla
balanskravet 2021 med ett prognostiserat balanskravsresultat på 149,8 mnkr. Årets
prognostiserade balanskravsresultat försämras med 0,3 mnkr jämfört med utfallet
föregående år. Till balanskravsutredningen justeras årets resultat med 12,4 mnkr som är en
effekt av pensionsförpliktelser intjänade före 1998.
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Det strukturella resultatet erhålls genom att det prognostiserade balanskravsresultatet
justeras för reavinster från tomtförsäljningar som beräknas uppgå till 11,5 mnkr. Därmed
uppgår det prognostiserade strukturella resultatet till 138,3 mnkr. I kommunens budget för
2021 anges att det strukturella resultatet bör uppgå till minst 3 procent för att möta upp
kommunens kommande finansieringsbehov. Det strukturella resultatet uppgår till 5,2
procent av skatter och generella statsbidrag.
Alingsås kommun har beslutat att inte tillämpa någon resultatutjämningsreserv (RUR), vilket
innebär att ingen redovisning av denna genomförs.
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Väsentliga personalförhållanden
Kompetensförsörjning
Personalomsättningen har på totalen ökat något jämfört med föregående år och kan till delar
ses som en effekt av att samhället är på väg till det ”nya normala”. Nämnderna har under
perioden arbetat vidare med riktade aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen och
anpassa verksamheten utifrån rådande coronapandemi. Kommunen är aktiv inom olika
övergripande kompetensförsörjningsprojekt inom exempelvis förskola och äldreomsorg.
Fokus inom kompetensförsörjningsområdet senaste perioden har varit att tillämpa aktiviteter
för att bibehålla samt introducera nya medarbetare. Exempel på aktiviteter är:
•

Digitalisering av delar i onboardingprocessen för nya medarbetare.

•

Översyn och utveckling av kommunens chefsintroduktion för nya chefer.

•

Centraliserat rekryteringsstöd.

•

Ställningstagande och stödmaterial kring distansarbete framtaget.

•

Flera E-learningkurser framtagna och lanserade.

•

Nya rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ledarskap
Under rådande Corona-pandemi har fokus för ledare inom Alingsås kommun varit att leda
en verksamhet i förändring och möta upp de utmaningar och möjligheter som pandemin
inneburit i dess olika stadier.
Inom ramen för kommunens ledarutvecklingsprogram har det under sista delen av perioden
genomförts utbildningar i IL (Indirekt ledarskap), UL (Utvecklande ledarskap) och UGL
(Utveckling av grupp och ledare). Nätverksträffar har genomförts med förvaltningarnas
avdelnings- och verksamhetschefer, där fokus för året varit att stärka värdegrunden genom
fördjupat erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan förvaltningarna.

Arbetsmiljö
Nämnderna har under perioden arbetat vidare med riktade arbetsmiljöinsatser för att säkra
uppsatta arbetsmiljömål samt åtgärder utifrån genomförda skyddsronder.
Perioden har fortsatt präglats av att hantera frågor kopplat till covid-19 och verksamheterna
har på ett strukturerat sätt arbetat vidare med riskbedömningar i dialog med skyddsombud
och följt upp handlingsplaner utifrån det.
Under det senaste året har ett större arbete genomförts där Alingsås kommuns systematiska
arbetsmiljöarbete (SAM) har reviderats. Arbetet har resulterat i tydligare struktur och rutiner

Delårsbokslut 2021

25
Sida 58 av 596

som syftar till att underlätta chefernas arbetsmiljöansvar. De nya rutinerna innebär vidare att
det systematiska arbetsmiljöarbetet digitaliseras och tidigare medarbetarenkät ersätts av ett
nytt arbetssätt. Implementeringen av de nya rutinerna sker etappvis och påbörjas under
hösten 2021.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro %
Totalt

2021-07-31

2020-07-31

Differens 2021 – 2020

7,81

9,02

-1,21

≤ 29 år

5,9

7,08

-1,18

30-49 år

7,7

8,72

-1,02

50 år ≥

8,59

10,05

-1,46

Kvinna

8,72

9,97

-1,25

Man

4,93

5,92

-0,99

Dag 1-14

3,45

4,12

-0,67

Dag 1-59

4,65

5,51

-0,86

Dag 59 >

3,1

3,29

-0,19

Den totala sjukfrånvaron (7,8 procent) har gått ned med över en procentenhet sedan
föregående års jämförande period. Kvinnor (8,7 procent) samt medarbetare över 50 år (8,6
procent) är de med högst sjukfrånvaro. Andelen långtidsskrivna (60 dagar och mer) av total
sjukfrånvaro är 39,6 procent. Av den totala sjukfrånvaron är det sjukintervallet dag 1 - 59
som är mest framträdande. Timavlönades sjukfrånvaro har under perioden följts upp extra
och där ser kommunen en nedgång på kommunnivå. Analysen visar också att det skiljer sig
inom nämnderna både gällande omfattning i hur mycket timavlönade som arbetar och
sjukfrånvaronivåerna.
Sjukfrånvaron har minskat inom samtliga nämnder. Sjukfrånvaron är högst inom vård- och
omsorgsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen där våra ”kontaktyrken” (t.ex.
barnskötare, undersköterskor och förskollärare) har en högre sjukfrånvaro än genomsnittet,
både i nuläget och historiskt. Sjukfrånvaroutvecklingen bedöms fortsatt ha en stark koppling
till covid-19 och i grupperingen återfinns både covid-smittade medarbetare samt de som har
symtom och inte kunnat arbeta. Under perioden har arbetet med att följa upp effekterna av
covid-19 påbörjats. Organisationen har under senare delen av perioden förberett sig inför
återgång till ordinarie rutiner i verksamheten.
Arbetet med att implementera rehabiliteringsrutinen – Från frisk till frisk fortlöper enligt plan
där samverkan med övriga rehabiliteringsaktörer (Alingsås kommun, Försäkringskassan,
Vårdcentralerna i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga samt Företagshälsovården Avonova),
utgör en nyckelfaktor för att kunna bedriva ett aktivt och effektivt rehabiliteringsarbete.
Samarbetet förstärks genom att parterna initierat ett gemensamt utvecklingsprojekt under
perioden kring sjukfall där det finns många samverkande faktorer som komplicerar planering
för återgång i arbete. Fortsatt fokus på det förebyggande arbetet pågår där arbetsgivaren
tillsammans med företagshälsovården arbetar vidare med processen för att upptäcka,
utreda och åtgärda tidiga signaler på ohälsa.
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Förväntad utveckling
I den senaste skatteprognosen från SKR gjordes en upprevidering av skatteunderlaget då
den svenska ekonomin har en hög tillväxt. Det ökade skatteunderlaget förklaras framförallt
av att arbetade timmar har utvecklats starkare än vad som tidigare prognostiserades. Det
finns givetvis en osäkerhet kring både intäktsprognoser och kostnadsprognoser med
anledning av den pågående pandemin. På längre sikt står Alingsås likt övriga kommuner
inför utmaningen att klara av det demografiska trycket och en lägre intäktsutveckling. Det
krävs en ekonomi i balans för att kunna fortsätta utveckla kommunens verksamheter och
uppnå en god kvalitet.
Kommunkoncernen står inför stora investeringsbehov innevarande och kommande år som
påverkar den finansiella ställningen. Det har påbörjats ett arbete för en omfattande
investering för Nolhaga Reningsverk. Investeringsperioden uppskattas till ungefär tio år.
Nolhaga reningsverk har ett stort renoveringsbehov och flera anläggningsdelar behöver
byggas nytt, byggas om eller byggas till. Kommunen har tecknat en avsiktsförklaring med
Trafikverket för E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås. Avsiktsförklaringens syfte är att
parterna ska verka för att genomföra ett antal åtgärder för den berörda sträckningen.
Avsiktsförklaringen kommer att följas av ett antal medfinansieringsavtal för respektive
åtgärd.
Därutöver finns det ett antal stora investeringar i bolagskoncernen, bland annat en ny
räddningsstation. Kommande investeringsbehov kommer behöva hanteras genom ett nytt
arbetssätt där flera olika finansieringskällor kan användas. Kommunkoncernen står inför
stora investeringsvolymer kommande år och för att inte behöva öka belåningsgraden
ytterligare krävs det höga resultat och alternativa finansieringslösningar.
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
Kommunen
Belopp i mnkr

Budget
2021

Kommunkoncernen

Prognos
2021

Delår 2021

Delår 2020

Delår 2021

Delår 2020

751,8

451,5

443,4

789,2

729,9

-3 193,4

-2 006,1

-1 941,1

-2 074,2

-1 993,3

-2 421,0

-2 441,6

-1 554,6

-1 497,7

-1 285,0

-1 263,4

-75,5

-72,2

-48,6

-44,4

-169,9

-159,4

-2 496,5

-2 513,8

-1 603,2

-1 542,1

-1 454,9

-1 422,8

2 020,2

2 069,7

1 382,6

1 318,8

1 382,6

1 318,8

Generella statsbidrag och utjämning

586,9

597,2

395,7

363,4

395,7

363,4

Verksamhetens resultat

110,6

153,1

175,1

140,1

323,4

259,4

31,1

41,3

27,7

22,7

6,7

3,2

Finansiella kostnader

-36,5

-31,8

-23,6

-33,9

-23,7

-34,2

Resultat efter finansiella poster

105,2

162,6

179,2

128,9

306,4

228,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

105,2

162,6

179,2

128,9

306,4

228,4

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader exkl
avskrivningar
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter

Finansiella intäkter

Extraordinära poster
Årets resultat
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Balansräkning
Balansräkning

Kommunen

Belopp i mnkr

Budget Prognos
2021
2021

Anläggningstillgångar

1 356,1

Kommunkoncernen

Delår 2021

Årsbokslut
2020

Delår 2021

Årsbokslut
2020

1,6

2,0

1,6

2,0

Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

938,3

926,6

4 372,3

4 306,2

Maskiner och inventarier

118,0

113,8

802,9

797,3

88,2

84,1

12,3

8,1

1 146,1

1 126,5

5 189,1

5 113,6

Förråd mm

18,7

19,6

30,1

33,9

Fordringar

3 371,9

3 375,3

280,5

268,0

Kortfristiga placeringar

677,8

673,0

677,8

673,0

Kassa och bank

985,6

770,6

986,1

771,8

1 223,3

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 356,1

1 223,3

Omsättningstillgångar

4 892,8

5 057,2

Summa omsättningstillgångar

4 892,8

5 057,2

5 054,0

4 838,5

1 974,5

1 746,7

Summa tillgångar

6 248,9

6 280,5

6 200,1

5 965,0

7 163,6

6 860,3

Årets resultat

105,2

162,6

179,2

162,8

306,4

230,5

Övrigt eget kapital

993,0

1 004,2

1 004,2

841,4

1 572,8

1 342,5

1 098,2

1 166,8

1 183,4

1 004,2

1 879,2

1 573,0

917,6

956,8

959,3

933,4

974,8

947,4

23,3

41,1

27,3

27,3

176,7

172,4

940,9

997,9

986,6

960,7

1 151,5

1 119,8

3 265,8

2 887,5

2 836,2

2 766,4

2 844,1

2 774,5

944,0

1 228,3

1 193,9

1 233,7

1 288,8

1 393,0

Summa skulder

4 209,8

4 115,8

4 030,1

4 000,1

4 132,9

4 167,5

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

6 248,9

6 280,5

6 200,1

5 965,0

7 163,6

6 860,3

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Pensionsförpliktelser som inte har
tagits upp bland skulderna eller
avsättningarna

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga ansvarsförbindelser

7,0

7,0

7,0

7,0

0,1

0,1

Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga
säkerheter
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Kassaflödesrapport
Kommunen
Belopp i mnkr

Budget Prognos
2021
2021

Kommunkoncernen

Delår 2021

Delår 2020

Delår 2021

Delår 2020

179,2

128,9

306,4

228,4

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

105,2

162,6

Justering för ej likviditetspåverkande poster

103,6

161,5

96,7

78,1

226,7

193,5

Övriga likviditetspåverkande poster

-30,0

-30,0

-17,6

-27,2

-12,3

-7,6

0,0

-0,4

-0,4

-1,0

-61,8

-25,0

178,8

293,7

257,9

178,8

459,0

389,3

-5,3

-5,0

-3,3

-2,8

-3,3

-2,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-200,0

-131,4

3,3

107,2

-12,5

-16,6

Ökning/minskning förråd och varulager

0,0

0,0

0,9

2,6

3,8

5,0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

0,9

-5,3

-79,7

-24,2

-145,3

43,9

-25,6

152,0

179,1

261,6

301,7

418,8

Poster som redovisas i en annan sektion
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

Ökning/minskning av periodiserade
anslutningsavgifter

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i anläggningstillgångar

-268,4

-165,4

-64,7

-67,1

-251,4

-286,1

Försäljning av anläggningstillgångar

0,0

1,0

1,0

1,4

64,3

33,7

Investering i finansiella
anläggningstillgångar

0,0

-4,1

-4,1

-0,6

-4,1

-0,7

-268,4

-168,5

-67,8

-66,3

-191,2

-253,1

200,0

104,5

104,5

0,0

104,5

0,0

0,0

-0,7

-0,7

0,0

-0,7

0,0

200,0

103,8

103,8

0,0

103,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets kassaflöde

-94,0

87,3

215,1

195,3

214,3

165,7

Likvida medel vid årets början

686,2

770,6

770,6

578,3

771,8

608,3

Likvida medel vid årets slut

592,2

857,9

985,7

773,6

986,1

774,0

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skulder för finansiell leasing
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i
årsredovisning 2020.
Väsentliga avsteg från gällande lagstiftning
Likt 2020 sker ett väsentligt avsteg från gällande lagstiftning. Alingsås kommun övergick i
samband med delårsbokslutet 2017 till att redovisa pensionsförpliktelserna enligt
fullfondsmodellen, vilket innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen som en
avsättning. I enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska en
förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld
eller avsättning. Orsaken till byte av redovisningsprincip avseende pensionsförpliktelserna
är att det ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och att de
grundläggande principerna om öppen och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Övergång
från bland- till fullfonderingsmodell kan öka politikers och tjänstemäns förståelse av
ekonomisk ställning och resultat, vilket i sin tur underlättar planeringen av ekonomin och
verksamheten. Vid upprättande av årsredovisning för 2021 kommer, likt tidigare år, en
jämförande uppställning enligt blandmodell respektive fullfondsmodell redovisas i syfte att
visa på skillnaderna. I övrigt har inga andra redovisningsprinciper ändrats. För övriga
redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisning 2020.

Not 2 Säsongsvariationer och cykliska effekter
Alingsås kommun har de senaste åren redovisat delårsbokslut per augusti månad. Historiskt
har detta normalt sett inneburit ett relativt sett högre resultat per augusti jämfört med
december. En förklaring till detta är att några av de stora förvaltningarna redovisar högre
kostnader under hösten jämfört med våren. För både grundskola och gymnasiet innebär
skolstart normalt sett betydligt högre kostnader. Kostnaderna generellt sett är lägre under
sommarmånaderna jämfört med både vår och höst, varför resultatet i delårsbokslutet
normalt sett blir bättre relativt sett, jämfört med årsbokslutet.
Redovisning av kommunens semesterlöneskuld innebär att under våren ökar den ganska
kraftigt som en följd av att kommunens anställda tjänar in semesterdagar för att senare
kunna ta ut som ledighet. En stor del av intjänade dagar tas ut under juni till augusti, varför
semesterlöneskulden normalt sett är lägre per augusti jämfört med till exempel maj eller
december. Under hösten sker återigen intjänande av semester men inte motsvarande uttag
av semester, varför skulden återigen växer och därmed redovisas en högre kostnad under
hösten. Lärarnas ferielöner innebär ungefär motsvarande, det vill säga en högre skuld för
intjänad semester under till exempel maj månad, innan uttag sker under sommaren.
Intjänandet ökar återigen i takt med att höstterminen startar.
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Not 3 Jämförelsestörande och extraordinära poster
Några intäkter eller kostnader av karaktären jämförelsestörande eller extraordinära poster
förekommer inte i redovisade belopp för 2021 eller 2020. Däremot har kommunen under
2021, likt 2020, erhållit ökningar av främst generella och specifika statsbidrag jämfört med
tidigare år och en hel del som en följd av coronapandemin. Bidrag har främst erhållits från
staten i syfte att stödja kommunerna i omställningen av hälso- och sjukvården till god och
nära vård. Statsbidrag har även erhållits från Skolverket i syfte att stärka likvärdigheten och
kunskapsutvecklingen inom skolan. Likt föregående år har kommunen även erhållit
kompensation för sjuklönekostnader (ersättning för karensavdrag) efter det att pandemin
slog till. För övriga väsentliga avvikelser jämfört med föregående år och budget hänvisas till
balanskravsutredningen samt övrig resultatanalys i delårsrapporten vad gäller väsentliga
poster som eventuellt avviker jämfört med föregående år och budget.

Not 4 Effekter av ändrade väsentliga uppskattningar och
bedömningar
Några effekter av ändrade väsentliga uppskattningar och bedömningar, som har redovisats
under tidigare räkenskapsår med väsentlig effekt på aktuell rapportperiod, finns inte att
redovisa.

Not 5 Ansvarsförbindelser
Några väsentliga förändringar avseende kommunkoncernens ansvarsförbindelser har inte
inträffat sedan årsbokslut 2020.
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Drift- och
investeringsredovisning
Driftredovisning
Budget
2021
Belopp i mnkr

Prognos
2021

Budgetavvikelse

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Delår
2021
Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Vård- och omsorgsnämnden

818,7

218,0

-1 026,7

-808,7

10,0

157,0

-680,2

-523,2

Socialnämnden

204,9

18,6

-219,4

-200,8

4,1

9,9

-140,4

-130,5

Kultur- och
utbildningsnämnden

296,9

87,2

-391,6

-304,4

-7,5

49,0

-246,3

-197,3

Barn- och ungdomsnämnden

886,0

124,6

-1 012,7

-888,1

-2,1

87,0

-644,5

-557,5

Miljöskyddsnämnden

14,0

6,6

-21,3

-14,7

-0,7

4,6

-13,7

-9,1

Samhällsbyggnadsnämnden

61,4

50,0

-111,2

-61,2

0,2

33,0

-71,1

-38,1

Kommunstyrelsen

98,0

78,8

-176,2

-97,4

0,6

52,0

-107,2

-55,2

4,9

0,0

-4,9

-4,9

0,0

0,0

-3,1

-3,1

2 384,8

583,8

-2 964,0

-2 380,2

4,6

392,5

-1 906,5

-1 514,0

Avfall

0,9

57,3

-56,4

0,9

0,0

35,3

-37,3

-2,0

VA

1,5

85,9

-91,8

-5,9

-7,4

57,6

-60,9

-3,3

Summa avgiftsfinansierad
verksamhet

2,4

143,2

-148,2

-5,0

-7,4

92,8

-98,2

-5,3

102,8

2 841,8

-2 678,8

163,0

60,2

1 808,1

-1 699,3

108,8

2 390,0

2 384,8

1 589,8

1 589,8

-3 401,0

162,6

-2 114,2

179,2

Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad
verksamhet

Finansieringen

Avgår Interna poster samt
kommunbidrag

Totalt kommunen

-2 384,8

105,2

3 568,8

57,4

2 293,4

För den skattefinansierade verksamheten prognostiseras ett samlat överskott jämfört med
budget som uppgår till cirka 4,6 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med den prognos som
sammanställdes i samband kommunens fördjupade månadsuppföljning per 30 april 2021
som uppgick till -3,3 mnkr. De största prognostiserade avvikelserna mot budget finns hos
kultur- och utbildningsnämnden (-7,5 mnkr) samt barn- och ungdomsnämnden (-2,1 mnkr).
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Vård- och omsorgsnämndens prognos om 10,0 mnkr för 2021 är en förbättring jämfört med
prognosen per 30 april 2021 som var i linje med budget.
De avgiftsfinansierade verksamheterna som består av Avfall och VA prognostiserar ett
samlat underskott om -7,4 mnkr jämfört med budget. För Avfall är prognosen i linje med
budget för 2021, det vill säga ett överskott om 0,9 mnkr. Prognosen innebär att
avfallsverksamhetens skuld mot skattekollektivet uppgår till cirka 1,7 mnkr efter reglering.
För VA uppgår prognosen till cirka -5,9 mnkr. Ett sådant utfall vid årets slut medför en
motsvarande belastning på kommunens resultat. Det prognostiserade utfallet är en
budgetavvikelse som uppgår till -7,4 mnkr. Denna prognos innebär att skulden till
skattekollektivet, efter en reglering vid årets slut, uppgår till cirka 6,8 mnkr. Därmed finns
ingen upparbetad skuld mot avgiftskollektivet för varken VA eller Avfall.
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Investeringsredovisning
Budget 2021

Prognos 2021

Budgetavvikelse

Delår 2021

Delår 2020

Vård- och omsorgsnämnden

5,3

5,3

0,0

3,2

1,9

Socialnämnden

1,2

0,5

0,7

0,3

0,5

Kultur- och utbildningsnämnden

5,8

5,8

0,0

2,7

2,2

Barn- och ungdomsnämnden

5,2

4,4

0,8

1,6

1,9

Miljöskyddsnämnden

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

55,7

56,4

-0,7

29,0

9,6

Kommunstyrelsen

42,4

22,5

19,9

8,5

14,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115,8

94,9

20,9

45,3

30,9

6,9

1,9

5,0

1,0

1,0

VA

145,7

68,6

77,1

18,4

35,3

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

152,6

70,5

82,1

19,4

36,3

Totalt kommunen

268,4

165,4

103,0

64,7

67,2

Belopp i mnkr

Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet

Avfall

Den samlade investeringsbudgeten för de skatte- och avgiftsfinansierade verksamheterna
uppgår till 268,4 mnkr 2021, vilket är 46,1 mnkr högre jämfört med 2020. Ökningen jämfört
med föregående års budget fördelas mellan de avgiftsfinansierade verksamheterna (26,7
mnkr) och skattefinansierade verksamheter (19,4 mnkr). För VA utgör årets budgeterade
investeringsmedel för avloppsreningsverket Nolhaga cirka 77,9 mnkr.
Avvikelsen mellan prognos och budget är positiv och uppgår till 103,0 mnkr. Den största
avvikelsen återfinns hos VA med en positiv budgetavvikelse om 77,1 mnkr. Denna avvikelse
förklaras främst av ombyggnationen av Nolhaga reningsverk som har försenats ytterligare.
För kommunstyrelsens investeringar återfinns en positiv avvikelse (19,9 mnkr) mellan
budget och prognos för 2021, vilken främst förklaras av en lägre prognos för
expansionsinvesteringar.

Delårsbokslut 2021
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Barn- och
ungdomsnämnden
Protokoll
2021-09-21
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Budgetuppföljningar 2021
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodells anvisningar ska löpande uppföljning av nämndens
ekonomi göras månadsvis. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska
handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och rapportering ske till nämnd och
kommunstyrelse. I delårsbokslut redovisas verksamhet, måluppföljning, internkontroll,
uppföljning av ekonomi och personal.
Beredning
För barn- och ungdomsnämnden kvarstår utmaningar med att förbättra och skapa
förutsättningar för att kunna skapa en likvärdig skolgång för barn och elever oavsett förskola
eller skola. En inriktning för den yttre organisationen för framtidens förskola och skola behövs
för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med planering och lokalinvesteringar. Arbetet
med framtida förskole- och skolorganisation behöver göras i enlighet med det systematiska
kvalitetsarbetet för att säkerställa likvärdighet och för att möta de framtida utmaningar som
förskola och skola står inför.

Helårsprognosen per augusti 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad till minus 2 050
tkr där minus 8 800 tkr består av teamens sammanlagda prognos vilket möts upp av en
plusprognos för förvaltningsövergripande poster. En anledning till att nämnden kan ha en
bättre prognos trots teamens negativa prognos är att nämnden har färre barn i förskola och i
fritidshem än tidigare prognoser. Det gör att budgeterat bidrag till teamen inte betalas ut och
finns därmed kvar som ett plus inom nämnden. Det generella statsbidraget skolmiljarden är
ännu inte fördelad till teamen men finns med i nämndens totala prognos. Intäkten med 1 900
tkr kan komma att förbättra teamens prognos.

Delårsbokslut 2021 visar ett resultat på plus 33 121 tkr. Utan semesterlöneskulden är
resultatet plus 9 307 tkr.

Arbetsbelastningen upplevs hög för personal i både förskola och skola och sjuktalen inom
verksamheterna är höga vilket kräver fortsatta insatser som en del i arbetet med att utveckla
förskolans och skolans inre organisation.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning per augusti och delårsbokslut
2021.
Utdragsbestyrkande
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Delårsbokslut 2021
Verksamhet
Förvaltningens arbete för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att bedriva omsorg
och undervisning av hög kvalitet fortsätter. Sedan 2020 arbetar förvaltningen utifrån nya
strukturer för systematiskt kvalitetsarbete, på både förskole- och skolenhetsnivå och på
huvudmannanivå. I juni 2020 antog barn- och ungdomsnämnden en ny struktur för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, i enlighet med skollagens krav och Alingsås
kommuns styrmodell.
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och
på förskole- och skolenhetsnivå. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela
resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera
och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.
Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens
krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att säkra och ge underlag för
utvecklingsåtgärder för att de nationella målen ska uppnås. Huvudmannens ansvar för
utbildningens genomförande innebär att se till att det vidtas åtgärder för förändring och
förbättring, när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet.
Kvalitetsarbetet utgår från mötet mellan barn/elever och pedagoger. Det är det enskilt
viktigaste mötet för att säkerställa lärande och utveckling. Strukturen för kvalitetsarbetet tar
sin utgångspunkt i kvaliteten i det mötet och syftar till att stärka och utveckla det samma samt
att det också syftar till att stärka styrkedjan från barn/elever till lärare till rektor och slutligen
huvudman. Kvalitetsarbetet ska också ses som en del i arbetet med att stärka rektors
ledarskap i enlighet med förvaltningens grundtanke om att tillitsbaserad styrning och ett
distribuerat ledarskap är en framgångsfaktor för en verksamhet av hög kvalitet.
Både inre arbete och inre organisation behöver formas utifrån lokala behov och
förutsättningar för att ta utgångspunkt från barns och elevers olika behov och förutsättningar
och kraven på likvärdig utbildning. Förvaltningens arbete med förskolans och skolans inre
organisation i syfte att skapa en stabil och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart
medarbetar- och ledarskap fortgår.
Förvaltningen arbetar med att anpassa organisationen på förskolor och skolor utifrån
beslutad omsorgs- och elevpeng och flertalet förskolor och flera skolor har genomfört
åtgärder och är därmed i ekonomisk balans. Förvaltningen bedömer att fortsatt arbete med
att anpassa organisationen behövs inför 2022. Övergripande är det fortsatt framförallt F-6
skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska förutsättningar. Arbetat
behöver göras i relation till enheternas olika förutsättningar utifrån antal barn- och elever i
verksamheterna. Varierande elevantal ställer krav på organisation och klasser varierar i
sammansättning och antal elever både inom en skolenhet och mellan skolenheter. Ett viktigt
perspektiv för verksamheten på F-6 skolorna är att organisationen skapar goda
samverkansmöjligheter för förskoleklass, fritidshem och grundskola då det bl.a. är en
förutsättning för främjande och förebyggande arbete.
Under året har huvudfokus för förvaltningens arbete varit att upprätthålla god omsorg och
utbildning i en tid med pandemi. Verksamheten har till största del kunnat upprätthållas även
om det varit hög frånvaro och därmed ansträngt.
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I förskola har omsorg i många fall prioriterats framför planerade och målstyrda aktiviteter för
barnen. Det finns ett generellt utbildningstapp för barn i förskolan, särskilt rörande den
planerade undervisningen även om det varierar mellan olika förskolor. Utvecklingsarbetet
med att skapa mindre barngrupper i förskolan har inte kunnat ha lika hög prioritet som
tidigare. Arbetet pågår på samtliga förskolor men att upprätthålla god omsorg har behövt
prioriteras.
Även fritidshemmet har haft motsvarande situation. Förskoleklassen och grundskolan har
prioriterats vid korttidsfrånvaro ibland personalen, vilket gjort att den planerade
undervisningen minskat i fritidshemmet. Även i förskoleklass och grundskola har
undervisningen påverkats av frånvaro och sämre kontinuitet i undervisningen för eleverna.
Frånvaron bland elever och personal har försvårat planeringen och begränsat
undervisningen vilket leder till att eleverna gått miste om utbildning.
Både förskola, fritidshem och grundskola F-6 har till största delen kunna vara öppen som
vanligt med några undantag. Under vårterminen 2021 bedrevs fjärr- och distansundervisning
på Ingaredsskolan för två klasser, en årskurs 5 i tre veckor och en årskurs 6 i två veckor. På
Ängaboskolan hade två klasser i årkurs 6 fjärr- och distansundervisning i två dagar.
Undervisning i moderna språk för årskurs 6 har bedrivits som fjärrundervisningen under
större delen av vårterminen och i hem- och konsumentkunskapen för årskurs 6 under
ungefär halva terminen, därefter som partiell fjärrundervisning. För F-6 syns ett generellt
kunskapstapp hos eleverna, även om det för årskurs också finns ämnen där måluppfyllelsen
ökat.
För elever i årskurs 7-9 har våren präglats till stor del av fjärrundervisning. Eleverna har haft
växelvis när- och fjärrundervisning vilket påverkat såväl elevernas sociala situation som
undervisningen inom respektive ämne. Närundervisning är en mer gynnsam
undervisningsform då det stöd som ges i närundervisning håller högre kvalitet och
undervisningen är mer engagerande. Eleverna i årskurs 7-9 som undervisats med
fjärrundervisning uppger generellt att de känt av isolering och många elever därmed också
att de mått sämre. En liten grupp elever i behov av särskilt stöd har haft högre skolnärvaro
tack vare möjligheten till fjärrundervisning och ett antal elever med lång restid till och från
skolan anger att fjärrundervisning har givit dem en bättre balans mellan skola och fritid. Den
digitala undervisningen har utvecklats vilket ger många möjligheter för fortsatt arbete även
efter Covid-19 pandemin.
Kommunen har en ambition att barn och elever i Alingsås ska erbjudas en av landets bästa
utbildningar. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper med sig som krävs för
att klara fortsatta studier. Förskola, förskoleklass och fritidshem har genom förtydliganden i
läroplanerna de senaste åren fått ett alltmer förtydligat utbildningsuppdrag. Förskolans och
skolans kompensatoriska uppdrag har också tydliggjorts och ställer ytterligare krav på
förskola och skola. Verksamheten har därmed ett viktigt uppdrag att skapa tillgängliga
lärmiljöer för alla barn och elever utifrån respektive individs behov och förutsättningar.
Förskola och skola arbetar därmed systematiskt för ökad trygghet och närvaro tillsammans
med övrigt arbete för ökad måluppfyllelse för alla barn och elever.
Förskola och skola arbetar aktivt för att främja barns och elever närvaro genom insatser för
att skapa ett gott klimat där alla barn och eleverna känner sig trygga, mår bra och trivs i
förskola och skola. I skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat
till elever som riskerar att hamna i om-fattande frånvaro. Genom att införa ett skolsocialt team
med uppdrag att aktivt arbeta för att få frånvarande elever tillbaks till skolan och därmed
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undvika att befästa skolfrånvaro utvecklar förvaltningen det närvarofrämjande arbetet
ytterligare.
Arbetsbelastningen upplevs hög för personal i både förskola och skola och sjuktalen inom
verksamheterna är höga vilket kräver fortsatta insatser som en del i arbetet med att utveckla
förskolans och skolans inre organisation.
För barn- och ungdomsnämnden kvarstår utmaningar med att förbättra och skapa
förutsättningar för att kunna skapa en likvärdig skolgång för barn och elever oavsett förskola
eller skola. En inriktning för den yttre organisationen för framtidens förskola och skola behövs
för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med planering och lokalinvesteringar. Arbetet
med framtida förskole- och skolorganisation behöver göras i enlighet med det systematiska
kvalitetsarbetet för att säkerställa likvärdighet och för att möta de framtida utmaningar som
förskola och skola står inför.

Måluppföljning
Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Det finns fem
fokusområden som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. Barn- och
ungdomsnämnden har åtta mål utifrån två av kommunens prioriterade mål. Till varje mål
finns ett nyckeltal som följs upp under årets delårsbokslut och årsbokslut.
Det mål som följs upp i delåret är mål 3 Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett
gott bemötande från kommunen. Målet följs upp utifrån genomförda elev- och föräldraenkäter
under våren. Båda nyckeltalen Delaktighet- och inflytandeindex åk 9 och Information och
inflytande i förskola har högre nuläge än målvärde. Förskola och skola arbetar aktivt med
både barns, elevers och vårdnadshavarens delaktighet och inflytande. Barns och elevers
delaktighet i sitt eget lärande och inflytande över utbildningen ingår i förskolans och skolans
systematiska kvalitetsarbete och möjliggörs utifrån ålder och mognad inom respektive
verksamhetsform. Vårdnadshavares möjlighet till inflytande möjliggörs genom
utvecklingssamtal och andra möten runt enskilda barn samt vid föräldramöten och forum för
samråd. Övriga målvärden för mål 3 kommer att presenteras i årsbokslut då resultat kommer
under hösten.
På grund av Covid-19 pandemin har data från nationella prov inte samlats in under 2020 och
2021. Ett av nyckeltalen under mål 4 Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa
utbildningar inte att kunna följas under året. Nyckeltalet Elever i åk 6 med lägst betyg E i
matematik, kommunala skolor under mål 4 kommer att presenteras under hösten. Redan nu
finns preliminära data som pekar på en minskning. Preliminära siffror visar på att 85,2 % har
lägst betyg E i matematik vilket är lägre än 87,6% från år 2020. Detsamma gäller nyckeltalet
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram kommunala skolor. De preliminära
betygsresultaten indikerar på en minskning på 1,4%-enheter och en andel på 89,1 % som är
behöriga till yrkesprogram. En minskning av elevernas resultat kan vara en följd av Covid-19
även om motsvarande minskning inte syns för riket som helhet. För att utgöra underlag för
slutsatser behöver resultaten följas och jämföras över längre tid. Det arbete som skolorna
påbörjat med att systematisera uppföljning av respektive delar i undervisningen behöver
fortsätta och förväntas leda till ökade resultat framåt.
Agenda 2030
Kommunen strävar efter ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Alingsås. De tre
hållbarhetsperspektiven ska genomsyra nämndens arbete. Barn- och ungdomsnämnden
arbetar förebyggande på olika nivåer för att där igenom nå social hållbarhet. Detta sker bland

4

Sida 74 av 596

annat genom utbildning och omsorg samt genom verksamhet som gynnar integration och
inkludering. I tabellerna nedan anges vilket mål i Agenda 2030 som varje mål nämnden kan
kopplas till.
Följande signalfärger för bedömning av nuläget används nedan
Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

I hög grad uppfyllt

Helt uppfyllt

Prioriterat mål

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Indikator
Delaktighetsindex (%)
Nämndens mål
Elever i åk 9:s möjlighet till delaktighet och att ta
ansvar för sitt lärande ska öka.
Motivering/koppling indikator Nyckeltalet är hämtat från GRs elevenkät. Resultat
presenteras under vårterminen och följs upp i
delårsbokslut.
Eventuell koppling till Agenda Mål 10 Minskad ojämlikhet
2030
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Uppföljning (nyckeltal)
Delaktighet- och inflytandeindex åk 9 (skala 0-100)
Nuläge 2019
55
Målvärde 2021
>55
Nuläge delårsbokslut 2021
52
Kommentar: Det värde som står för 2019 stämmer inte, det faktiska värdet för 2019 är 50.
Med denna information borde målvärdet vara >50. Nuläget för 2021 har ökat från det faktiska
nuläget.

Prioriterat mål

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Indikator
Andel invånare som upplever att de har möjlighet till
insyn och inflytande över kommunens beslut och
verksamheter (%)
Nämndens mål
Andelen vårdnadshavare som får god information
om och inflytande över sitt barns utbildning i
förskola ska öka.
Motivering/koppling indikator Nyckeltalet är hämtat från GR:s enkät för
vårdnadshavare i förskola. Resultat presenteras under
vårterminen och följs upp i delårsbokslut.
Eventuell koppling till Agenda Mål 10 Minskad ojämlikhet
2030
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Uppföljning (nyckeltal)
Information och inflytande (skala 1-5)
Nuläge 2020
4,24
Målvärde 2021
>4,24
Nuläge delårsbokslut 2021
4,28
Kommentar: GR-enkäten har ändrats och det värde som ligger närmast nyckeltalet är
”Förskola och hem”. Detta värde har ökat något från tidigare värde.
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Prioriterat mål

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Indikator
Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)
Nämndens mål
Andelen medborgare som upplever ett gott
bemötande vid kontakt med grundskola ska öka.
Motivering/koppling indikator Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät,
servicemätning via telefon och e-post. Nyckeltal avser
grundskola. Resultat presenteras under året och kan
följas upp i årsbokslut.
Eventuell koppling till Agenda Mål 10 Minskad ojämlikhet
2030
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Uppföljning (nyckeltal)
Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
grundskola (%) Källa Servicemätning, e-post och
telefoni
Nuläge 2020
67%
Målvärde 2021
>67%
Nuläge delårsbokslut 2021
Inget nuläge
Kommentar: Resultat presenteras under året och följs upp i årsbokslut.

Prioriterat mål

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Indikator
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
Nämndens mål
Andelen som tar kontakt med kommunen via
telefon, angående förskola, som får ett direkt svar
på en enkel fråga ska öka.
Motivering/koppling indikator Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät,
servicemätning via telefon och e-post. Nyckeltal avser
förskola. Resultat presenteras under året och kan följas
upp i årsbokslut.
Eventuell koppling till Agenda Mål 10 Minskad ojämlikhet
2030
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Uppföljning (nyckeltal)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga, förskola (%) Källa
Servicemätning, e-post och telefoni
Nuläge 2020
83%
Målvärde 2021
>83%
Nuläge delårsbokslut 2021
Inget nuläge
Kommentar: Resultat presenteras under året och följs upp i årsbokslut.
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Prioriterat mål

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
Indikator
Andel som får svar på e-post inom en dag (%)
Nämndens mål
Andelen som får svar på e-post, angående förskola,
inom en dag ska öka.
Motivering/koppling indikator Nyckeltal är hämtat från medborgarenkät,
servicemätning via telefon och e-post. Nyckeltal avser
förskola. Resultat presenteras under året och kan följas
upp i årsbokslut.
Eventuell koppling till Agenda Mål 10 Minskad ojämlikhet
2030
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Uppföljning (nyckeltal)
Andel som får svar på e-post inom en dag, förskola (%)
Källa Servicemätning, e-post och telefoni
Nuläge 2020
100%
Målvärde 2021
Bibehålla
Nuläge delårsbokslut 2021
Inget nuläge
Kommentar: Resultat presenteras under året och följs upp i årsbokslut.

Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator
Uppföljning (nyckeltal)

Eventuell koppling till Agenda
2030
Nuläge 2019

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets
bästa utbildningar
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala
skolor, andel (%)
Andelen elever i åk 3 som klarar alla delar av
nationella provet i matematik ska öka.
Resultat av nationella prov presenteras under
höstterminen och kan följas upp i årsbokslut.
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala
skolor, andel (%) Källa Skolverket, Kolada (N15454)
Mål 4 God utbildning till alla

58% Provresultat kommer inte att kunna presenteras
för 2020 då Skolverket fattade beslut om att inte
genomföra nationella prov under vårterminen på grund
av Coronapandemin.
Målvärde 2021
>58%
Nuläge delårsbokslut 2021
Inget nuläge
Kommentar: Resultat kommer inte kunna presenteras på grund av att data från nationella
prov inte samlats in under 2020 och 2021.
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Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator
Eventuell koppling till Agenda
2030
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2020
Målvärde 2021
Nuläge delårsbokslut 2021

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets
bästa utbildningar
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik,
kommunala skolor, andel (%)
Andelen elever som når lägst betyg E i matematik i
åk 6 ska öka.
Betygsresultat presenteras under höstterminen och kan
följas upp i årsbokslut.
Mål 4 God utbildning till alla
Elever i åk 6 med lägst betyg E i matematik,
kommunala skolor, andel (%) Källa Skolverket, Kolada
(N15485)
87,3%
>87,3%

85,2% (preliminära)
Kommentar: Betygsresultat är preliminära och slutgiltiga kommer att presenteras under året
och följs upp i årsbokslut.

Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator
Eventuell koppling till Agenda
2030
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2020
Målvärde 2021
Nuläge delårsbokslut 2021

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets
bästa utbildningar
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram ska öka.
Betygsresultat presenteras under höstterminen och kan
följas upp i årsbokslut.
Mål 4 God utbildning till alla
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%) Källa Skolverket, Kolada
(N15436)
90,5%
>90,5%

89,1% (preliminära)
Kommentar: Betygsresultat är preliminära och slutgiltiga kommer att presenteras under året
och följs upp i årsbokslut.

Internkontroll
Följande signaler används för respektive kontrollmoment
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen är genomförd med anmärkning
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Efter genomarbetad väsentlighets- och riskanalys har internkontrollpunkter arbetats fram i
budget 2021-2023. I delårsbokslut 2021 genomförs uppföljning.
De områden som berörs är verksamhet, medarbetare, medborgare och ekonomi. De
processer som har en hög riskfaktor eller där nuvarande organisation måste ses över ingår i
internkontrollplanen. Kontrollmomenten och åtgärder beskrivs i Bilaga Internkontrollplan BUN
delår 2021.
Processer
Kränkande behandling

Frånvaro elev

Skolpliktsbevakning
Lagändring
IT
Information
Beslut enskild elev
Tillsyn fristående enheter

Resurstilldelning
Upphandling
Sjukstatistik
Brandskyddsutbildning

Hjärt- och lungräddning
Pandemin

9

Kontrollmoment
Att dokumentation och
anmälan till huvudman om
kränkande behandling görs.
Att dokumentation och
anmälan till huvudman om
elevers frånvaro görs.
Att alla elever fullgör
skolplikt
Att barn-konsekvens-analys
utförs när beslut fattas
Antal digitala lärverktyg
Tydlighet i organisation för
stöd och rutiner
Tydlighet i organisation för
stöd och rutiner
Att tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg,
fritidshem sker löpande.
Nettokostnadsavvikelse
Att beställare följer gällande
ramavtal
Korttidssjukfrånvaro, nuläge
och trend
Att brandskyddsutbildningen
sker kontinuerligt för all
personal.
Att HLR-utbildning sker
kontinuerligt för all personal.
Att förvaltningen anpassar
sin verksamhet enligt
rådande rekommendationer
och att information når alla.
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Signal

Uppföljning Årsbokslut

Uppföljning Årsbokslut

Uppföljning Årsbokslut

Uppföljning Årsbokslut

Uppföljning Årsbokslut

Omedelbara åtgärder
Enligt väsentlighet- och riskanalysen är personal- och kompetensbrist och upplevd hög
arbetsbelastning den största risken i verksamheten. Arbete för att säkerställa personaltillgång
och en förbättrad arbetsmiljö pågår.
Förvaltningens arbete med förskolans och skolans inre organisation i syfte att skapa en stabil
och effektiv organisation med möjlighet till ett hållbart medarbetar- och ledarskap fortgår. Det
finns fortsatt ett behov av nya roller och befattningar i både förskola och skola. Den inre
organisationen behöver formas utifrån respektive förskolas och skolas lokala behov och
förutsättningar men med utgångspunkt i uppdraget att renodla uppdrag och förbättra
arbetsmiljön för alla.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska ses som en del i arbetet med att stärka rektors
ledarskap i enlighet med förvaltningens grundtanke om att tillitsbaserad styrning och ett
distribuerat ledarskap är en framgångsfaktor för en verksamhet av hög kvalitet. Rektors
mandat och möjlighet till ansvar är också avgörande för att forma en hållbar verksamhet ur
såväl ett pedagogiskt- som ekonomiskt perspektiv.
Förvaltningens bedömning är att hållbara rektorsuppdrag är en av förutsättningarna för att
arbeta vidare med förskolans och skolans inre organisation och ett systematiskt arbete för
ökad kvalitet och måluppfyllelse samt en förbättrad arbetsmiljö för alla. Det långsiktiga målet
för nämnden är att minska antalet årsarbetare per rektor för att komma i nivå med Alingsås
kommuns målsättning 30 tillsvidareanställda medarbetare per chef.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Budget
Prognos
2021 helår 2021

Verksamhetens intäkter

113 409

124 628

11 219

85 756

87 896

-2 140

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-574 117
-131 942
-275 468
-17 855

-584 820
-130 360
-279 410
-18 060

-10 703
1 582
-3 942
-205

-366 536
-85 858
-180 251
-10 637

-357 529
-85 286
-176 333
-12 211

-9 007
-572
-3 918
1 574

Verksamhetens kostnader

-999 382 -1 012 650

-13 268

-643 282

-631 359

-11 923

Verksamhetens nettokostnader

-885 973

-888 022

-2 049

-557 526

-543 463

-14 063

885 972

885 972

0

590 647

572 594

18 053

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Avv. Delårsbokslut Delårsbokslut Diff. utfall
prognos/
2021
2020 2020/2021
budget
2021

0
0

-2 050

-2 050

0
33 121

29 131

Inledande sammanfattning
Helårsprognosen per augusti 2021 för det ekonomiska resultatet är beräknad till minus 2 050
tkr där minus 8 800 tkr består av teamens sammanlagda prognos vilket möts upp av en
plusprognos för förvaltningsövergripande poster. En anledning till att nämnden kan ha en
bättre prognos trots teamens negativa prognos är att nämnden har färre barn i förskola och i
fritidshem än tidigare prognoser. Det gör att budgeterat bidrag till teamen inte betalas ut och
finns därmed kvar som ett plus inom nämnden. Det generella statsbidraget skolmiljarden är
ännu inte fördelad till teamen men finns med i nämndens totala prognos. Intäkten med 1 900
tkr kan komma att förbättra teamens prognos.
Förvaltningen bedömer att det är fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån
nuvarande ekonomiska förutsättningar och att förskole- och skolenheterna har olika
förutsättningar utifrån antal barn- och elever i verksamheterna. Övergripande är det
framförallt F-6 skolor som behöver anpassa organisationen utifrån ekonomiska
förutsättningar. Arbete med organisationen och personalplanering fortgår och anpassningar
och åtgärder kommer att följas upp under årets kommande prognoser. Teamens prognos
inkluderar tidigare års negativa resultat med 3 200 tkr vilket behöver hanteras utifrån
ekonomistyrning och bidrag på lika villkor.
Delårsbokslut 2021 visar ett resultat på plus 33 121 tkr. Utan semesterlöneskulden är
resultatet plus 9 307 tkr. Total avvikelsen mellan åren är plus 3 990 tkr. År 2021 har lägre
kostnader i förhållande till intäkter jämfört med föregående år.
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3 990

Prognos och prognosförändring
Det finns en kostnadseffektivitet inräknad i budget 2021 med 2 500 tkr, vilket innebär
minskning av ca 4,5 tjänster inom förskola och skola. Utöver budgeterad kostnadseffektivitet
har några skolor ytterligare anpassningar att göra för att arbeta in tidigare års negativa
resultat samt att hitta en långsiktig organisation för att komma i ekonomisk balans.
Ökade personalkostnader är till viss del direkt kopplade till ökade intäkter. Utöver detta
behöver flera enheter fortsätta arbete med att komma i ekonomisk balans. Jämfört med
samma period föregående år har enheterna höga vikariekostnader i form av timlöner
samtidigt som sjuklönerna inte är lika höga. En del av kostnaden för vikarier härleds till
pandemin och verksamhetens ansträngda läge. Där till är omfattningen av timvikariat en av
de faktorer som enheterna behöver ta med i planering med bemanning och
personalplanering.
Prognosen för fördjupade våruppföljningen var minus 2 900 tkr medan i uppföljningen per
maj var nämndens prognos minus 3 600 tkr. Utifrån prognos per augusti har nämndens
ekonomiska läge förbättrats med ytterligare 850 tkr mot fördjupad våruppföljning. I tidigare
prognoser fanns åtgärder för att flera skolor ska komma i ekonomisk balans till hösten med.
Flera skolor har arbetat aktivt och målinriktat med att komma i ekonomisk balans samtidigt
som flera skolor har kvarstående utmaningar med ekonomin.
Utfall för perioden
Delårsbokslut 2021 visar ett resultat på plus 33 121 tkr. Utan semesterlöneskulden är
resultatet plus 9 307 tkr (jmf år 2020 4 516 tkr).
Intäkterna under årets första åtta månader är höga och det beror till största delen på statliga
bidrag som skolmiljarden, läxhjälp, lärarassistenter och AMS.
Under perioden har verksamhet förskola, fritidshem och förskoleklass något lägre
personalkostnader än budget medan verksamhet skola 1-6 och 7-9 har högre. Den
uppbokade semesterskulden, personalkostnad som genereras under året av samtliga
månadsanställda och betalas ut när personalen har semester framförallt under
semestermånaderna juni-augusti, uppgår till plus 23 814 tkr för januari-augusti.
Köpta tjänster, lokalhyror och övriga kostnader är lägre mot budgeterat under perioden
januari-augusti.

Jämförelse mellan åren
Total avvikelsen mellan åren är plus 3 990 tkr. Det vill säga att år 2021 har lägre kostnader i
förhållande till intäkter jämfört med föregående år.
Intäkter är lägre år 2021, vilket beror på höga statlig kompensation för sjuklöner dag 1-14
under år 2020.
Personalkostnaderna har ökat med 9 007 tkr vid jämförelse mellan åren. En stor del av
skillnaden är löneökning samt att några skolor har ett högre kostnadsläge under våren.
Kostnaden för sjuklön är 1 262 tkr lägre år 2021 jämfört med samma period år 2020 medan
kostnaden för timlöner ligger 1 702 tkr högre.
Lokalhyra ökar något mellan åren. Köp av tjänster fortsätter att öka på grund av fler barn och
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elever i fristående verksamheter samt ökade kostnader för IT, skolskjuts, lokalvård och
måltid.

Prognos per kontogrupp
Intäkterna har ökat mot budgeterat med 11 219 tkr. Ökningen består i det generella
statsbidraget skolmiljarden med 4 226 tkr, riktade statsbidrag för arbetsmarknadsstöd 3 208
tkr, lärarassistenter 1 200 tkr, minskade barngrupper 1 840 tkr och läxhjälp 400 tkr. Intäkten
ökar med 1 006 tkr på grund av att Alingsås har fler barn och elever från andra kommuner
Även om intäkterna ökar totalt är det även en minskning av barnomsorgsintäkt med 661tkr.
Ökade personalkostnader är till viss del direkt kopplade till ökade intäkter.
Personalkostnaderna var höga under våren för några kommunala skolor och handlingsplaner
för att komma till lägre personalkostnader inför hösten upprättades. I denna prognos per
augusti finns planeringen med men samtidigt visar fler skolor på ett underskott under höstens
månader. Förvaltningen fortsätter arbetet med att komma i ekonomisk balans under hösten.
Lokalhyror förväntas bli lägre på grund av färre lokalanpassningar under året. Det är en
direkt åtgärd för att hålla nere kostnaderna.
Prognos för köp av tjänster är högre jämfört med budget. Ökad städning med anledning av
pandemin ökar kostnaden med 500 tkr, kostnader för skolskjuts ökar med 300 tkr och
betalning till annan huvudman ökar med 642 tkr. Färre barn och timmar i fristående
förskoleverksamhet gör att kostnader för köpta tjänster minskar samtidigt som köpta tjänster
ökar i och med fler elever hos annan huvudman. Prognosen inkluderar kompensation för
grundskolornas prognostiserade underskott till fristående huvudmän med 2 500 tkr.
Prognos, kommentarer per huvudverksamhet
Politisk +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Förskola + 8 731 tkr
Ökad intäkt för minskade barngrupper mot budgeterat. Öppen förskola har ingen verksamhet
under januari till september på grund av pandemin ger lägre personalkostnader. Lägre
lokalkostnad mot budgeterat. Färre barn och timmar i fristående verksamhet gör att
kostnader för köpta tjänster minskar.
Pedagogisk omsorg - 876 tkr
Högre kostnader på grund av längre verkställighet av beslut om att kommunala
verksamheten upphör. Verksamheten har pågått under våren, fram till sommaren. Samtidigt
är det färre barn inom verksamheten i fristående regi. Inför hösten har Giraffen i Norsesund
ingen pedagogisk omsorg för barn i åldern 6-12 år.
Förskoleklass + 663 tkr
Det är lägre personalkostnader mot budgeterat.
Grundskola – 10 708 tkr
Det generella statsbidraget skolmiljarden samt riktade statsbidrag lärarassistenter och
läxhjälp är medräknad och ökar både intäkter och personalkostnader. Utöver denna orsak till
ökning av personalkostnader har flera enheter fortsatt arbete med att komma i ekonomisk
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balans. Färre lokalanpassningar kommer att göras under året vilket ger lägre lokalkostnad.
Köpta tjänster ökar i och med fler elever hos annan huvudman. Kompensation till fristående
huvudmän räknas in i prognos grundskola.
Grundsärskola + 220 tkr
Elev från annan kommun ger ökad intäkt.
Fritidshem - 78 tkr
Färre barn i både kommunal och fristående verksamhet gör att både intäkter och kostnader
minskar.
Kost- och lokalvård +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Kostnader och intäkter per huvudverksamhet, tkr
Belopp i tkr

Budget 2021

Prognos helår 2021

Avv. prognos/ budget
2021

-1 110

-1 110

0

-340 854

-335 786

5 068

-739

-1 615

-876

-32 387

-31 945

442

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola

-518 791

-536 255

-17 463

Grundsärskola

-24 115

-24 670

-555

Fritidshem

-80 646

-80 530

116

-739

-739

0

-999 381

-1 012 650

-13 269

0

0

0

40 539

44 202

3 663

Kost och lokalvård
Summa
Intäkter
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Kost och lokalvård

0

0

0

1 501

1 722

221

52 508

59 263

6 755

633

1 407

774

17 489

17 295

-194

739

739

0

Kommunbidrag

885 972

885 972

0

Summa

999 381

1 010 600

11 219

0

-2 050

-2 050

Netto
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Prognos antal barn och elever
Antalet barn i förskolan är 20 färre än planerat antal. Minskningen av antalet barn i förskola
är i både kommunal verksamhet och i fristående verksamhet.
Antalet barn i pedagogisk omsorg är fler än budgeterat. Det är i kommunal verksamhet som
skillnaden är utifrån att denna verksamhet pågick under våren. Samtidigt är det färre barn
inom verksamheten i fristående regi. Inför hösten har Giraffen i Norsesund ingen pedagogisk
omsorg för barn i åldern 6-12 år.
Elever i förskoleklass upp till åk 9 ökar mer än tidigare prognoser i antal i både kommunal
och fristående verksamhet. Medan antalet barn i fritidshem minskar mer till antalet än
budgeterat. Grundsärskolans elevantal är färre mot planerat.
Planeringsunderlag - barn
och elever, antal

Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola åk 1-9
Grundsärskola åk 1-9
Fritidshem

15

budget

prognos

avvikelse

2021

2021

2021

2 293

2 273

-20

15

27

12

524

537

13

4 749

4 754

5

50

45

-5

2 187

2 011

-176

Sida 85 av 596

Investeringar
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår
2021

Avv. Delårsbokslut Delårsbokslut Diff. utfall
prognos/
2021
2020 2020/2021
budget
2021
0
1 574
1 820
-246
0
1 158
1 416
-258
0
294
404
-110
0
0
0
0
122
122

Reinvestering
Inventarier skola
Inventarier förskola
Arbetsmiljö
Kostenheten

3 750
2 500
800
300
150

3 750
2 500
800
300
150

Anpassningsinvestering
Inventarier skola
Inventarier förskola
Ombyggnation
Kostenheten

1 450
200
200
900
150

650
200
200
100
150

800
0
0
800
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

Totala utgifter

5 200

4 400

800

1 574

1 820

-246

Prognos och prognosförändring
Förändringen mellan budget och prognos är de nyinvesteringar som uppkommer när
Noltorpsskolan står klar. Inflyttning från paviljonger till om- och nybyggd skola planeras till år
2022. Därmed är prognosen för investeringar 800 tkr lägre mot budget.
Övriga investeringar planeras utifrån budget.

Utfall för perioden
Största delen av nämndens investeringar görs under hösten. Därmed följer utfallet nämndens
tidplan.

Jämförelse mellan åren
Det är något lägre investeringsutgifter jämfört med samma period föregående år.
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Personalavsnitt
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en av Barn- och ungdomsnämndens utmaningar, precis som för
riket i övrigt. Det är fortsatt svårt att rekrytera behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och
lärare i grund- och grundsärskola, vilket kräver förändrade arbetssätt för att upprätthålla god
kvalitet och för en hållbar arbetsmiljö. Ansvar och roller för befintliga befattningar tydliggörs
parallellt med att nya och andra yrkeskategorier införs som komplement till de befattningar
som finns idag. Förvaltningen deltar i Göteborgsregionen gemensamma projekt
kompetensförstärkning förskola, som syftar till att utbilda befintligt anställda barnskötare som
saknar utbildning för arbete med barn i förskola. Ett 20-tal medarbetare från förvaltningen har
påbörjat validering och utbildning inom ramen för ovan nämnt projekt. I förskolan har en ny
befattning som förskoleassistent införts och i skolan finns lärarassistent som möjlig roll att
komplettera med i skolans organisation. Uppdragen syftar också till att locka fler till
verksamheten och vidareutbildning av förskolans och skolans övriga yrkeskategorier ska ses
som en kompetensförsörjningsinsats.
Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda
mentorsprogram för alla nyutexaminerade lärare, samt kompentensutveckling utifrån
identifierade behov. I förvaltningen finns just nu fyra mentorer att tillgå, tre i skolan och från
höstterminen 2020 även en mentor inom förskolan för nyexaminerade förskollärare.
Utveckling av verksamheten och arbete för en förbättrad arbetsmiljö förväntas också bidra till
en minskad personalomsättning.

Arbetsmiljö
Nämndens arbetsmiljömål är fortsatt att minska den upplevda höga arbetsbelastningen,
förbättra möjligheten till återhämtning samt minska sjukfrånvaron. Den situation som barnoch ungdomsförvaltningen, liksom övriga Sverige, befinner sig i med den pågående
pandemin ställer höga krav på förskola och skola.
Ett förvaltningsövergripande arbete görs för att möta olika scenarier av smittspridning och
frånvaro i syfte att så långt som möjligt kunna ha samtliga verksamhetsdelar öppna och
möjliggöra förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det fortsatta arbetet kräver uthållighet och
förvaltningen arbetar, både förvaltningsövergripande och på respektive enhet, vidare utifrån
genomförda riskbedömningar, åtgärder för att minska smittspridning och för att hantera oro
och den psykosociala arbetsmiljön. Enheterna fortsätter att arbeta utifrån rutin vid
personalfrånvaro med aktiv personalplanering och bemanningsarbete samt omfördelning och
prioritering av arbetsuppgifter utifrån enheternas upprättade prioriteringsordning.
För att sänka sjukfrånvaron har förvaltningen bland annat under året fortsatt arbetet med att
utveckla enheternas inre organisation, arbetat med bemanningsplanering och
bemanningsekonomi för att öka grundbemanning och för att minska behovet av timvikarier
vid planerad frånvaro. Att omvandla timvikariat till månadsanställningar kräver ett aktivt
bemanningsarbete och innebär en ökad stabilitet och kontinuitet för barn och elever vilket är
en av de avgörande faktorerna för en väl fungerande verksamhet och därmed också för en
god arbetsmiljö.
Som en del i arbetet med att utveckla inre organisationen har förvaltningen fortsatt det
påbörjade arbetet med att tydliggöra och renodla roller, befattningar och uppdrag. Detta i
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syfte att bidra till en bättre personalförsörjning och verksamheter där lärare ges möjlighet att
ägna sin tid åt undervisning. Arbetet med att tydliggöra uppdrag och roller samt införa nya
yrkesgrupper syftar till att minska arbetsbelastning för samtliga yrkeskategorier.
Förvaltningens arbete för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron har under året
fortgått utifrån framtagen handlingsplan gällande organisatorisk- och social arbetsmiljö
(OSA). En betydande friskfaktor är att som medarbetare vara väl insatt i verksamhetens mål
och att respektive uppdrag samt befogenheter är tydliga i relation till målen. Detta har under
året bland annat tydliggjorts för respektive medarbetare genom
medarbetaröverenskommelse (MÖK). Under året har medarbetaröverenskommelser
upprättats för samtliga medarbetare i förvaltningen.
Hittills i år har förvaltningen arbetat för att minska arbetsbelastningen, öka möjligheten till
återhämtning och sänka sjukfrånvaron genom;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt arbete med ledarskapsutveckling.
Fortsatt arbete med att tydliggöra ansvar och roller för att möjliggöra ett ökat
självledarskap för medarbetare.
Fortsatt arbete med bemanningsplanering för att öka grundbemanning och minska
timvikarieanvändning.
Översyn av grunderna för tjänstledighet för att möjliggöra att fler arbetar mer.
Tydlig schemaläggning med tid för raster samt pauser under arbetsdagarna.
Utveckla mötesstrukturer med tydligare fokus för respektive möten.
Utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av nytt samverkansavtal.
Fortsatt arbete med förtydligande av arbetsmiljöföreskrifter.
Fortsatt arbete utifrån rehabiliteringsrutinen ”Från frisk till frisk” i syfte att öka
frisknärvaron.
Fortsatt arbete utifrån rutinen ”Tillbud och arbetsskador” i syfte att öka det aktiva
arbetet tillsammans kring arbetsmiljön.
Chefer har fortsatt kontinuerligt stöd av HR-partner i personal- och
arbetsmiljörelaterade frågor.
Respektive chef har stöd av HR i form av rehab-ronder årligen samt vid behov.
Implementering förändrat arbetssätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet med
tillhörande utbildningspaket för chefer, skyddsombud och huvudskyddsombud.
Fortsatt arbete med handlingsplaner utifrån risk- och konsekvensanalyser kopplade
till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kartlägga behovet av ytterligare yrkesroller inom förskola och skola.
Uppföljning av sjukfrånvaro, rehabärenden samt inkomna tillbud och arbetsskador per
verksamhetsområde regelbundet vid FSG och VSG.

Sjukfrånvaro
Genom ett aktivt rehabiliteringsarbete med stöd av rutinen Från frisk till frisk har förvaltningen
arbetat aktivt med förebyggande insatser i syfte att fånga upp tidiga signaler utifrån upprepad
korttidsfrånvaro för att finna långsiktiga och hållbara åtgärder för att öka frisknärvaron.
Antalet medarbetare med pågående rehabilitering har minskat med drygt 30 om vi jämför
samma tidpunkt föregående år vilket bedöms bero på ett mer proaktivt arbete utifrån den
reviderade rutinen Från frisk till frisk tillsammans med den ökade samverkan mellan olika
involverade aktörer i rehabiliteringsärendena såsom Försäkringskassa, Företagshälsovård,
vårdcentral samt Alingsås kommun. Förvaltningen fortsätter arbetet med att analysera
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sjukfrånvaron och kommer under året påbörja ett förstärkt samverkansprojekt med ovan
nämnda aktörer.
Förvaltningens totala sjukfrånvaro för mätperioden januari till och med juli har minskat från 10
% år 2020 till 8,7 % samma mätperiod 2021, vilket motsvarar en minskning med 1,3
procentenheter. Korttidssjukfrånvaro står för en nedgång på 1,2 procent. Sjukfrånvaro upp till
dag 59 samt långtidsfrånvaro (sjukfrånvaro mer än 60 dagar) har sjunkit marginellt.
Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersgrupper, men mest i åldersgruppen över 50 år (2,15%). Den högsta sjukfrånvaron är bland medarbetare i åldersgruppen under 30 år, men
skillnaderna är relativt marginella. Sett utifrån ett könsperspektiv är kvinnors sjukfrånvaro
fortfarande högre än männens men har sjunkit med 1,4 procent gentemot föregående års
mätperiod. Inom förskolan återfinns fortsatt några av de yrkeskategorier med högst
sjukfrånvaro. För yrkeskategorin förskollärare har den totala sjukfrånvaron minskat något från
11,90 procent 2020 till 11,57 procent 2021. En minskning har även skett inom yrkeskategorin
barnskötare där sjukfrånvaron minskat från 12,85 procent 2020 till 12,04 procent 2021. För
yrkeskategorin elevassistenter är den totala sjukfrånvaron för samma mätperiod 2021 12,3
procent, vilket innebär en minskning gentemot 2020 där siffran var 15,29 procent. Total
sjukfrånvaro för fritidsledare innevarande år är 10,58 vilket innebär en minskning med drygt
tre procent jämfört med samma mätperiod 2020 som uppmätte till 13,71 procent. Även om
sjukfrånvaron har minskat under 2021 gentemot föregående år, vilket är positivt, så bedöms
pandemin med tillhörande rekommendationer, ha haft en relativt stor påverkan på båda
dessa mätperioder. Därtill att majoriteten av yrkeskategorierna inom barn- och
ungdomsförvaltningen är kontaktyrken, vilket kan öka risken för smitta.
Sjukfrånvaro månadsanställda Barn- och ungdomsförvaltningen
Sjukfrånvaro %
ack. Jan-Jul. 2020

Sjukfrånvaro %
ack. Jan-Jul. 2021 Differens 2021-2020

Totalt

10,04

8,72

-1,32

≤ 29 år

10,69

9,96

-0,73

8,84

8,11

-0,73

50 år ≥

11,38

9,23

-2,15

Kvinna

10,61

9,17

-1,44

Man

7,23

6,65

-0,58

Dag 1-14

4,77

3,9

-0,87

Dag 1-59

6,12

5,06

-1,06

Dag 59 >

2,07

3,5

1,43

30-49 år

På respektive förskola och skola finns rutiner och strukturer på plats för att säkerställa
bemanning. Även om korttidssjukfrånvaron har minskat sedan förra året samma mätperiod
kan vi se en ökad korttidsfrånvaro sedan pandemin startade som har gjort att arbetet med att
se över grundbemanningen och välfungerande rutiner vid frånvaro varit särskilt betydelsefullt.
Rektorer följer fortsatt dagligen barn- och elevnärvaro samt personals frånvaro och gör en
bedömning av behovet av korttidsvikarier.
Gällande sjukfrånvaro för timavlönade kan vi notera en ökning med 0,5 % 2021 jämfört med
samma mätperiod 2020. Även här bedöms pandemin ha en påverkan.
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Sjukfrånvaro timanställda Barn- och ungdomsförvaltningen
Sjukfrånvaro %
ack. Jan-Jul
2020

Sjukfrånvaro %
ack. Jan-Jul
2021 Differens 2021-2020

Totalt

2,74

3,24

0,50

≤ 29 år

3,32

3,5

0,18

30-49 år

3,57

2,14

-1,43

50 år ≥

1,42

3,51

2,09

Kvinna

3,05

3,24

0,19

Man

1,93

3,4

1,47

Dag 1-14

1,86

3,09

1,23

Dag 1-59

2,05

3,1

1,05

Dag 59 >

-

-

Förvaltningens viktigaste genomförda och pågående åtgärder under perioden för att
förebygga och åtgärda att ohälsa eller olycksfall uppstår kan avläsas i sista stycket
under ”Arbetsmiljö” ovan.
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Identifierade risker internkontroll 2021 och uppföljning i delårsbokslut 2021.
Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande behandling görs.
Identifierad risk: Att dokumentation och anmälan till huvudman om kränkande
behandling brister.
Förvaltningen har implementerat ett processverktyg samt har uppdaterat rutinen för att
anmäla, utreda och följa upp kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Rektorer och andra medarbetare som arbetar med ärenden rörande kränkande behandling
har efterfrågat ett processverktyg som är överskådligt och användarvänligt. I processverktyget är det möjligt att följa upp ärenden baserat på såväl de som blir utsatta som de
som utsätter. Antalet anmälningar till huvudman har ökat med 300% sedan föregående läsår.
De flesta anmälningar är F-6.
Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers frånvaro görs
Identifierad risk: Att dokumentation och anmälan till huvudman om elevers frånvaro
brister.
Ett utvecklingsarbete med att implementera och tillämpa de rutiner som finns för elever med
problematisk skolfrånvaro pågår. Framför allt har utvecklingsarbetet rört att genomföra
frånvaroutredningar och att upprätta handlingsplaner för ökad närvaro utifrån dessa.
Handlingsplanerna sammanställs förvaltningsövergripande och redovisas löpande till BUN.
Beslut om frånvaroutredning har kontrollerats med anmärkning, en större andel av eleverna
bedöms behövt få frånvaroutredning.
Att alla elever fullgör skolplikt
Identifierad risk: Att skolpliktsbevakningen brister och att elevers rättighet till skola
och skolplikt därmed inte säkerställs.
Rutin och riktlinje för skolpliktsbevakning, ledighet och fullgörande av skolplikt på annat sätt
har nyligen uppdaterats. Framförallt har arbetsgången och förvaltningens interna
arbetsfördelning tydliggjorts. BUN får löpande information i förvaltningsövergripande
sammanställning.
Antal digitala lärverktyg
Identifierad risk: Att tillgången till digitala lärverktyg inte är enhetlig med förslag
nationell IT-strategi
Barn och elever har tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.
Pedagogisk personal i skolväsendet har tillgång till personligt, digitalt verktyg. För barn i
förskolan är tillgång till digitala verktyg sådan att de kan användas i den pedagogiska
verksamheten när det är lämpligt.
Antal digitala verktyg per verksamhet
Elever förskoleklass, grundskola och grundsärskola
•
•
•

F-3 iPad
Åk 4-6 CB
Åk F-6 CB

1 på 4 elever
1 på 2 elever samt två iPad per klass
1 på 9 elever
1
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•
•
•
•
•

Grundsärskolan 1-6 iPad
1 per elev, 1 PC per verksamhet
Åk 7-9 CB
1 per elev
Förberedelseklass CB
1 på 2 elever
Alla barn i behov av särskilt stöd har eget personligt verktyg anpassat efter behov, i
nuläget 180 st
Varje skola har en Mac för utlåning/bokning

Förskola
•
•

1 iPad per anställd pedagog (tillsvidareanställd och långtidsvikariat) samt 1 CB på två
avdelningar.
Några förskolor har ett fåtal extra, äldre iPad.

Personal
•
•

All pedagogisk personal har tillgång till personligt digitalt verktyg, iPad, Chromebook,
PC eller i ett fåtal fall, Mac (musiklärare på högstadiet)
All personal som har praktisk-estetiska ämnen har en iPad utöver sitt personliga
verktyg.

Tydlighet i organisation för stöd och rutiner (beslut enskild elev)
Identifierad risk: Att beslut om enskild elev inte fattas och dokumenteras i enlighet
med skollagens krav.
Förvaltningen planerar för att genomföra utvecklingsarbete som tar sikte på roller, mandat
och organisation där dessa frågor återigen kommer att aktualiseras.
Nettokostnadsavvikelse
Identifierad risk: Att avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnaden
ökar

Nettokostnadsavvikelse för redovisat år 2020
•

Förskola -0,7 (jmf år 2019 -5,1)

•

Grundskola -1,2 (jmf år 2019 -5,1)

•

Fritidshem -11,9 (jmf år 2019 -5,6)

Nettokostnadsavvikelse är avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad där
nettokostnaden är kommunens faktiska kostnad och referenskostnaden är beräknad utifrån
kommunens olika förutsättningar. Negativa värden är lägre kostnadslägen än statistiskt
förväntat. Det är skillnader inom samtliga verksamheter. Utifrån att genomlysning av barnoch ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar gjordes utifrån åren 2015-2018
rekommenderades nämnden att se över fördelning av lokalkostnader mellan fritidshem och
förskoleklass, grundskola. Lokalkostnaderna för fritidshem var större mot jämförbara
kommuner. Inför redovisning till SCB gällande år 2020 såg förvaltningen över fördelningen av
lokalkostnader mellan fritidshem och förskoleklass, grundskola för en mer rättvisande
redovisningsbild.
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Att beställare följer gällande ramavtal
Identifierad risk: Att inköp görs utanför ramavtal.
Varje månad görs en granskning av alla inköp inom förvaltningen och dokumenteras.
Anmärkning till den som har gjort inköp utanför ramavtal görs. Anmärkning består oftast i att
det på fakturan saknas anteckning/bilaga till varför leverantören valdes för inköpet, samt hur
konkurrensutsättningen är genomförd. Det görs även inköp från leverantörer utanför avtal där
det finns ett befintligt avtal. Information om granskningen görs till inköparen med förklaring
och hur inköp ska göras enligt kommunens riktlinjer för inköp och upphandling.
Korttidssjukfrånvaro, nuläge och trend
Identifierad risk: Hög korttidssjukfrånvaro
Alla anställda
Totalt
1-14 dagar
15-59 dagar
>60 dagar

Sjukfrånvaro år 2021 Sjukfrånvaro år 2020
8,7%
10%
3,9%
4,7%
1,1%
1,3%
3,5%
3,7%

Barn- och ungdomsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att återrapportera
förvaltningens arbete för att minska sjukfrånvaron. Nämndens utmaningar inom personaloch arbetsmiljöområdet kommande år är att minska sjukfrånvaron, minska behovet av
timanställd personal samt översyn av tjänstledigheter i syfte att öka andelen
heltidsarbetande.
Förvaltningens totala sjukfrånvaro för mätperioden januari till och med juli har minskat från
10 % år 2020 till 8,7 % samma mätperiod 2021, vilket motsvarar en minskning med 1,3
procentenhet. Korttidssjukfrånvaro står för en nedgång på 1,2 procent. Sjukfrånvaro upp till
dag 59 samt långtidsfrånvaro (sjukfrånvaro mer än 60 dagar) har sjunkit marginellt.
Sjukfrånvaron har minskat i samtliga åldersgrupper, men mest i åldersgruppen över 50 år (2,15%). Den högsta sjukfrånvaron är bland medarbetare i åldersgruppen under 30 år, men
skillnaderna är relativt marginella. Sett utifrån ett könsperspektiv är kvinnors sjukfrånvaro
fortfarande högre än männens men har sjunkit med 1,4 procent gentemot föregående års
mätperiod. Inom förskolan återfinns fortsatt några av de yrkeskategorier med högst
sjukfrånvaro. För yrkeskategorin förskollärare har den totala sjukfrånvaron minskat något
från 11,90 procent 2020 till 11,57 procent 2021. En minskning har även skett inom
yrkeskategorin barnskötare där sjukfrånvaron minskat från 12,85 procent 2020 till 12,04
procent 2021. För yrkeskategorin elevassistenter är den totala sjukfrånvaron för samma
mätperiod 2021 12,3 procent, vilket innebär en minskning gentemot 2020 där siffran var
15,29 procent. Total sjukfrånvaro för fritidsledare innevarande år är 10,58 vilket innebär en
minskning med drygt tre procent jämfört med samma mätperiod 2020 som uppmätte till
13,71 procent. Även om sjukfrånvaron har minskat under 2021 gentemot föregående år,
vilket är positivt, så bedöms pandemin med tillhörande rekommendationer, ha haft en relativt
stor påverkan på båda dessa mätperioder. Därtill att majoriteten av yrkeskategorierna inom
barn- och ungdomsförvaltningen är kontaktyrken, vilket kan öka risken för smitta.
Förvaltningen planerar fortsatt arbete för att minska sjukfrånvaron, minska
arbetsbelastningen och öka möjligheten till återhämtning genom:
•
•

Fortsatt arbete med ledarskapsutveckling.
Fortsatt arbete med att tydliggöra ansvar och roller för att möjliggöra ett ökat
självledarskap för medarbetare.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt arbete med bemanningsplanering för att öka grundbemanning och minska
timvikarieanvändning.
Översyn av grunderna för tjänstledighet för att möjliggöra att fler arbetar mer.
Tydlig schemaläggning med tid för raster samt pauser under arbetsdagarna.
Utveckla mötesstrukturer med tydligare fokus för respektive möten.
Utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd av nytt samverkansavtal.
Fortsatt arbete med förtydligande av arbetsmiljöföreskrifter.
Fortsatt arbete utifrån rehabiliteringsrutinen ”Från frisk till frisk” i syfte att öka
frisknärvaron.
Fortsatt arbete utifrån rutinen ”Tillbud och arbetsskador” i syfte att öka det aktiva
arbetet tillsammans kring arbetsmiljön.
Chefer har fortsatt kontinuerligt stöd av HR-partner i personal- och
arbetsmiljörelaterade frågor.
Respektive chef har stöd av HR i form av rehab-ronder två gånger per år.
Implementering förändrat arbetssätt i det systematiska arbetsmiljöarbetet med
tillhörande utbildningspaket för chefer, skyddsombud och huvudskyddsombud.
Fortsatt arbete med handlingsplaner utifrån risk- och konsekvensanalyser kopplade
till det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kartlägga behovet av ytterligare yrkesroller inom förskola och skola.
Uppföljning av sjukfrånvaro, rehabärenden samt inkomna tillbud och arbetsskador per
verksamhetsområde regelbundet vid FSG och VSG.

Att förvaltningen anpassar sin verksamhet enligt rådande rekommendationer och att
information når alla. (Covid-19)
Identifierad risk: Covid-19
Arbetsgivare inom barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med Systematiskt
arbetsmiljöarbete och arbetsgivare gör riskbedömningar på varje arbetsplats tillsammans
med skyddsombud. Arbetsmiljölagstiftning omfattar både elever (från förskoleklass och
uppåt) och personal.
Riskbedömningar görs särskilt med anledning av Covid-19. Särskild riskbedömning görs för
personal och elev som tillhör riskgrupp.
Handlingsplan för team vid allvarlig sjukdomssmitta /pandemi har barn- och
ungdomsnämnden tagit del av 2020-04-21 ärende 2020.082 BUN.
Chef tillsammans med skyddsombud ser kontinuerligt över gjorda riskbedömningar med
anledning av Covid -19 och vid behov revidera dem. Chefen informerar och följer upp gjord
RoK med sin personal så att den är känd för all personal på arbetsplatsen.
Eftersom matsalen på skolorna är en plats där många elever och personal samlas har det
vidtagits särskilda åtgärder med skyltar och markeringar i golv samt att på några skolor har
andra lokaler använts till att sprida ut elever och personal vid lunchtid.
Alingsås kommun ser tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem över
om behov av ytterligare åtgärder behövs runt ventilation.
Rutiner, frågor och svar för personal inom barn och ungdom finns samlade på Alingsås
kommunportal för personal.
För vårdnadshavare till barn och elever inom Alingsås kommun finns information på
hemsidan.
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Delårsbokslut för kommunstyrelsen 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens delårsbokslut är en uppföljning av kommunstyrelsens budget, som anger
inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet för året. Delårsbokslutet är årets första
sammantagna uppföljning av kommunstyrelsens mål, personalförhållanden, ekonomi och
internkontroll. Delårsbokslutet upprättas i enlighet med kommunens styrmodell och
tillhörande anvisningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens nio mål är inriktade på bland annat ett förbättrat företagsklimat och
förbättrad dialog mellan företagare och kommunen, förbättrad tillgänglighet via telefon och epost samt ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet i kommunens verksamheter. Vid
tidpunkten för delårsbokslutet har ett mål uppfyllts och ett mål kan konstateras ej uppfyllt.
Övriga mål kommer slutligt att utvärderas vid årsbokslutet.
Resultatet för perioden uppgår till 11,5 mnkr, prognosen per helår är i nivå med budget.
Överskottet är väntat och beror vakanta tjänster, personalomsättning, upplupna
semesterlöner samt ännu outnyttjade medel avsatta för strategisk samhällsplanering.
Exploateringsenheten redovisar ett negativt resultat om 1,3 mnkr trots tre stycken
genomförda tomtförsäljningar. Prognosen per helår uppgår till 0,6 mnkr till följd av att
ytterligare två försäljningar prognosticeras.
För personalavdelningen fortlöper arbetet med att implementera kommunens värdegrund i
alla verksamheter. Arbetet med arbetsmiljöfrågor pågår kontinuerligt, under året har det
flesta aktiviteterna kopplats till Covid-19.
Internkontroll har genomförts enligt plan. Sju utav nio punkter bedöms utan anmärkning, de
två kvarstående punkterna följs upp först i årsbokslutet. Inga omedelbara åtgärder har
identifierats i delårsbokslut 2021.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Delårsbokslutet för kommunstyrelsen 2021 godkänns.
Expedieras till
KF

Utdragsbestyrkande
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Verksamhet
Delårsbokslutet är årets första sammantagna uppföljning av budgetens samtliga delar,
kommunstyrelsens mål, personalförhållanden, ekonomi och internkontroll.
Kommunstyrelsens budget anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet under året,
och grundar sig på kommunfullmäktiges budget.
Årets första åtta månader har även detta år präglats av att hantera och samordna
kommunens arbete med anledning av covid-19. Kommunledningskontoret har arbetat med
både interna och externa informationsinsatser med anledning av pandemin genom en
kommuncentral stab. Situationen har fortsatt medfört att fysiska träffar fått skjutas upp eller
digitaliseras, vilket till viss del inneburit att vissa aktiviteter och åtgärder inte kunnat
genomföras.
Under året har kommunens näringslivsstrategiska program antagits i kommunfullmäktige
som pekar ut hur kommunen ska arbeta med strategisk näringslivsutveckling för att skapa
goda förutsättningar för företagandet i kommunen. Ett arbete har även påbörjats för att ta
fram en stadsplan för Alingsås tätort, som ska beskriva hur den befintliga bebyggelsen kan
förtätas, bevaras och utvecklas. Under året har det även blivit klart att en gemensam
överförmyndarsamverkan med Lerums kommun kommer att starta upp i oktober månad, där
arbetet framöver kommer att vara att forma och stärka arbetet inom området.
Kommunstyrelsen har under året flyttat verksamhet till två nya lokaler. Sedan april månad
huserar turistbyrån i nya lokaler på Kungsgatan 14. Kommunarkivet har i maj flyttat från
källaren på Brunnsgården till nya lokaler på Sidenvägen 7. Det nya kommunarkivet kommer
att öppna upp för besök under hösten.
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Måluppföljning
1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och
föreningsliv
Indikator: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030 Bedömning

1. Kommunens företagsklimat ska förbättras, genom Mål 9 - Hållbar industri,
förbättrad service och kortare handläggningstider
innovationer och
infrastruktur

I hög grad
uppfyllt

Kommentar: Kommunens företagsklimat är en högt prioriterad fråga, där den faktiska
verksamheten för att exempelvis förkorta handläggningstider framför allt sker inom
samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen bistår dock bland annat med kompetens från
Näringslivsenheten och strategisk inriktning för företagsklimatet i kommunen.
Kommunfullmäktige antog ett näringslivsstrategiskt program för Alingsås kommun i juni
månad, vars syfte är att peka ut riktningen för hur kommunen ska arbeta med strategisk
näringslivsutveckling för att skapa goda förutsättningar för företagandet i kommunen.
Implementering av programmet i form av aktiviteter och åtgärder pågår nu och framöver.
Preliminära resultat indikerar en uppgång av index till NKI 70, vilket överstiger målvärdet för
2021, bedömningen är därför att det är sannolikt att målet kommer att nås under året.
Indikator: Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller ITinfrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030 Bedömning

2. Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har Mål 9 - Hållbar industri,
tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller innovationer och
IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en infrastruktur
sådan hastighet ska vara minst 95 procent

Delvis
uppfyllt

Kommentar: Tillgången till snabbt bredband ökar i den senaste kartläggningen som
genomförts. Aktuell mätning genomfördes i oktober 2020 och visar på en ökning av
bredbandsutbyggandet till år 2020 med 83,18 procents täckningsgrad. Vid nedbrytning av
täckningsgraden till tätbebyggt och glesbyggt område syns att kommunen är nära att nå
målet i tätbebyggt område, där 93,1 procent av arbetsställen har tillgång till snabbt bredband.
Det är framför allt i glesbyggt område som utmaningar finns, där utbyggnaden för
arbetsställen år 2020 är 54,7 procent. För 2021 finns ännu inga utfall. Kommunen har en
bredbandsstrategi med höga målsättningar i linje med nationella och regionala mål. Ur ett
hållbarhetsperspektiv är det angeläget att möjliggöra att näringsidkare kan etablera och
utveckla sina verksamheter mot bakgrund av att befintlig teknisk infrastruktur uppdateras
bland annat utifrån att tillgång till informations- och kommunikationsteknik är ett av de globala
målen.
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Fortsatta aktiviteter för kommunstyrelsen kommer bland annat vara att utvärdera hur olika
aktörer lyckas med sina utbyggnadsplaner samt analysera det kommande utfallet för PTS
bredbandsstöd 2021 och ge förslag om justeringar av bredbandsstrategin relaterat till
bredbandsmarknadens utveckling och fortsatt måluppfyllelse.
Indikator: Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala
1-6)
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030 Bedömning

3. Företagarnas upplevelse av en god dialog mellan Mål 9 - Hållbar industri,
kommunen och näringslivet ska bli bättre
innovationer och
infrastruktur

Helt
uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt för att stärka och utveckla
dialogen med näringslivet via utpekade samverkansytor så som Näringslivsrådet,
Näringslivsforum, företagsbesök och samverkan med Stadskärnan m.fl., där framför allt
digitala möten skett under året. Kommunen har under våren fortsatt att erbjuda ett tillfälle för
så kallad anbudsskola, då företagare bjuds in till att få information och kunskap om hur de
kan delta i kommunens upphandlingar, vilket är ett sätt för kommunen att tillmötesgå
företagares behov. Därtill har kommunikationen med näringslivet utvecklats genom bland
annat ett uppdaterat nyhetsbrev, som fått en utökad redaktionell organisation med alla
verksamheter i kommunen inblandade. Kommunledningskontoret har även utvecklat
näringslivsinformation på hemsidan. En ökande trend i företagarnas upplevelse av dialog
med kommunen kan observeras de senaste åren. I årets undersökning når kommunen det
målvärde som satts upp för 2021.

Nyckeltal

Mål
2021

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

65

-

66

58

1. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet,
NKI 1-100
2. Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst
100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som
medger en sådan hastighet (%)

85%

3. Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag
och kommunen (skala 1-6)

2.50
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- 83.18% 78.88%

2.50

2.28

2.14

Verksamhet

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Indikator: Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030 Bedömning

4. Öka medborgarnas möjligheter att delta i
kommunens utveckling genom bland annat
medborgardialog

Mål 16 - Fredliga och
Ej
inkluderande samhällen uppfyllt

Kommentar: Flera aktiviteter som exempelvis medborgardialog och kringliggande
aktiviteter, som syftar till att stärka medborgarnas möjlighet till att delta i kommunens
utveckling har inte genomförts med anledning av covid-19. Med anledning av att det är
situationen inom hela kommunen indikerar resultaten att vi inte når årets målsättning. Ur ett
hållbarhetsperspektiv har ett deltagandebaserat beslutsfattande en viktig demokratiaspekt.
Ett arbete kommer att pågå under hösten med att se över möjligheten för medborgare att
kunna ställa frågor till förtroendevalda på kommunens hemsida samt återredovisa svar på
inkomna frågor.
Indikator: Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande
över kommunens beslut och verksamheter (%)
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030 Bedömning

5. Medborgarnas uppfattning om möjlighet till
inflytande i kommunen ska öka

Mål 16 - Fredliga och
Delvis
inkluderande samhällen uppfyllt
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 10 – Minskad
ojämlikhet

Kommentar: Aktiviteter kopplade till medborgares inflytande via exempelvis
medborgardialog har skjutits fram med anledning av covid-19. Ur den aspekten samt ur
perspektivet att kommunen fått fokusera sin kommunikation med invånare och andra, till ett
omfattande informationsspridningsarbete med anledning av covid-19, är det oklart om
medborgarna kommer uppleva ett ökat inflytande. Inga utfall för år 2021 finns att tillgå ännu
avseende medborgarnas upplevelse om möjlighet till inflytande. En liten årlig ökning ses
dock de senaste tre åren. Det senaste årets utfall indikerar ingen signifikant skillnad mellan
könens upplevelse av inflytande, 39 respektive 40 för kvinnor respektive män. Personer
som är inrikes födda upplever en mindre möjlighet till inflytande än personer som är utrikes
födda, och viss spridning i upplevelsen mellan olika utbildningsbakgrunder finns, där
personer eftergymnasial utbildning i tre år eller mindre upplever lägst möjlighet till inflytande
och personer med gymnasial utbildning i större utsträckning upplever att de har möjlighet till
inflytande. Generellt upplever invånarna att de har ett högre förtroende för kommunens
politiker och tjänstemän än vad de upplever att de har inflytande över kommunens
utveckling.
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Indikator: Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030 Bedömning

6. Andelen som får ett gott eller mycket gott
bemötande vid kontakt med
kommunledningskontoret ska vara 100 procent

Mål 16 - Fredliga och
Delvis
inkluderande samhällen uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret har de senaste två åren nått en hög målsättning om
100 procents gott bemötande vid kontakt, målsättningen för 2021 är att bibehålla den höga
servicenivån. Något utfall för 2021 finns dock ej ännu. Under föregående år antogs riktlinjer
för service och bemötande, som under året ytterligare implementerats i verksamheterna.
Kommunledningskontoret har bland annat arbetat med att ta fram stödmaterial till
riktlinjerna, innehållandes frågor och svar samt byggt in ett case i värdegrundsövningarna
om service och bemötande. Dessa frågor har även implementerats i introduktionen för
nyanställda medarbetare och chefer. Därtill pågår ett arbete med att utveckla informationen
på kommunens hemsida, för att invånare och intressenter ska kunna hitta tillräcklig
information där utan att behöva kontakta kommunen, exempelvis har en e-tjänst utvecklats
för den som är intresserad av att exploatera kommunens mark, i syfte att skapa ökad
tydlighet och transparens. Ur ett hållbarhetsperspektiv är en tillförlitlig, transparent och
inkluderande organisation en demokratifråga, som kommunen prioriterar att upprätthålla.
Indikator: Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på
en enkel fråga, (%)
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030 Bedömning

7. Andelen som tar kontakt med
kommunledningskontoret via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga ska vara minst 80
procent

Mål 16 - Fredliga och
Delvis
inkluderande samhällen uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret har i den senaste mätningen ökat från 50 procent
till att 83 procent av de som tar kontakt med kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga.
Något utfall för år 2021 finns ännu inte. Ett flertal aktiviteter pågår kontinuerligt för att uppnå
målet. Exempelvis arbetar växeln med att samla in statistik om svarsfrekvens inom
kommunens verksamheter som återkopplas till berörda, samt samlar in och upprättar en
FAQ för att kunna ge bättre service till inringaren i ett första skede. I de riktlinjer för service
och bemötande som antagits framgår bland annat att svar på frågor på telefon ska lämnas
omgående, implementering av riktlinjerna pågår i verksamheterna. Ur ett
hållbarhetsperspektiv är kommunens tillgänglighet viktig ur en demokratiaspekt bland annat
för att säkerställa tillgång till information och i förlängningen vara en transparent och
tillförlitlig institution för kommuninvånare och andra.
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Indikator: Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030 Bedömning

8. Andelen som tar kontakt med
kommunledningskontoret via e-post och får svar
inom en dag ska vara minst 85 procent

Mål 16 Fredliga och
Delvis
inkluderande samhällen uppfyllt

Kommentar: Andelen som fått svar på e-post vid kontakt med kommunledningskontoret var
i den senaste mätningen 100 procent. Det är en relativt stor ökning med 33 procent från året
innan. Information på kommunens hemsida ses över kontinuerligt i syfte att kunna ge så
adekvat information som möjligt utan att invånare och intressenter kommer i behov av att
kontakta kommunen. Ur ett hållbarhetsperspektiv är kommunens tillgänglighet en
demokratisk fråga som är prioriterad utifrån att säkerställa allmänhetens tillgång till
information och att vara en transparent och tillförlitlig institution. Inom
kommunledningskontoret har riktlinjer för service och bemötande arbetats fram och
förtydligat att frågor per e-post ska besvaras inom 24 timmar i normalfall. Därtill pågår en
översyn av kommunens riktlinjer för e-post och telefoni.

Nyckeltal

Mål Utfall Utfall Utfall
2021 2021 2020 2019

4. Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

55%

5. Andel invånare som upplever att de har möjlighet till
insyn och inflytande över kommunens beslut och
verksamheter (%)

39%

- 40%* 38%*

100%

- 100% 100%

6. Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
kommunledningskontoret, andel av maxpoäng (%)

49%

53%

52%

7. Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga, kommunledning (%)

80%

-

83%

50%

8. Andel som får svar på e-post inom en dag,
kommunledning (%)

85%

- 100%

67%

*Föregående års resultat kommer ej vara helt jämförbara med innevarande år pga. ny upplaga av SCB
medborgarundersökning med nya frågor
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5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och
kulturmiljö
Indikator: Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller ITinfrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet (%), tätbebyggt
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030 Bedömning

9. Andelen hushåll i Alingsås kommun som har
tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller
IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en
sådan hastighet ska vara minst 95 procent

Mål 9 Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur

Delvis
uppfyllt

Kommentar: Tillgången till snabbt bredband för hushållen ökar i den senaste
kartläggningen som genomförts. Den senaste mätningen genomfördes i oktober 2020 och
visar på en ökning av bredbandsutbyggandet till år 2020 med 89,6 procents täckningsgrad
för hushåll i Alingsås. Vid nedbrytning av täckningsgraden till tätbyggt och glesbyggt
område syns att kommunstyrelsens målsättning för året uppnås om man endast tittar på
tätbyggt område som har 95,1 procents täckningsgrad. Utmaningen för utbyggnad finns i
glesbyggt område, liksom vad gäller för arbetsställen. För 2021 finns ännu inga utfall.
Målvärdet för 2021 bedöms inte bli uppnått under året, utifrån bedömning av historisk årlig
ökning och 2020 års nuläge. En årlig ökning av utbyggnationen både i glesbyggt och
tätbyggt område kan dock konstateras, även om den inte når upp till kommunens uppsatta
bredbandsmål. Kommunen har en bredbandsstrategi med höga målsättningar i linje med
nationella och regionala mål. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det angeläget att möjliggöra
bl.a. distansarbete och distansundervisning för alla kommuninvånare oavsett var de bor,
som i allt större utsträckning kommer att efterfrågas även efter pandemin. Fortsatta
aktiviteter för kommunstyrelsens del kommer bland annat vara att utvärdera hur olika
aktörer lyckas med sina utbyggnadsplaner samt att analysera det kommande utfallet för
PTS bredbandsstöd 2021 och ge förslag om justeringar av bredbandsstrategin relaterat till
bredbandsmarknadens utveckling och fortsatt måluppfyllelse.

Nyckeltal

Mål
2021

9. Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100
Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som medger en
sådan hastighet (%)

92%
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Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

- 89.64% 87.28%

Ekonomi

Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Finansnetto

Budget
2021

Prognos
helår 2021

62 831

63 279

448

42 276

42 615

-339

-87 654
-6 202
-36 358
-30 368

-84 338
-5 916
-39 886
-30 824

3 316
286
-3 528
-456

-52 915
-3 848
-22 410
-16 695

-49 891
-2 974
-25 477
-16 086

-3 024
-874
3 067
-609

-160 581

-160 964

-383

-95 868

-94 428

-1 440

-97 750

-97 685

65

-53 592

-51 813

-1 779

97 590

97 590

0

65 060

64 927

133

160

95

-65

30

45

-14

0

0

0

11 498

13 159

-1 661

Årets resultat

Avv. Delårsbok- Delårsbokprognos/
slut 2021
slut 2020
budget
2021

Diff. utfall
2020/2021

Inledande sammanfattning
Kommunstyrelsens resultat för bokslutsperioden exklusive exploatering uppgår till 11 498 tkr.
Prognosen per helår är likt månadsuppföljningen i maj i nivå med budget. Överskottet för
perioden är väntat och förklaras bl.a. av vakanta tjänster, personalomsättning, upplupna
semesterlöner samt än så länge outnyttjade medel avsatta för strategisk samhällsplanering
och fastighetsverksamhet.

Prognos och prognosförändring
Kommunstyrelsen lämnar likt tidigare uppföljningar under 2021 en nollprognos. Dock finns
avvikelser per kontogruppsnivå.
Verksamhetens intäkter prognosticeras till 448 tkr högre än budget. Den positiva avvikelsen
återfinns på Säkerhetsenheten samt inom överförmyndarverksamheten. Att intäkterna på
Säkerhetsenheten förväntas bli högre än budget beror likt tidigare månader på att bidraget
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är högre än förväntat samt att det
har skett en reglering mellan miljöskyddsnämnden och kommunstyrelsen till följd av
omorganisation. Överförmyndarverksamhetens intäkter ökar också till följd av
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omorganisation. Alingsås och Lerum ska bedriva överförmyndarverksamhet i samverkan,
förvaltningen placeras organisatoriskt i Alingsås vilket medför högre personalkostnader.
Dessa kostnader ska delvis bekostas av Lerums kommun vilket ger högre intäkter. Trots
högre intäkter till överförmyndarverksamheten sjunker prognosen med ca 280 tkr jämfört med
föregående uppföljning. Prognosförändringen beror framförallt på ytterligare prognosticerat
intäktsbortfall för påminnelse- och inkassoavgifter.
Trots omorganisationen som nämnts ovanför förväntas personalkostnaderna bli lägre än
budget med 3 315 tkr, vilket främst förklaras av två vakanta tjänster på ekonomiavdelningen
varav en har återbesatts under juni månad. Ytterligare orsaker till den positiva avvikelsen är
personalomsättning, föräldra-, sjuk- och tjänstledigheter samt lägre arvoden till följd av färre
närvarande politiker vid sammanträden.
Prognosen för lokalkostnader avviker positivt med 286 tkr. Förklaring till avvikelsen är att
flytten till det nya kommunarkivet skedde först i april och således uteblev hyresdebiteringen
för årets första kvartal. Detta förklarar även den positiva justeringen av prognosen med ca
400 tkr jämfört med månadsuppföljningen i maj.
Köp av tjänst prognosticeras till 3 528 tkr över budget. Orsaker till avvikelsen är beslut om
att återinföra take-away lunch till gymnasieeleverna under perioden mars – juni, högre
kostnader i samband med införandet av nytt fakturahanteringssystem samt högre prognos än
budget på personalavdelning och kommunikationsenhet för konsulttjänster till följd av
personalomsättning. Att prognosen förbättras jämfört med föregående uppföljning beror på
en justering mot raden övriga kostnader. Beslutat stöd från kommunstyrelsen till kultur- och
utbildningsförvaltningen prognosticerades i maj som köp av tjänst vilket nu är korrigerat till
övriga kostnader i form av bidrag.
Att prognosen för övriga kostnader avviker negativt från budget med 456 tkr beror främst på
beslutade investeringsbidrag samt stöd till kultur- och utbildningsförvaltningen för
sommararbetare.

Utfall för perioden
Utfallet per augusti månad för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till 11 498 tkr.
I kommunstyrelsens olika verksamheter förekommer det både positiva och negativa
avvikelser i verksamhetens intäkter jämfört mot budget, totalt sett är den ackumulerade
avvikelsen endast 1 procent. Av kommunstyrelsens intäkter härrör sig 72 procent från
debiteringen mot förvaltningarna för beställda varor och tjänster via tjänstekatalogen.
Ytterligare intäkter är bl.a. 1 262 tkr från överförmyndarnämnden för handläggartjänster samt
bidrag från MSB och Hälso- och sjukvårdsnämnden på vardera 1 446 tkr och 1 050 tkr för att
bedriva krisberedskap, civilt försvar och folkhälsoverksamhet.
Utfallet inom raden personalkostnader om 52 915 tkr är ca 5 521 tkr lägre än ackumulerad
budget. Upplupna semesterlöner utgör ca 2 000 tkr, resterande 3 521 tkr förklaras av
vakanta tjänster, personalomsättning samt föräldra-, sjuk- och tjänstledigheter.
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Kostnaderna för lokalhyror är 286 tkr lägre än budget till följd av att flytten till det nya
kommunarkivet genomfördes först i april och således debiterades inte hyran för årets första
kvartal. Att skillnaden inte är högre beror på tillkommande hyra för nya turistbyrån på
Kungsgatan 14 från och med april månad.
Av utfallet om 22 410 tkr i kontogruppen köp av tjänst avser ca hälften konsultkostnader
samt system- och licenskostnader inom IT-verksamheten. Värt att nämna är att
digitaliseringsarbetet fortlöper och tilldelad ram om 2 000 tkr nyttjas i sin helhet. Ytterligare
större poster är ca 4 000 tkr för administrativa system så som ekonomi-, personal-,
uppföljning och ärendehanteringssystem. Utgifter i samband med Covid-19 förekommer även
i år och uppgår till ca 3 220 tkr varav 2 070 tkr avser subventionerade luncher till
gymnasieelever under perioden april-juni.
Inom kontogruppen övriga kostnader är utfallet ca 3 500 tkr lägre än budget för perioden.
Överskottet förklaras av outnyttjade medel inom fastighetsverksamheten samt att avsatta
medel för vidareutbildning, konferenser och resor i samband med detta inte har nyttjats. Att
budgeterade medel för utbildning, konferenser och resor inte har utnyttjats förklaras av
återhållsamhet till följd av Covid-19. De största kostnaderna i kontogruppen övriga kostnader
är kopplade till IT-verksamheten, varav 6 642 tkr avser leasing av IT-inventarier och 2 868 tkr
är kopplat till telefoni- och kommunikation. Andra större poster är stöd till de politiska
partierna om 1 074 tkr samt försäkringskostnader om 1 172 tkr.

Jämförelse mellan åren
Trots en intäkt från miljöskyddsnämnden i samband med omorganisering samt högre bidrag
från MSB för krisberedskap och civilförsvar är intäkterna ca 340 tkr lägre jämfört med
föregående år. Orsakerna är bl.a. uteblivna påminnelse- och inkassoavgifter samt att
personalavdelningen mottog ett bidrag från Omställningsfonden 2020. Ökningen av
personalkostnader om 3 024 tkr jämfört med föregående år beror på färre vakanta tjänster
samt generell löneökning om ca 2,1 procent. Fördyringen i lokalkostnader beror på flytten till
det nya arkivet samt turistbyråns nya lokal. Den positiva skillnaden i raden köp av tjänst
jämfört med föregående år förklaras främst av lägre kompensation till kultur- och
utbildningsförvaltningen i samband med Covid-19 samt lägre kostnader för arbetet med Ehandelsportal.
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Investeringar
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår 2021

Expansionsinvestering

24 850

8 395

Expansionsinvestering Exploatering
Bergkullegatan
Norra Stadsskogen
Norra Stadsskogen etapp 3
Norra Stadsskogen etapp 4
Bryngeskogsvägen
Frostvägen
Säterigatan
Krangatans förlägning
Nolhaga allé, erossionsskydd
Kärrbogärdevägen
Verksamhetsområde norr
etapp 1
Hjortmarka
Ängsvaktaregatan
Skårsvägen
Cykelbaneutbyggnad

24 850

8 395

16 455

1 054

6 250
0
6 000
6 050
1 000
1 000
250
4 000
300
0
0

3 200
100
0
2 800
0
0
250
0
0
150
500

3 050
-100
6 000
3 250
1 000
1 000
0
4 000
300
-150
-500

358
79
0
11
0
0
152
0
0
74
3

0
0
0
0

80
126
90
1 100

-80
-126
-90
-1 100

3
126
90
159

0

0

0

13 000
2 000
8 000
3 000

9 600
1 600
5 000
3 000

4 500
4 500
42 350

Imageinvestering
Reinvestering
Inventarier
Tjänstekatalog
Fastigheter
Anpassningsinvestering
IT-infrastruktur
Totala utgifter

Avv. Delårsbok- Delårsbokprognos/
slut 2021
slut 2020
budget
2021
16 455
1 054
7 826

Diff. utfall
2020/2021
-6 772

7 826

-6 772

0

0

0

3 400
400
3 000
0

5 646
1 133
2 810
1 703

2 970
228
2 530
211

2 677
905
281
1 491

4 500
4 500

0
0

1 791
1 791

4 089
4 089

-2 299
-2 299

22 495

19 855

8 491

14 885

-6 395

Prognos och prognosförändring
Kommunstyrelsens prognos för investeringarna uppgår till 22 495 tkr, vilket framförallt
förklaras av lägre prognos för expansionsinvesteringarna jämfört med budget. Den
prognosticerade avvikelsen för expansionsinvesteringarna är 16 455 tkr med anledning av
följande:
•

•
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Projektstart för Bergkullegatan har förskjutits till hösten 2021, entreprenaden
förväntas vara klar 2022 medan tillkommande utgifter för toppbeläggning och gatsten
troligtvis kommer 2023.
Projektstart för Norra Stadsskogen etapp 3 - 4 är avhängigt antagande av detaljplan
vilket förväntas tidigt år 2022. Prognosen om 2 800 tkr för Norra Stadsskogen etapp 4
avser byggväg, ett tidigt skede av Gång- och cykelväg Mellersta stadsskogsgatan.
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•
•
•
•
•

Arbetet med framtagande av detaljplan för Bryngeskogsvägen pågår och förväntas
vara klart 2022.
Budget om 4 000 tkr för Krangatans förlängning avser markinköp. Inköpet är
avhängigt antagande av detaljplan, utgifterna förskjuts till 2022.
Arbetet med detaljplanen för Frostvägen är nedlagt vilket inte kommer att generera
några utgifter.
Prognosticerade utgifter för projekt Verksamhetsområdet norr avser projektering för
iordningsställande av gata.
1 100 tkr för Cykelbaneutbyggnad avser framförallt belysningsarmatur längs med
Gång- och cykelväg (GC) Långared – Loo, projektet förväntas färdigställas under
2021.

Prognosen för reinvesteringar avviker positivt från budget med 3 400 tkr. Investeringar i
tjänstekatalogen följer cykliska mönster och behovet kvarstår, dock är det omfattande global
hårdvarubrist inom de flesta produktområdena inom IT vilket innebär försenade leveranser.
Prognosen för inventarier avviker positivt från budget till följd av lägre utgifter än budgeterat
för nya inventarier till kommunarkivet. Det finns ett stort löpande investeringsbehov i
kommunens fastigheter och hela budgeten förväntas nyttjas. Anpassningsinvesteringarna
prognosticeras i nivå med budget, utökning av befintlig infrastruktur baseras på
verksamhetsbehov.

Utfall för perioden
Utfallet om 1 054 tkr för expansionsinvesteringarna avser bl.a.:
•
•
•
•
•

Projektering av Bergkullegatan.
Utfartsväg till Trollskogen 1.
Infart till Ängsvaktaregatan.
Förlängning av Brobackavägen i skår.
Pågående arbetet på GC Långared – Loo.

Utgifterna för reinvesteringar uppgår till 5 646 tkr varav 2 810 tkr avser inköp av IT-produkter
kopplat till tjänstekatalogen, medan 930 tkr avser kompaktarkivlösning till nya
kommunarkivet. Resterande 1 703 tkr av reinvesteringarna utgör löpande investeringar i
kommunstyrelsens fastigheter, exempelvis ombyggnation av Nolhaga lantgård och nytt golv
till Turbinhuset. Investeringar i IT-infrastruktur följer plan och baseras på verksamhetsbehov,
utfallet avser kyl och släckningsanläggning till serverrum samt utvecklingsarbete av befintlig
metakatalog.

Jämförelse mellan åren
Skillnaden om 6 772 tkr i utfallet mellan åren för kommunstyrelsens expansionsinvesteringar
är framförallt hänförbart till projekt GC Långared – Loo. Större delen av arbetet utfördes
föregående år, kvarstående arbete är uppsättning av 66 stycken belysningsstolpar. Att
utgifterna för inventarier är 905 tkr högre jämfört med föregående år, beror på inköp av
kompaktarkivlösning samt nya möbler till turistbyrån på Kungsgatan 14. Föregående år
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genomfördes få investeringar i kommunstyrelsens fastigheter. I början av 2020 tillsattes ny
fastighetsansvarig och en behovsinventering genomfördes. Under 2021 och framöver
kommer löpande investeringar ske i fastigheterna i nivå med budget. Att utfallet för
anpassningsinvesteringarna är lägre i år jämfört med föregående år ska ses i paritet med en
budget som är 2 000 tkr lägre innevarande år. Behovet av att kontinuerligt investera i ITinfrastruktur kvarstår om än på en något lägre nivå jämfört med föregående år.

Exploatering
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår 2021

6 468

15 523

9 055

9 370

31 812

-22 442

-4 232

-4 985

-754

-3 250

-3 143

-106

0

-2

-2

-2

0

-2

-3 765

-6 069

-2 304

-4 609

-4 758

149

1 121

-4 246

-5 367

-3 140

-4 155

1 016

-6 875

-15 301

-8 426

-10 999

-12 056

1 057

-407

222

629

-1 629

19 756

-21 385

407

407

0

271

269

3

Finansnetto

0

0

0

0

0

0

Årets resultat

0

629

629

-1 358

20 024

-21 382

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag

Avv. Delårsbok- Delårsbokprognos/
slut 2021
slut 2020
budget
2021

Diff. utfall
2020/2021

Inledande sammanfattning
Exploateringsverksamheten redovisar ett negativt utfall om 1 358 tkr vilket framförallt
förklaras av högre kostnader för detaljplaner än budgeterat samt en nedskrivning av
omsättningstillgångar för projekt Östra Ängabo om 879 tkr. Verksamhetens prognos per helår
uppgår till 629 tkr. Prognosen är dock något osäker då den är avhängig tomtförsäljning av
Tuvebo 1:84, vilken i sin tur är beroende av att beslut om bygglov fattas före försäljningen.

Prognos och prognosförändring
Budgeterade intäkter avser hyror, arrenden samt ett krav om nettointäkter från
tomtförsäljningar om 4 915 tkr för ett resultat i balans. Den totala prognosen för
verksamhetens intäkter uppgår till 15 523 tkr varav 13 779 tkr avser intäkter från

14

Sida 110 av 596

Ekonomi

tomtförsäljningar. Jämfört med månadsuppföljningen i maj är prognosen ca 1 000 tkr lägre till
följd av att köpeskillingen för Tuvebo 1:84 prognosticeras lägre.
Att prognosen för personalkostnaderna avviker från budget med 754 tkr beror på en
omorganisation. Exploateringsenheten finansierar 70 % av två stycken översiktsplanerare
fr.o.m. år 2021 samtidigt som en strategisk samhällsplanerare flyttats över till
kommunstyrelsens verksamhet.

Köp av tjänst prognosticeras till 6 069 tkr, en avvikelse mot budget om 2 304 tkr som främst
förklaras av högre debitering från samhällsbyggnadsförvaltningen avseende pågående
detaljplanearbeten. Jämfört med föregående uppföljning prognosticeras köp av tjänst till
1 000 tkr högre på grund av högre debitering för detaljplanearbete samt pågående
utredningsarbete för sluttäckning av Mjölseredsdeponin.
Prognosen för övriga kostnader avviker från budget med 5 367 tkr, orsakerna till den
negativa budgetavvikelsen är flera. Den främsta orsaken till avvikelsen är ett prognosticerat
anskaffningsvärde om 2 302 tkr som realiseras i samband med tomtförsäljningarna.
Ytterligare orsaker till avvikelsen är en nedskrivning om 879 tkr av anskaffningsvärdet för
området Östra Ängabo till följd av beslut om att planarbetet läggs ner, samt ett externt bidrag
om 500 tkr för ersättningsväg vid Mjölseredsdeponin.

Utfall för perioden
Utfallet för verksamhetens intäkter uppgår till 9 370 tkr varav 1 167 tkr avser intäkter för
hyror och arrenden. Resterande 8 203 tkr härrör sig från tre stycken genomförda
tomtförsäljningar. Den positiva avvikelsen beror på att intäkterna från tomtförsäljningarna är
högre än vad som är budgeterat.
Exploateringsenheten är fullbemannad. Att personalkostnaderna överstiger ackumulerad
budget med 428 tkr beror på tillskottet om två stycken översiktsplanerare som tidigare
nämnts.
Den största delen av utfallet inom kontogruppen köp av tjänst härrör sig till debiteringen från
samhällsbyggnadsförvaltningen för detaljplanearbeten. Planen för Norra Stadsskogen
etapp 4 har hittills i år kostat 1 132 tkr medan kostnaderna för Verksamhetsområde norr
etapp 1 uppgår till 910 tkr. Förutom pågående arbete med detaljplaner fortlöper även
utredningsarbetet för sluttäckning av Mjölseredsdeponin samt arbetet för att bemöta
föreläggande från miljöskyddskontoret avseende Lyckedeponin.
Utfallet för övriga kostnader uppgår till 3 140 tkr. Hälften av utfallet, 1 520 tkr avser
upparbetat anskaffningsvärde för de tre tomterna som har sålts. Ytterligare större poster är
879 tkr i nedskrivningskostnad samt 402 tkr i fastighetsskatt. Den ackumulerade avvikelsen
mot budget är 3 887tkr och förklaras av det realiserade anskaffningsvärdet i samband med
tomtförsäljningarna, nedskrivningskostnaden samt att exploateringsingenjörerna inte
tidsredovisar mot investering- och exploateringsprojekt i samma utsträckning som det är
budgeterat för.
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Jämförelse mellan åren
Jämfört med föregående år är intäkterna 22 442 tkr lägre och hela beloppet går att härleda till
fler genomförda tomtförsäljningar under 2020 jämfört med i år.
Personalkostnaderna ökar marginellt med 106 tkr jämfört med föregående år till följd av
omorganiseringen. 70 procent av två stycken översiktsplanerare har tillkommit medan en
strategisk samhällsplanerare har flyttats över till kommunstyrelsen. Att de övriga kostnaderna
var 1 016 tkr högre förra året jämfört med i år beror på färre tomtförsäljningar under år 2
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Personalavsnitt
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Fokus inom kompetensförsörjningsområdet har under perioden varit att tillämpa aktiviteter
för att behålla samt introducera nya medarbetare. Personalomsättningen har under
perioden ökat jämfört med föregående års period och analys av orsakerna till detta pågår
inom berörda delar av organisationen.
Chefs- och medarbetaröverenskommelser är implementerade och utgör en viktig grund för
alla medarbetare. I fokus är att skapa tydlighet kring uppdrag och förutsättningar i syfte att
nå verksamhetens mål.
Arbetet med att implementera värdegrunden pågår. Ett av fokusområdena för
kommunledningskontorets avdelningschefer har varit att stärka samarbetet med och
mellan förvaltningarna. För detta har nätverksgrupperingar startats upp.

Arbetsmiljö
Kommunledningskontorets arbetsmiljöarbete har under perioden präglats av aktiviteter
kopplat till covid-19. Riskbedömningar tillsammans med skyddsombud har genomförts och
utgångspunkten har varit att säkra och förebygga arbetsplatsen mot smitta, vilket har
inneburit fortsatt distansarbete för majoriteten av kontorets medarbetare. Samtliga
medarbetare har erbjudits en särskild satsning på pausövningar samt ett program för
hållbar arbetsmiljö vid distansarbete.
Arbetet med nämndens och arbetsplatsernas arbetsmiljömål fortlöper enligt plan.
Under perioden har kommunledningskontoret samordnat arbetet med att revidera rutinerna
för det systematiska arbetsmiljöarbetet för hela kommunen. Mot bakgrund av rådande läge
med covid-19 har vissa kommungemensamma utbildningsinsatser flyttats fram eller
omvandlas till digitala utbildningsformer.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro %

2020-07-31

2021-07-31

Differens

Totalt

3,70

2,18

-1,52

≤ 29 år

2,57

0,49

-2,08

30 - 49 år

4,67

2,82

-1,85

50 år ≥

2,61

1,65

-0,96

Kvinna

3,77

3,28

-0,49

Man

3,56

0,37

-3,19

Dag 1 -14

1,64

0,94

-0,70

Dag 1 -59

1,87

1,30

-0,57

Dag 59 >

1,11

0,88

-0,23

Kommunledningskontorets sjukfrånvaro för perioden är 2,18 procent och har därmed
minskat jämfört med samma period under föregående år då den var 3,70procent.
Sjukfrånvaron har minskat inom samtliga kategorier som mäts, minskningen är störst inom
åldersintervallet 30 - 49 år och bland män.
Sjukfrånvaron håller en genomgående låg nivå och en förklaring till detta kopplas till covid19 och förhållningssättet att arbeta hemifrån i stor utsträckning för medarbetare inom
Kommunledningskontoret. Tillsammans med distansarbete har arbetet med att förhindra
smittspridning på arbetsplatserna bidragit till att sänka sjukfrånvaron
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Uppföljning av internkontroll
Internkontrollpunkter bedöms enligt följande:
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen är genomförd med anmärkning
Vad kontrolleras?

Ansvarig

Frekvens

Metod

Bedöm Resultat
ning

Åtgärd

Avsaknad av redundant IT-infrastruktur
Att kommunen ser till att
kritiska system fortsätter
vara tillgängliga för
användare efter att ett
haveri inträffat

IT-chef

Delårsboks Analys av
lut och
status
årsbokslut

Långsiktigt mål med en tidsplan på tre till fem år. För
2021 har investeringar i delar av behövd infrastruktur
genomförts. Installation och konfiguration av det första
steget av flera i det närmaste slutförd. Beroende av
sekundär fysisk placering (Räddningstjänstens nya
lokaler) för att effektuera finnes. Redundanta
fiberförbindelser för området Bjärke, Sollebrunn och
sammankoppling med Vårgårda kommun inköpta,
konfigurerade och tas i bruk under fjärde kvartalet 2021.

Kompetensförsörjningsproblematik

19

Sida 115 av 596

Fortskrider
enligt
långsiktig
plan.

Internkontroll

Att kompetens finns inom HR-chef
organisationen i syfte att
nå målen

Delårsboks Inom ramen
lut och
för
årsbokslut medarbetarsa
mtal/medarbet
aröverenskom
melse på
individnivå.

Frågan aktualiseras löpande och är även en av
huvuddelarna inför att den årliga löneöversynen startar
upp med analys och behovsinventering. På organisatorisk
nivå lyfts frågan in och hanteras inom ramen för det
strategiska kompetensförsörjningsarbetet.

HR-chef

Delårsboks Stickprov
lut och
löneutbetalnin
årsbokslut gar

Stickprov på anställningsavtal är gjord, samtliga har
överensstämt med registrering i lönesystemet.

HR-chef

Årsbokslut

Mätvärde tas
fram en (1)
gång per år
och
återrapportera
si
internkontrollu
ppföljning.

Följs upp i årsbokslut.

HR-chef

Årsbokslut

Enkät till
chefer

Följs upp i årsbokslut.

Felaktiga löneutbetalningar
Att löneutbetalningar är
korrekta och stämmer
överens med
anställningsavtal
Löneglidning
Löneökningar utöver vad
som fastställts i centrala
eller förbundsvisa
kollektivavtal

Arbetsmiljö
Att framtagna riktlinjer
och rutiner inom ramen
för det systematiska
arbetsmiljöarbetet följs
Attesträttigheter
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Att attesträttigheter
stämmer överens med
beslutad attestlista, dvs.
att medarbetare inte
felaktigt har
attestbehörighet

Ekonomichef

Delårsboks Avstämning
lut och
av attestlista
årsbokslut mot system
där
attestbehörigh
eter
administreras.

Vid kontroll av attestlistan genomförs en avstämning av
det system som används för hantering av
attestbehörigheter och gällande attestlista.
Internkontrollpunkten syftar till att identifiera avvikelser
mellan beslutad attestlista och de behörigheter som är
aktiva i systemet. Attestlista och system stäms av
löpande under året. Därtill har ytterligare kontroll
genomförts i samband med delårsbokslutet.
Kontrollpunkten bedöms därmed vara genomförd och
inga avvikelser har noterats.

Ekonomichef

Delårsboks Stickprov
lut och
årsbokslut

Majoriteten av stickproven som genomförts var helt
korrekta. Vissa saknade information som gjorde att det
inte gick att bedöma huruvida de följde ramavtal eller ej.

Stabschef

Delårsboks Rapportering
lut och
av krisstabens
årsbokslut löpande
arbete med
hantering av
verksamhetsa
npassning
informationss
pridning.

Stabsarbetet covid-19 har pågått under hela våren och
fortsätter tills läget är normalt igen. Staben samordnar
informationsbehov och att kommunen anpassar
verksamheten utifrån rådande rekommendationer.
Arbetet fortsätter under hösten.

Avtalstrohet
Att beställare väljer rätt
leverantör och rätt avtal
vid inköp

Covid-19
Att kommunen anpassar
sin verksamhet enligt
rådande
rekommendationer och
att informationsspridning
fungerar

Behörigheter, verksamhetssystem
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Fortsatt arbete
med
ramavtalstroh
et och ehandelsprojekt
et.

Internkontroll

Att behörigheter i
verksamhetssystem
stämmer överens med
medarbetares
anställningsform och
uppdrag/roll samt är i
enlighet med
informations- och ITsäkerhetsriktlinjer

IT-chef

Delårsboks Stickprov
lut och
behörigheter
årsbokslut

Enligt plan. Kommer att pågå under två år med
implementation under 2022. Förberedelser i form av
nödvändigt IT-stöd inköpt, riktlinjer och metodstöd
framtaget.

Omedelbara åtgärder
Inga omedelbara åtgärder har identifierats i budget 2021.
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Fortsätter
enligt
långsiktig
plan.

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-09-28

§ 91 2021.241 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2021
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås har ett delårsbokslut upprättats per den 31 augusti
för kultur- och utbildningsnämnden. Delårsbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna
anvisningarna. Delårsbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi och personal
även uppföljning av den interna kontrollen.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 0,7 mkr där 8,2
mkr av avvikelsen beror på upplupen semesterskuld. Resultatet är en försämring mot
motsvarande period föregående år med 6,3 mkr. Nämnden bedömer ett underskott om 7,5
mkr med beräknade effekter av Covid-19 om 9 mkr inkluderat. Där effekten av Covid-19
påverkat ekonomin mest är Nolhaga Parkbad med intäktsbortfall om 5,4 mkr jämfört med
budget.
Under perioden har nämnden behövt anpassa sina verksamheter för att möta restriktionerna
i samhället redan från årets början. Samtliga verksamheter har arbetat aktivt med
omställningsarbete genom begränsning av antalet timvikarier, reducering av öppettider,
översyn av nyrekryteringar, omställning av personal och funktion samt eftersökning av
externa medel.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2021 och översänder det till
kommunstyrelsen
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Inledning - väsentliga händelser
Pandemin Covid–19
Den 18 december 2020 införde regeringen nationella restriktioner för kommuner och
regioner för att minska smittspridningen av pandemin. De nya restriktionerna innebar att
de kommunala verksamheter som allmänheten hade tillträde till och som inte ansågs
nödvändiga att hålla öppna skulle stängas. Exempel på sådana verksamheter var
idrottsanläggningar, badhus, mötesplatser, öppna förskolor och muséer. Beslutet kom att
medföra att stora delar av kultur- och utbildningsnämndens verksamheter stängdes ner i
december för att inte öppna igen förrän i slutet av maj eller i mitten av juni. Stängningarna
har påverkat servicen gentemot invånarna och besökare till kommunen. Pandemin har
även gett ekonomiska effekter på kultur- och utbildningsnämnden. Där det har funnits
möjlighet har utbud och service anpassats efter rådande omständigheter. Nämndens
gymnasie- och vuxenutbildning omfattades sedan tidigare av restriktioner.
Sedan våren 2020 har förvaltningen genomfört tre enkäter bland samtliga medarbetare i
syfte att undersöka den psykosociala arbetsmiljön under pandemin. Resultatet av dessa
enkäter följs upp i handlingsplaner över arbetsmiljön i verksamheterna.

Verksamhet utbildning
Alströmergymnasiet
I juni var det ca 340 elever som tog studenten. Dessa fördelades på 17 avgångsklasser
där eleverna läst på yrkes- och studieförberedande program.
Med anledning av coronapandemin har fjärrundervisning bedrivits för elever vid
Alströmergymnasiet i perioder sedan den 17 mars 2020 med undantag för
gymnasiesärskolan och gymnasieskolans individuella program (IM). Rektorerna har också
haft rätt att kalla in elever till närundervisning om de bedömts vara i behov av stöd eller av
annan anledning är i behov av närundervisning. Praktiska moment och prov har prioriterats
och har kunnat genomföras på plats i skolans lokaler. Detta för att säkerställa en kvalitativ
undervisning och elevens möjlighet att nå målen i sin utbildning. Fjärr- och
distansundervisning har varit följsam och effektiv till följd av att huvudmannen sedan ett
antal år genomfört digitalisering i skolverksamheten.
I enlighet med internkontrollplanen har nämnden följt upp distans- och fjärrundervisningens
påverkan på elevernas måluppfyllelse och hälsa under våren (KUN § 32 2021-03-17).
Ytterligare avstämning kommer att delges nämnden vid sammanträdet i oktober.
Rektorerna vid Alströmergymnasiet har kontinuerligt planerat och följt upp åtgärder i syfte
att säkerställa måluppfyllelsen och elevernas hälsa. Distansundervisning och delvis
distansundervisning har pågått under en längre tid och påverkan på mående och
måluppfyllelsen finns men ser olika ut för enskilda elever och elevgrupper. Mer information
lämnas i uppföljning av internkontrollplan.
Nämnden beslutade att genomföra en förändring av sektorsindelningen vid
Alströmergymnasiet (KUN § 62 2021-05-19) i syfte att öka den organisatoriska
samordningen mellan de lagstadgande och icke lagstadgade verksamheterna. I juni antog
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nämnden en ny plan för systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet (KUN § 77 2021-0615) i syfte att få en än tydligare systematik i arbetet där analysarbetet är i fokus.
Under våren beslutade nämnden (KUN § 53 2021-04-21) att ingå samverkansavtal med
Vårgårda kommun om att motta elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp på
Vårgårdas Sundlergymnasium. Genom att ingå samverkansavtal kan kommunerna
tydliggöra ansvar och ersättning för en längre period vilket skapar förutsättningar för en
hållbar planering för organisatoriska och pedagogiska förutsättningar.
Den 16 augusti startade höstterminen med alla elever och lärare på plats på
Alströmergymnasiet. Gymnasiet hade vid skolstarten riktade åtgärder för att minimera
eventuell smittspridning. Samtliga elever i åldrarna 16-17 år har erbjudits vaccination på
plats på Alströmergymnasiet med start i slutet av augusti. Vaccineringen skedde i
samverkan med en vårdcentral.

Vuxenutbildningen Campus Alingsås
Vuxenutbildningen har under året fortsatt ha en covidanpassad verksamhet, vilken
infördes under hösten 2020. Detta innebär att undervisningen till största del har skett via
fjärr- och distansundervisning. Elever med särskilda behov av stöd har erbjudits
undervisning på plats. Från och med höstterminen kommer vuxenutbildningen succesivt
återgå till ordinarie undervisningsverksamhet. I augusti genomfördes en planering för
vaccinering av elever på SFI samt personer aktuella inom Integrationsenheten.

Kulturskolan
Kulturskolans verksamhet har till största del bedrivits på plats i kulturskolans lokaler under
året. Verksamheten har anpassats efter rådande pandemirestriktioner vilket bland annat har
medfört att dansgrupperna har genomfört undervisning med reducerat antal barn och unga.
I vissa fall har även undervisning genomförts digitalt. Återkommande evenemang har också
genomförts digitalt som exempelvis det kommunövergripande Allsångsprojektet.

Ungdomsverksamheten
Ungdomsverksamheten har bedrivit sin verksamhet i mindre skala till följd av pandemin.
Ungdomar har inte kunnat träffas i lokalerna i samma utsträckning som tidigare och flera
aktiviteter har genomförts digitalt. Verksamheterna i Sollebrunn och Ingared har varit
stängda. Nämnden beslutade den 17 mars (KUN § 29) om en ny organisation avseende
ungdomsverksamheten kallat ”Mötesplats unga”. Målet med den nya organisationen var
att bidra till en meningsfull och likvärdig fritid för unga människor genom ett breddat utbud,
gemensamma arbetssätt och en ökad mångfald av mötesplatser för verksamheten. I den
nya organisationen finns även ett uttalat fokus på demokratifrågor för gymnasieskolan,
kulturskolan samt ungdoms- och fritidsverksamheten. Den nya organisationen började
gälla från den 1 augusti. Förvaltningen har tilldelats medel från MUCF för ett riktat
demokratiprojekt för ungdomar i Alingsås som rör ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet
inom ramen för Mötesplats unga. Förvaltningen har även under året initierat ett arbete med
att revidera ungdomsfullmäktiges reglemente i syfte att öka ungdomarnas tillträde till den
lokala demokratin.
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Anläggning och fritid
Nolhaga Parkbad
Årets första åtta månader har till stor del präglats av pandemins effekter. Mellan 19
december 2020 till den 20 juni 2021 var Nolhaga Parkbad helt stängt för allmänheten. Från
den 21 juni kunde Parkbadet öppna igen men med ett begränsat antal platser som endast
kunde förbokas. Den 15 juli kunde förvaltningen ytterligare öka upp antalet bokningsbara
platser till följd av att vissa begräsningar upphävdes. Den succesiva återgången till ett
normalläge innebär att augusti månads besökssiffror med tillhörande intäkter liknade
samma period under föregående år.
Parkbadets har kunnat bedriva simskola med undantag för några veckor i början av året.
Med vissa undantag har även simföreningarna kunnat bedriva verksamhet och simskola.
Även grundskolan och gymnasiets simundervisning har prioriterats. Parkbadets
medarbetare har lånats ut till andra förvaltningar i kommunen under stängningsperioden.
Under sommaren erbjöd verksamheten avgiftsfri simundervisning till barn och unga i
åldrarna 10-15 år med bristande simkunskaper. Satsningen hade omkring 100 deltagare.
Även ett hundratal yngre barn har genomgått intensivsimskola under sommarperioden.

Övriga anläggningar
Lokalbokningens möjlighet att hyra ut idrottslokaler har också påverkats av de nationella
restriktionerna men har kunnat öppna upp uthyrning i den takt som restriktionerna tillåtit.
Sedan i slutet av augusti har lokalbokningen återgått till ordinarie uthyrningsfrekvens.
Provtagning av EU-bad har genomförts under sommaren och förvaltningen har vid några
tillfällen fått avråda från bad till följd av algblomning. Förvaltningen deltar i
planeringsprocessen avseende ny ishall och står i nära kontakt med berörda föreningar.
Barnens Lantgård har även under 2021 varit stängt för allmänheten till följd av pandemin.
Under året har förvaltningen tillsammans med kommunstyrelsens exploateringsenhet och
samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en översyn av samt upprättat tydligare
gränsdragningslistor över kommunens hantering avseende badplatser. Resultatet innebär
att förvaltningen ansvarar för provtagning av EU-bad, livräddningsutrustning samt bryggor.

Föreningslivet
Alingsås föreningsliv har även under detta år upplevt negativa effekter i sina verksamheter
samt inkomstbortfall till följd av pandemin. Det handlar bland annat om inställda träningar,
matcher, turneringar och evenemang. I budgeten för 2021 beslutade kommunfullmäktige
om en extra miljon kronor till föreningarna och studieförbunden för att mildra pandemins
effekter. Kultur- och utbildningsförvaltningen har administrerat denna satsning till
föreningslivet. Miljonen är uppdelad i olika stödpaket, där vissa delar fördelas utifrån
ordinarie verksamhets- och anläggningsbidrag där det görs en generell beräkning av
intäktsbortfall. Dessutom har föreningar kunnat söka stöd för att anordna aktiviteter riktade
till barn och unga under sommarlovet och till särskilda grupper för att främja föreningslivet
under året. Sammantaget har 15 föreningar bidragit till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
under sommarperioden.
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Integration och arbetsmarknad
Mottagning och introduktion
Under 2021 har Alingsås kommun tilldelats att ta emot 52 individer inom det lagstadgade
fördelningstalet. På grund av den pågående pandemin kunde 16 individer från 2020 års
fördelningstal inte komma till kommunen under föregående år men beräknas anlända
senare under året. Sammantaget betyder det att kommunen kommer ta emot 68 individer
inom fördelningstalet under 2021. Ytterligare sju individer har självmant flyttat till
kommunen under året eller kommit som anhörig till redan bosatta personer (så kallad EBO
- egenbosatt). Förvaltningen gör en prognos om att ytterligare fem individer kommer flytta
till kommunen på egen hand under årets sista månader. Detta innebär att det totala
prognostiserade mottagandet utgörs av totalt 80 individer.
Den rådande pandemin har fört med sig en förskjutning av mottagandet och innebär en
negativ påverkan på budget då utbetalning av statsbidrag för denna grupp förskjutits. Av
årets mottagande prognostiseras 60 % av individerna utgöras av KVOT-flyktingar vilket
ofta innebär individer med kortare utbildningsbakgrund eller behov av stöd i form av mer
personalresurser, längre SFI-undervisning eller annat stöd av kommun eller region.
Projektet ”Tellus” har med stöd av medel från Länsstyrelsen startat upp under våren.
Målgruppen för insatsen är utrikesfödda föräldrar som är föräldralediga. Syftet med
aktiviteterna är att främja utrikesfödda föräldrars integration i samhället och påskynda
etableringen i samhälls- och arbetslivet. Aktiviteternas fokus ligger på språkträning och
etablering i arbetslivet. Till följd av pandemin har projektet enbart kunnat genomföras i liten
skala under våren.

Arbetsmarknad
Kultur- och utbildningsnämnden, som utgör kommunens arbetslöshetsnämnd, har ansvar
för att främja sysselsättning och förebygga arbetslöshet. I pandemins spår har förutom den
dagliga verksamheten med att stötta personer ut i självförsörjning även fokus legat på att
förebygga ohälsa, isolering och ökat utanförskap.
Som en följd av pandemin samt förändringar inom Arbetsförmedlingen har enbart 20 % av
årets deltagare blivit remitterade till verksamheten från Arbetsförmedlingen och en större
del har kommit från kommunens socialförvaltning. Detta har medfört en negativ påverkan
på verksamhetens intäkter samt en ökning av deltagare som av olika anledningar står
längre ifrån arbetsmarknaden och/eller har haft försörjningsstöd under en längre period.
Under året har förvaltningen ökat samverkan med socialförvaltningen genom
gemensamma ledningsgruppsträffar 1-2 gånger i månaden. Syftet med träffarna har varit
att skapa ett gemensamt arbetssätt runt de individer som erhåller försörjningsstöd och som
får insatser genom Arbetsmarknadsenheten. 120 individer har identifierats ha långvarigt
försörjningsstöd och kommer genomgå arbetsförmågebedömningar av arbetsterapeut på
Arbetsmarknadsenheten. Syfte är att kartlägga vilken instans och vilken insats som ska ge
stöd till individerna. Sammantaget har 23 individer påbörjat utredning.
Under perioden har funktionen ”En väg ut” administrerat och anordnat sammantaget 229
stycken feriejobb till ungdomar i åldrarna 16-18 år. Fördelning av feriearbetena såg ut
enligt följande:
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Mottagare

Antal

Barn- och ungdomsförvaltningen

73

Extraresurs vaccinering

12

Föreningslivet

28

Kommunledningskontoret

6

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4

Kultur- och utbildningsförvaltningen

51

KOU/SBK-städ

38

Ferieentreprenörsskola

17

Totalt

229

Under perioden har även 35 nya extratjänster i kommunala verksamheter tillsatts.
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att administrera och följa upp grundskolans PRAO.
På grund av pandemin uteblev vårens ordinarie PRAO-period. Under året har
Arbetsmarknadsenheten arbetat med 312 individer exklusive feriejobben och PRAO.
I syfte att förkorta utrikesföddas väg ut i självförsörjning har 54 utrikesfödda under
perioden ingått i det ESF-finansierade projektet PIK ”Premiär i kommunen”. Ett projekt som
testar nya metoder att arbeta med de utrikesfödda individer som står allra längst ifrån
arbetsmarknaden.

Kultur, turism och evenemang
Kulturhuset och Nolhaga slott
Pandemin har påverkat kulturhusets publika verksamheter. Under januari till i slutet av maj
hade biblioteket en minskad tillgänglighet och var mer eller mindre stängt för fysiska besök
men kunde ändå hålla öppet och tillhandahålla biblioteksservice i form av
hämta/lämnaservice av media, tillgång till dagstidningar samt möjlighet att använda dator
med internetuppkoppling. Viss service har även återfunnits vid filialbiblioteken i Ingared
och Sollebrunn. Sedan i slutet på maj var biblioteket åter öppet för fysiska besök om än
med begränsad service och minskade öppettider. Under den period biblioteken var
stängda för ordinarie fysiska besök, januari-maj, minskade den fysiska utlåningen av
media med 65%. Att siffrorna inte minskat mer kan bero på generösa omlåningsregler
samt att biblioteken möjliggjort för skolor att låna media. E-lånen ökade samtidigt med
30%. Den ordinarie programverksamheten övergick i digital form och riktat sig till både
vuxna och barn via kulturhusets och kommunens Youtube kanaler. Förvaltningen
producerade även Alingsås officiella digitala nationaldagsfirande där bland annat 2020 års
Kulturpris och Kulturstipendium Alstroemeria uppmärksammades.
Under året har konsthallen haft två utställningar. I Nolhaga slott visades under sommaren
konstprojektet ”Forms Follows Fiction” vilket finansierades med stöd från Västra
Götalandsregionen och Kulturmiljonen GR.
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Museets nya utställning ”Vattenspeglingar” invigdes mitt under pandemin under hösten
2020 vilket medförde att den endast kunde öppnas upp i digital form för allmänheten. Från
slutet av juni öppnade museet återigen för fysiska besök. För närvarande pågår ett arbete
med att bygga upp en ny basutställning över Jonas Alströmers manufaktur och Alingsås
som historiskplats i museets bottenvåning.
Förvaltningen arbetar med att genomföra en permanent konstnärlig gestaltning enligt 0,5%
regeln i anslutning till ny- och ombyggnationen av Noltorpsskolan. Som en del av ett EUfinansierat projekt (av Leader Insjöriket samt Västra Götalandsregionen) har gång- och
cykelbron vid Mjörn blivit konstnärligt gestaltad genom projektet ”Händelser vid
Gotaleden”. Projektet är ett samarbete mellan Nääs Konsthantverk, Gotaleden, Alingsås
kommun, Partille kommun och Lerums kommun.
I år har socialstyrelsen tilldelat kommunerna riktade bidrag för att bedriva avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Kultur- och
utbildningsförvaltningen har arrangerat olika aktiviteter så som bokträffar, cirkusskola,
simskolor och kreativa verkstäder av olika slag. Sammantaget har cirka 1 100 barn och
unga deltagit i förvaltningens egenproducerade aktiviteter.

Turism och besöksnäring
På grund av pandemin beslutade nämnden att ställa in Potatisfestivalen även i år (KUN §
82 2021-06-15)). Inställda evenemang på grund av Coronapandemin har drabbat
besöksnäringen negativt. I samarbete med olika aktörer i Alingsås har olika
paketupplevelser skapats som marknadsförts på hemsidan vastsverige.com/alingsas.
Hemesterkonceptet har utvecklats ytterligare under sommaren 2021 utifrån
fokusområdena kultur-, natur- och måltidsturism. Inför sommaren har fokus legat på att
utveckla förvaltningens guidade turer och olika cykelrundor ytterligare.
Samverkanskonceptet ”Strax utanför Göteborg” pågår alltjämt och presenterades i en ny
folder framtagen av Turistrådet Västsverige.
Inför sommaren öppnades en ny turistattraktion upp. Det gamla luftvärnstornet från andra
världskriget, som återfinns på Nolhagaberg, restaurerades under våren och återöppnade i
juni som ett utsiktstorn. Som turistvärdar för besökare till tornet tillsattes feriearbetande
ungdomar. Under den period om två månader som tornet var öppet hade det 1882
besökare. I juni flyttade turistinformationen in i nya centrala och tillgängliga lokaler på
Kungsgatan.
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Måluppföljning
Nedan anges nuläget för arbetet med nämndens fastställda mål. Följande signalfärger
används för bedömning av nuläget:
Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

I hög grad uppfyllt

Helt uppfyllt

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv,
näringsliv och föreningsliv
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Bedömning

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
Stimulera barn och unga att börja samt
fortsätta idrotta inom föreningsidrotten i
samverkan med föreningslivet.

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Senaste utfallet av indikator och nyckeltal är från 2019. Siffror avseende 2020 blir
tillgängliga under hösten. De senaste årens siffror avseende deltagartillfällen beskrivs
nedan. Resultaten innebär att Alingsås ligger bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige
sett till antal deltagartillfällen för barn och unga i åldrarna 7-20 år samt antal
deltagartillfällen för unga i tonåren 13-16 år.

Indikator

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
- Alingsås

iu

iu

35

34

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
- Riket

iu

iu

32

32

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar, antal/inv 13-16
år - Alingsås

iu

iu

44

44

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar, antal/inv 13-16
år - Riket

iu

iu

40

40

Källa: Kolada
*Utfall för 2021 saknas vid delårsbokslutets rapportering.

Nyckeltal

Källa: Kolada
*Utfall för 2021 saknas vid delårsbokslutets rapportering.

Alingsås barn och ungdomar har ett högre deltagande i idrottsföreningar jämfört med riket.
Under pandemin har viss föreningsidrott påverkats gällande deltagandet. Det är i
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dagsläget svårt att säga hur detta påverkar siffrorna för 2020 och 2021. Dock har
nämnden fortsatt fördela föreningsbidrag till föreningslivet samt tillhandahålla idrottslokaler
och anläggningar till föreningar. Genom dessa kanaler stimulerar nämnden till ett aktivt
föreningsliv. Nämndens riktade projektbidrag samt folkhälso- och miljöbidrag har använts
för att skapa nya grupper eller bibehålla ungdomar i idrotten, särskilt i grupperna 13-16 år.
Under årets första halvår har särskilda stimulansmedel riktats till barn- och ungdomsidrott
till följd av pandemin. Utöver detta har riktade medel tilldelats föreningar som skapat
sommarlovsaktiviteter för barn och unga under en tioveckorsperiod. Sammantaget har 15
föreningar tilldelats medel för att genomföra avgiftsfria sommarlovsaktiviteter spridda över
hela kommunen. För att förstärka samverkan med föreningslivet sker kontinuerliga möten
för att säkerställa att Alingsås unga har möjlighet att utöva sin idrott på lika villkor.

2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk,
social och ekonomisk hållbar utveckling
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Bedömning

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller
studera, andel (%)
Skapa ekonomiska och lokala
förutsättningar för att kunna utveckla
innovativa och individuella möjligheter för
ökad självförsörjningsgrad

Indikator
Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare
som börjat arbeta eller studera, andel (%)
(exklusive kommunala
arbetsmarknadsanställningar)

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Utfall 2021
Prognos

Utfall 2020

Utfall 2019

35%

38%

40%

Källa: Kolada

Under perioden har 154 av 312 deltagare avslutat sina insatser vid
Arbetsmarknadsenheten. Av de som har avslutats har 54% gått ut i självförsörjning genom
arbete eller studier (42% i arbete och 12% i studier). I dessa siffror är kommunala
arbetsmarknadsinsatser som extratjänster inräknade.
Motsvarande siffra utan extratjänster inräknande visar att 30% av individerna som avslutat
insatser vid Arbetsmarknadsenheten har påbörjat arbete eller studier under perioden. För
helåret gör förvaltningen bedömningen att 35% av individerna i denna grupp (exklusive
kommunala arbetsmarknadsanställningar) kommer avslutas vid Arbetsmarknadsenheten
och komma ut i arbete eller studier.
Deltagarna vid Arbetsmarknadsenheten har under året varit ungefär hälften kvinnor hälften
män. Andelen utrikesfödda och individer med ohälsa har utgjort en stor del av
deltagarantalet vid Arbetsmarknadsenheten under året. Utrikesfödda utgör cirka 60% av
deltagarna vilket är ungefär samma siffror som 2020. Jämfört med föregående år har det
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skett en ökning av andelen individer med ohälsa där ungefär 45% av alla deltagare i
verksamheten har haft någon slags ohälsa. För dessa individer kan en extratjänst vara ett
viktigt steg för att närma sig arbetsmarknaden och samtidigt bli självförsörjande.
För att stötta målgruppen nyanlända ut i självförsörjning har verksamheten arbetat aktivt
genom ESF-projekt PIK och utökat antal genomförda arbetsförmågebedömningar
kopplade till ohälsa.

Nyckeltal

Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare
som börjat arbeta eller studera, andel (%)
(inklusive kommunala
arbetsmarkandsanställningar)

Mål 2021

Utfall 2021
delårsbokslut

Utfall 2020

55%

54%

55%

Källa: Kultur- och utbildningsförvaltningens egna uppgifter

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott
bemötande från kommunen
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Bedömning

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
Andelen som kontaktar kultur- och
utbildningsförvaltningen via telefon som
får direkt svar på enkel fråga ska öka.

Mål 16 Fredliga och inkluderande
samhällen

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Andel som kontaktar kultur- och
utbildningsförvaltningen per e-post och får
svar inom en dag ska öka.

Mål 16 Fredliga och inkluderande
samhällen

Under perioden har förvaltningens verksamheter arbetat med att på olika sätt
implementera och aktualisera kommunens riktlinjer för service och bemötande. Flera
verksamheter har bland annat infört dessa mål i medarbetarnas
medarbetaröverenskommelser.
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Nyckeltal

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga, individ/familj (%)

i.u

67%

34%

Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga, kultur/fritid (%)

i.u

33%

67%

Andel som får svar på e-post inom en
dag, individ/familj (%)

i.u

50%

83%

Andel som får svar på e-post inom en
dag, kultur/fritid (%)

i.u

100%

67%

*Utfall för 2021 saknas vid delårsbokslutets rapportering.

4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa
utbildningar
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Bedömning

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) (alla)
Andelen gymnasielever med examen
inom 3 år ska öka.

Mål 4 God utbildning för alla

Alla nationella gymnasieprogram är treåriga, men vissa elever behöver fler år för att ta
examen från ett nationellt program. Det senaste utfallet visar att andelen elever vid
Alströmergymnasiet som totalt tar examen inom fyra år har minskat något mellan 2019 och
2020 från 74,9 % till 73,6 %. Introduktionsprogrammens elever återfinns i statistiken och
dessa elever kan behöva fler studieår för att ta examen. Alströmergymnasiet befinner sig
fortsatt över snittet i riket gällande examen inom fyra år.
Andelen elever vid Alströmergymnasiet (inklusive introduktionsprogrammen) som tar
examen inom tre år har ökat något mellan åren 2019 till 2020 från 69,3 % till 69,9 %.
Andelen elever med examen har ökat på samtliga högskoleförberedande program och på
majoriteten av yrkesprogrammen under 2020. Resultaten för 2021 är ännu inte klara.
Resultatet för 2020 ligger över snittet för riket och innebär också att Alingsås återfinns
bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige.
Skolledningen på Alströmergymnasiet jobbar aktivt med att öka andelen elever med
examen inom tre år. Med start från höstterminen kommer ett riktat stöd erbjudas till elever
med behov bland annat under lunchtid. Även lovskolornas verksamhet har utökats och
kombinerats med komprimerade kurser i anslutning till skolslut.
Indikator

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Gymnasieelever med examen inom 4
år, kommunala skolor, andel (%) Alingsås

i.u

73,6

74,9

Gymnasieelever med examen inom 4
år, kommunala skolor, andel (%) – Riket

i.u

69,9

69,9
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Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Gymnasieelever med examen inom 3 år,
kommunala skolor, andel (%) – Alingsås

i.u

69,9

69,3

Gymnasieelever med examen inom 3 år,
kommunala skolor, andel (%) – Riket

i.u

63,9

64,7

Nyckeltal

*Utfall för 2021 saknas vid delårsbokslutets rapportering.

För att öka måluppfyllelsen för elever inom gymnasiet och gymnasiesärskolan har
nämndens skolsektorer arbetat med särskilda fokusområden i relation till det systematiska
kvalitetsarbetet under 2021. Arbetet med dessa fokusområden går enligt plan.

Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Bedömning

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) (alla)
Andelen nybörjare som klarar kurser inom
SFI ska öka.

Mål 4 God utbildning för alla

De senaste utfallet för indikatorn visar att andelen elever på SFI som efter två år klarat
minst två kurser har ökat från 32 % till 40% mellan 2019 och 2020.
Under 2020 var det fler kursdeltagare som betygsattes inom SFI än året innan. Samtidigt
var andelen elever som gjorde avbrott i studierna i stort sett samma jämfört med
föregående år.
Genom att titta på avbrott i studierna kan man få en kompletterande bild till
studieresultaten. Ett studieavbrotten påverkar studieresultaten negativt, men kan vara
positivt för individen. Detta då ett avbrott exempelvis kan bero på att den studerande har
börjat arbeta eller påbörjat någon annan utbildning eller insats vilken på sikt kan led till
självförsörjning. Den främsta anledningen till avbrott i SFI-studierna under 2020 berodde
på att eleven kommit i jobb, praktik eller andra studier. Andelen elever som gjorde avbrott
till följd av denna orsak var högre än året innan.
Avbrottsorsakerna vid SFI-studierna kommer att följas upp mer aktivt under hösten 2021
och våren 2022.
Under 2021 fokuserar samtliga verksamheter inom vuxenutbildningen på att motverka
avbrott inom utbildningen och därmed höja andelen kursdeltagare som betygssätts bland
annat genom att ytterligare utveckla flexibilitet och individanpassningen i undervisningen.
Även en kvalitetssäkring av informationen som går ut till elever före och under studierna
genomförs. Förvaltningen arbetar med att ta fram nya elevenkäter för att mäta olika
aspekter av utbildningen i syfte att fortsätta förbättra den. Detta gäller såväl pedagogiska
som administrativa delar av verksamheten.
Indikator
Elever på SFI som klarat minst två
kurser, av nybörjare två år
tidigare, andel (%) (alla)

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

i.u

40

32

42

Källa: Kolada
*Utfall för 2020 och 2021 saknas vid delårsbokslutets rapportering.
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Uppföljning av internkontroll
Internkontrollplan
Uppföljning av internkontrollplanen återfinns i slutet av dokumentet.

Omedelbara åtgärder
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 november 2020 (§ 92) att ge
förvaltningen i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhet utbildnings delar
som inte lyder under skollagen avseende ungdomsgårdar. Detta utifrån den risk- och
väsentlighetsanalys som genomfördes med ett förstärkt arbetsutskott den 11 november
2020. I analysen framkom att satsningar och en utveckling bör genomföras under 2021
avseende nämndens förbyggande ungdomsverksamhet. Förvaltningen fick i uppdrag att
genomföra och återrapportera genomlysningen till nämnden. Den 17 mars (KUN § 29
2021) återrapporterade förvaltningen denna genomlysningen och nämnden beslutade om
en ny organisation avseende ungdomsverksamheten kallat ”Mötesplats unga” (vilket även
beskrivits inledningsvis i detta delårsbokslut).
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Ekonomi
Inledande sammanfattning
Kultur – och utbildningsförvaltningen redovisar för andra tertialet ett utfall om 0,7 mkr. Av
den positiva avvikelsen står semesterskulden för 8,2 mkr. På helår lämnar förvaltningen en
prognos om -7,5 mkr. Pandemins effekter på det ekonomiska resultatet uppskattas till -9
mkr.
För att begränsa det ekonomiska underskottet som till stor del drivits av rådande pandemi
har nämnden behövt anpassa sina verksamheter för att möta restriktionerna i samhället
redan från årets början. Samtliga verksamheter arbetar aktivt med omställningsarbete
genom begränsning av antalet timvikarier, reducering av öppettider, översyn av
nyrekryteringar, omställning av personal och funktion samt eftersökning av externa medel.
Helårsprognosen utgörs till stor del av intäktsbortfall kopplat till pandemin samt viss
fördyrning av interkommunala kostnader på gymnasieskolan. Merparten av nämnda
intäktsbortfall kan härledas till förlorade intäkter på Nolhaga Parkbad och förvaltningens
kaféverksamheter samt minskad uthyrning av sporthallar.

Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår
2021

Avv.
prognos/
budget
2021

Delårsbokslut
2021

Delårsbokslut
2020

Diff. utfall
2020/2021

95 982

87 187

-8 795

48 997

54 601

-5 604

-207
993

-205 174

2 818

-127 821

-121 634

-6 187

Lokalhyror

-57 513

-57 656

-143

-38 360

-37 222

-1 139

Köp av tjänster

-95 495

-97 916

-2 421

-61 408

-57 550

-3 858

Övriga kostnader

-31 869

-30 828

1 041

-18 666

-20 812

2 146

Verksamhetens
kostnader

-392
869

-391 574

1 295

-246 256

-237 218

-9 038

Verksamhetens
nettokostnader

-296
887

-304 387

-7 500

-197 259

-182 617

-14 642

296 887

296 887

0

197 924

189 563

8 361

Finansnetto

0

0

0

-2

-3

2

Årets resultat

0

-7 500

-7 500

664

6 943

-6 279

Verksamhetens
intäkter
w
Personalkostnader

Kommunbidrag

16
Sida 135 av 596

Prognos och prognosförändring
Intäkter
På helårsbasis förväntas intäkterna avvika negativt mot budget med 8,8 mkr. Av det
prognostiserade intäktsbortfallet kan 5,4 mkr härledas till Nolhaga Parkbad. De uteblivna
intäkterna för Nolhaga Parkbad kan kopplas till rådande pandemi vilket även gäller för
uthyrning av sporthallar, där nuvarande restriktioner förväntas innebära ett intäktsbortfall
om 1,2 mkr. Restriktionerna kopplade till Covid-19 förväntas även påverka intäkterna för
förvaltningens kaféverksamheter med 2,3 mkr. Jämfört med den senaste prognosen är
den samlade prognosen för intäkter försämrad med 0,3 mkr. Eftersom förvaltningen sen
invigningen av Nolhaga Parkbad inte haft ett år av vanlig drift att analysera intäkterna efter
så ska den prognostiserade effekten av pandemin om 5,4 mkr ses som en uppskattning
baserad på vissa antaganden.

Personalkostnader
Förvaltningens personalkostnader förväntas bidra till en positiv budgetavvikelse om 2,8
mkr. Resultatet är en följd av arbetet med att begränsa antalet timvikarier, se över
öppettider samt att anställning av ny personal anpassas i den grad det går för
verksamheterna under den rådande pandemin. Jämfört med senaste prognosen på 3,2
mkr är den samlade prognosen för personalkostnaderna försämrad med 0,4 mkr.

Lokalhyror
Förvaltningen förväntar sig 0,1 mkr i negativ budgetavvikelse för lokalhyror. Jämfört med
den senaste prognosen är detta en försämring om 0,2 mkr.

Köp av tjänster
Förvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse om 2,4 mkr för köp av tjänster. Den
negativa avvikelsen beror främst på ett högre kostnadsläge för interkommunala kostnader
på Alströmergymnasiet om 1,9 mkr jämfört med budget. Interkommunala kostnader
påverkas bland annat av svårprognostiserade elevflöden, befolkningstillväxt samt elever
som läser mer än tre år. Jämfört med den senaste prognosen är köp av tjänster förbättrad
med 0,2 mkr.

Övriga kostnader
På helårsbasis lämnar nämnden en positiv prognos om 1 mkr för övriga kostnader.
Positiva avvikelser återfinns inom förvaltningens kaféverksamheter med färre inköp på
grund av anpassade öppettider efter restriktioner. Utbetalda bidrag inom stödpaketet bidrar
med 1 mkr i kostnadsökning. Restriktivitet och analys av verksamheternas behov av övriga
kostnader har genomförts vilket medför att övriga kostnader förväntas avvika positivt trots
påverkan av stödpaketet.
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Utfall för perioden
Intäkter
Förvaltningens intäkter avviker negativt med 14,2 mkr för perioden. 6,1 mkr av
intäktsbortfallet kan härledas till Nolhaga Parkbad. Uthyrning av förvaltningens lokaler
avviker negativt med 1,5 mkr varav 1,1 mkr beror på minskad uthyrning av sporthallar. I
nuläget är utfallet för kontogrupp bidrag negativt om 5,5 mkr men förväntas på helår ge ett
positivt utfall på 1,8 mkr då samtliga bidrag ännu inte bokförts. Integrationsenheten avviker
negativt om 1,8 mkr varav lägre bidrag utgör 1,5 mkr. Arbetsmarknadsenheten avviker
negativt om 3,5 mkr där en del av avvikelsen beror på lägre mottagande från
arbetsförmedlingen, mindre lönestöd och mindre försäljning i kaféverksamheterna. En del
av den negativa avvikelsen inom dessa verksamheter tas ut av lägre personalkostnader
inom arbetsmarknadsenheten samt minskade kostnader för försörjningsstöd inom
integrationsenheten. Av den sammantaget negativa avvikelsen på intäktssidan finns en
positiv effekt av erhållandet av skolmiljarden på 1,4 mkr.

Personalkostnader
Förvaltningens personalkostnader har ett positivt utfall på 0,1 mkr. Förvaltningens nuläge
påverkas negativt av semesterskulden mot budget motsvarande 1 mkr.
Alströmergymnasiet exklusive gymnasiesärskolan har 1,7 mkr dyrare personalkostnader
än budget. Ungefär hälften av denna avvikelse är kostnader för extra lovskola under
sportlov, påsklov och sommarlov där lärare fått betalt för övertid. Förvaltningen inväntar
intäkt för att möta dessa extra kostnader. Resten av förvaltningen avviker sammantaget
positivt vilket bidrar till ett kostnadsneutralt nuläge.

Lokalhyror
Förvaltningens lokalhyror är i nuläget kostnadsneutral i jämförelse med budget.

Köp av tjänster
Köp av tjänster avviker positivt med 2,3 mkr mot budget. Avvikelsen beror dels av lägre
beställningstakt av övriga främmande tjänster, bland annat kopplat till programverksamhet
inom verksamhet kultur och bibliotek, där utbudet förskjutits till hösten 2021. Nuläget
påverkas också av att höstens transportkostnader för gymnasieelever belastar utfallet först
i september.

Övriga kostnader
I nuläget avviker övriga kostnader positivt med 3,7 mkr. Det positiva utfallet drivs delvis av
lägre kostnader för livsmedel till förvaltningens kaféer. En annan effekt är inköp på
gymnasieskolan där en del kostnader för böcker bokförs i september vilket ger en tillfällig
positiv avvikelse mot budget i delåret. Inom integration syns lägre kostnader för
ekonomiskt bistånd som också påverkar utebliven intäkt inom integrationsenheten där
ersättning för vissa kostnader söks i efterhand.
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Jämförelse mellan åren
Intäkter
De samlade intäkterna delårsbokslut 2021 är 49 mkr vilket är 5,6 mkr mindre än
delårsbokslut 2020. Den största skillnaden mellan åren består av lägre intäkter för taxor
och avgifter om 4,1 mkr samt lägre försäljningsintäkterna på 1,4 mkr. Den största
anledningen till att 2021 har en lägre intäkt än 2020 är att Nolhaga Parkbad varit helt
nedstängt under en längre period samt att restriktionerna varit striktare under 2021.
Avvikelser mellan åren återfinns också inom vuxenutbildningen där intäkterna för
gymnasial vuxenutbildning är 2,3 mkr högre än delåret 2020. Däremot är intäkterna för
svenska för invandrare inom vuxenutbildningen 0,6 mkr lägre 2021 än 2020. På
integrationsenheten är skillnaden 1,4 mkr mellan 2020 och 2021, där intäkterna är lägre
2021 på grund av mindre intäkter från migrationsverket till följd av pandemin samt minskat
mottagande generellt.

Personalkostnader
Personalkostnaderna har ökat med 6,2 mkr jämfört med delåret 2020. Ökningen beror på
löneökningar enligt avtal samt viss personaltillväxt inom gymnasieskolan för att möta
befolkningstillväxten. I år har förvaltningen som en extra satsning bekostat en lovskola om
ungefär 850 tkr. Förvaltningar har eftersökt statsbidrag för att täcka denna uppkomna
kostnad. Trots detta förväntas personalkostnaderna per helår avvika positivt med 2,8 mkr till
följd av ett restriktivt förhållningssätt till nyanställning, vikarieanskaffning och
personalsammansättning i sin helhet.

Lokalhyror
Förvaltningens lokalhyror är 1,1 mkr dyrare i år jämfört med föregående år vilket beror på
kostnadshöjning enligt plan.

Köp av tjänster
Mellan 2021 och 2020 är skillnaden 3,9 mkr gällande köp av tjänster. Skillnaden drivs av
ökade kostnader för utresande gymnasieelever samt till viss del utresande elever inom
gymnasial vuxenutbildning.

Övriga kostnader
Delåret 2021 har ett lägre utfall för övriga kostnader än 2020 om 2,2 mkr. Denna skillnad
beror delvis på återhållsamhet i förvaltningen, men även på tillfälliga effekter.
Föreningsbidragen är 0,5 mkr lägre jämfört med 2021 men kommer att betalas ut enligt
budgeterad plan. Flyktingmottagningen har lägre kostnader 2021 på närmare 0,9 mkr
vilket beror på förskjutet flyktingmottagande. Även kaféverksamheterna har lägre
kostnader, vilket beror på förändrade öppettider på grund av pandemin.
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Investeringsuppföljning
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår
2021

Avv. prognos/
budget 2021

Delårsbokslut
2021

Delårsbokslut
2020

Diff. utfall
2020/2021

Expansionsinvestering

5 800

4 485

1 315

1 701

2 172

-471

Inventarier

5 800

4 087

1 713

1 395

1 773

-378

It-utrustning

30

-30

30

55

-26

Maskiner

98

-98

98

344

-246

270

-270

178

0

0

185

0

185

0

185

1 315

-1 315

815

Ombyggnad Hus 4

405

-405

405

405

Ombyggnad Hus 7

310

-310

310

310

Ombyggnation
gymnasiesärskola

100

-100

100

100

Ombyggnation
Utbildningens hus

500

-500

5 800

0

Utställning
MANUFAKTUREN
Reinvestering

0

Renovering utsiktstornet
Anpassningsinvestering

Totala utgifter

0

5 800

185
0

815

0

2 701

2 172

529

Prognos och prognosförändring
Kultur- och utbildningsnämndens investeringsram uppgår 2021 till 5,8 mkr. Investeringarna
består bland annat av anpassning av lokaler vid Alströmergymnasiet samt utbildningens
hus. En ny permanent utställning vid Alingsås museum kommer att invigas och
förvaltningen investerar också i bryggor för kommunens badplatser. Förvaltningen
förväntar sig en prognos som motsvarar budget för 2021.

Utfall för perioden
Förvaltningens utfall är 2 701 tkr vid delåret och följer den planerade investeringstakten.

Jämförelse mellan åren
Under årets första åtta månader har nämnden förbrukat 529 tkr mer investeringsmedel
jämfört med samma period 2020. Detta följer trend från tidigare år där det sista tertialet är
det mest kostnadsdrivande. Både färdigställda och planerade investeringar till och med
augusti följer plan.
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Personalavsnitt
Nämndens utmaningar under årets har i huvudsak varit att säkra en stabil arbetsmiljö vid
omställning och rehabiliteringar. Denna utmaning har skett samtidigt som fokus har legat på
ekonomisk hållbarhet. Utmaningarna har inneburit att nämndens verksamheter aktivt och
gemensamt har samarbetat för att nå ett effektivt omställningsarbete där befintliga resurser
tillvaratagits samt att kompetenser omfördelats inom och mellan verksamheterna.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Genomlysning av personalresurser har gjorts vid vakanser, för att hålla budget i balans.
Vid rekryteringsbehov har nämndens verksamheter arbetat genom en strukturerad
rekryteringsprocess vilket bidragit till att vakanser kunnat tillsättas. Processen kring
försteläraruppdrag är ett exempel.
Arbetet med medarbetaröverenskommelserna har bidragit till att synliggöra
kompetensutveckling i förhållande till verksamheternas behov. En form av karriärmöjlighet
för den enskilde har möjliggjorts i relation till nämndens uppdrag. Nya roller och funktioner
har rekryterats utifrån en föränderlig omvärld, exempelvis inom digitaliseringsområdet.
Ett strukturerat och systematiskt arbete inom ersättningsplanering och rekrytering har
genomförts. Vid tillsättning av vakanta tjänster har hållbar lönesättning tillämpats och lön
erbjudits efter det uppdrag som ska genomföras samt utifrån den utbildning och
erfarenheter som efterfrågats.

Arbetsmiljö
Nämndens arbetsmiljömål under året har varit att minska korttidssjukfrånvaron. Samtliga
chefer har löpande genomgått utbildning i kommunens rutin ”frisk-till-frisk” utifrån ett
särskilt fokus på korttidsfrånvaro och strukturer vid återgång i arbete. Arbetsmiljömålet har
uppnåtts trots de ökade kraven på säkerhet vid sjukdomssymptom under pågående
pandemi.
Riskbedömning arbetsmiljö Covid-19 har genomförts vid samtliga verksamheter samt
regelbundet reviderats.
Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) beslutade under 2020 att införa en ny punkt vid
arbetsplatsträffar (APT) kring informationsinhämtning i relation till Covid 19. Alla
medarbetare har därmed erhållit aktuell information om lägesbild och beslutade åtgärder
inom området.
Under våren genomfördes för tredje gången en förvaltningsövergripande enkät kring social
och organisatorisk arbetsmiljö i syfte att identifiera risker under pågående pandemi.
Resultat har presenterats för chefer och i samverkansgrupper samt analyserats vid
verksamheternas arbetsplatsträffar. Uppföljning av tidigare enkäters resultat har använts
som underlag vid revidering av nämndens handlingsplaner inom arbetsmiljö.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron juli 2021 anger en lägre korttidsfrånvaro och en något högre
långtidsfrånvaro jämfört med samma tidsperiod föregående år.
Kompetensutveckling inom kommunens frisk-till-frisk-rutin och implementation av en
strukturerad sjukfrånvaroprocess medför att sjukfrånvaronivåer har kunnat hanteras, trots
pågående pandemi.
Tabellen avser sjukfrånvaron månadsavlönade fram till och med den siste juli.
Dagintervallen är procentuellt utifrån ordinarie arbetstid.
Sjukfrånvaro %

2020-07-31

2021-07-31

Differens 2021-2020

Totalt

5,63

4,09

-1,54

≤ 29 år

8,53

5,34

-3,19

30-49 år

5,18

3,54

-1,64

50 år ≥

5,55

4,47

-1,08

Kvinna

6,05

4,27

-1,78

Man

5,04

3,85

-1,19

Dag 1-14

2,78

1,92

-0,86

Dag 1-59

3,58

2,31

-1,27

Dag 59 >

1,24

1,69

0,45
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Uppföljning internkontrollplan
Internkontrollplanen följs upp utifrån följande:
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen är genomförd med anmärkning

Vad
kontrolleras?

Ansvarig

Frekvens

Metod

Bedömning

Resultat

Distans-, fjärr- och närundervisning påverkan på måluppfyllelse samt hälsa
Rektorer, Administrativ
chef

Mars och oktober

GR-enkät
Elevhälsosamtal
Rektorer följer
uppmåluppfyllelsen

Hur distans- ,
fjärr och
närundervisning
påverkar elevers
måluppfyllelse
samt hälsa

Rektorerna vid
Alströmergymnasiet har
kontinuerligt följt upp
fjärrundervisningens
påverkan på elever under
pandemin. Uppföljning av
måluppfyllelsen visar att den
totala andelen godkända
betyg för hela
Alströmergymnasiet under
perioden läsåret 2018/192020/21 har ökat. Lovskola
har genomförts vid flera
tillfällen och dessa var mer
välbesökta än tidigare år och
gav generellt goda utfall.
Elevers hälsa har påverkats
av pandemin vilket resultat
av elevenkät bland annat
visar. Elevhälsan möter fler
pojkar när det handlar om
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Åtgärd

behov av stöd i skolarbete
och fler flickor söker stöd
kring psykisk ohälsa.
Ökning av unga inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Rektor sektor 5 med
ansvar för KAA

Månadsvis
information till
nämnd

Följa upp och
analysera antal
ungdomarna
inskrivna i KAA bl a
genom information
från
verksamhetssystemet
ELIN.

Följa
utvecklingen av
unga inskrivna
inom KAA,
nuläge och trend

Vid varje
nämndsammanträde under
året har utvecklingen av
antal ungdomar inskrivna i
KAA presenterats med
tillhörande analys. Under
årets första åtta månader har
antalet inskrivna ungdomar
varit ungefär samma varje
månad och avviker inte i
någon större utsträckning
jämfört med föregående år.
Förvaltningen arbetar med
ungdomarna på olika sätt.
Generellt har målgruppens
insatser påverkats av
pandemin. Bland annat
genom att vissa aktiviteter
inte har kunnat genomföras i
samma utsträckning eller på
det sätt som vanligtvis sker.
Antalet ungdomar i
sysselsättning i egen regi är
också något lägre under
våren 2021 jämfört med
samma period föregående år
vilket troligtvis kan förklaras
av pandemin. Förvaltningen
gör bedömningen att man
har kontroll över inskrivna
ungdomar och att tillräckliga
insatser görs för
målgruppen.

Bostäder saknas för gruppen nyanlända efter etableringsfasen
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Verksamhetschef
integration och
arbetsmarknad

Delårsbokslut och
årsbokslut

Tillgång till bostäder
för nyanlända inom
föredelningstalet.
Tillgång till bostäder
efter etableringsfasen

Tillgång på
lägenheter

Förvaltningen följer tillgång
på bostäder kontinuerligt.
Efter etableringsfasen finns
idag tillgång till bostäder
men av dessa utgörs
tillstörsta del av
andrahandsboenden . På
sikt är målet att individer ska
få ett första handskontrakt.
Till följd av pandemin där
färre har anlänt till
kommunen har fler kunnat
slussas ut till från
andrahandskontrakt till
förstahandskontrakt. Inför
2022 kommer nämnden att
ha färre tillfälliga boenden så
kallade
genomgångslägenheter
vilket på sikt kan påverka
tillgång på boenden samt
kräva större
planeringsinsatser från
förvaltningens sida.

Når inte ut med kommunikation avseende nämndens kulturturism- och fritidsprogram att nå nya målgrupper
Att
kommunikationen
genomförs på ett
strategiskt och
ändamålsenligt
sätt

Verksamhetschef
kultur, turism och
evenemang

Delårsbokslut och
årsbokslut

Upprätta
kommunikationsplan
anpassad utifrån
målgrupp.

Förvaltningen har påbörjat
framtagande av
kommunikationsstrategi med
stöd av
kommunikationsavdelningen.

Månadsuppföljning
av intäkter

Nationella restriktioner till
följd av pandemin medförde
att Parkbadet fick hålla
stängt för allmänhet större
delen av perioden. Detta

Minskade intäkter på Nolhaga Parkbad på grund av få besökare
Följa
utvecklingen av
antal besökare till
Nolhaga Parkbad

Enhetschef ekonomi

Ekonomisk
månadsuppföljning
till nämnden
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De avvikande
intäkterna
beror på yttre
faktorer som
inte går att

påverkade månadsintäkterna
negativt.
Månadsuppföljningar har
lämnats till nämnd.
Intäkterna för Parkbadet
ökade succesivt från juni i
takt med att restriktioner
lättades.
Korttidsfrånvaron ökar
Följa upp att
”Frisk till frisk”
rutinen efterlevs
gällande
korttidsfrånvaron

Verksamhetsutvecklare

Delårsbokslut och
årsbokslut

Stickprov i
personalsystemet att
rehabutredning
påbörjad efter fyra
frånvarotillfällen.

Uppföljning av rutiner "Frisk
till frisk" visar att
korttidsfrånvaron är lägre än
samma period förra året.

26
Sida 145 av 596

påverka.
Förvaltningen
följer
utvecklingen

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2021-09-28

§ 47 2021.011 MN

Delårsbokslut 2021
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodellen skall ett delårsbokslut per 31 augusti göras.
Utöver en ekonomisk redovisning i delårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten
har fortlöpt under årets första åtta månader. Delårsbokslutet består även av en
personaluppföljningsdel.
Miljöskyddsnämnden prognosticerar i dagsläget ett negativt resultat på 700 tkr. Både positiva
och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet. Investeringsutfallet förväntas bli
150 tkr lägre än budgeterat totalt sett.
Beslut
Miljöskyddsnämnden godkänner delårsbokslutet.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida146
1 avav1596

Delårsbokslut 2021
Miljöskyddsnämnden
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Verksamhet

Verksamhet
Miljöskyddsnämnden ansvarar för det regelstyrda tillsynsarbetet inom områdena miljöskydd,
hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak. De styrande regelverken består i huvudsak av
nationella lagar och förordningar men inom vissa områden gäller EU-lagstiftning direkt. Till
huvudregelverken finns en rad följdförfattningar t.ex. föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer
och vägledningar som utfärdas av centrala myndigheter. Nämnden har även ansvar för att
vara kommunens naturvårdsorgan samt att samordna och driva kommunens arbete med
exempelvis vattenvårdsfrågor och att medverka i kommunens avfallsplanering.
Under våren 2021 har en omorganisation genomförts. Miljöskyddskontoret och
samhällsbyggnadskontoret har under våren slagits samman till en gemensam
förvaltningsorganisation där olika delar lyder under miljöskyddsnämnden respektive
samhällsbyggnadsnämnden. En ny avdelning med en myndighetschef/avdelningschef har
bildats där det tidigare miljöskyddskontorets verksamhet ingår plus bygglovsenheten som
rapporterar till samhällsbyggnadsnämnden. Miljöskyddsnämndens verksamhet har delats in i
två nya enheter, en för hälsoskydd och en för miljöskydd. Detta har inneburit att cheferna fått
delvis nya arbetsområden och en del medarbetare har fått ny närmsta chef.
Arbetet med digitalisering har gått framåt. Under året har hittills tretton nya e-tjänster tagits
fram inom miljöskyddsnämndens verksamhetsområden. De fylls i på nätet efter inloggning i
tjänsten med e-legitimation. E-tjänsterna ersätter pappersansökningar. Totalt finns nu
tjugoen aktiva e-tjänster och ytterligare fem är under utveckling. De mest använda är
anmälan om nedskräpning, registrering av livsmedelsverksamhet och anmälan om
serveringsansvarig personal. En översyn av taxor har gjorts inom områdena alkohol, tobak,
receptfria läkemedel, strålskydd (solarier och radon), livsmedel och hantering av animaliska
biprodukter. Miljöskyddsnämnden har godkänt förslaget som nu gått vidare till
kommunfullmäktige för beslut.
Pandemin har påverkat verksamheten på så sätt att färre inspektioner har kunnat utföras på
plats och att en del inspektioner fått senareläggas eller bokas om med kort varsel. Pandemin
har även inneburit nya arbetsuppgifter för miljöskyddsnämnden i form av trängselkontroller
på serveringsställen och ett utökat samarbete med länsstyrelsen för att stödja dem i deras
uppdrag inom pandemilagen.
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Måluppföljning
Miljöskyddsnämnden har satt upp sex mål för verksamheten i budgeten för 2021. Nämndens
mål bidrar till tre av kommunens fem prioriterade mål samt även målen i Agenda 2021 och
Sveriges miljömål.
Prioriterat mål 1
Indikator
Nämndens mål 1
Motivering/koppling indikator

Koppling till Agenda 2030
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2020
Målvärde 2021
Resultat delårsbokslut 2021
Analys

Bedömning

Prioriterat mål 1
Indikator
Nämndens mål 2
Motivering/koppling indikator

Koppling till Agenda 2030

2

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra
arbetsliv, näringsliv och föreningsliv, näringsliv och
föreningsliv
Företagsklimat, Insikt, Index 1 - 100
Verksamhetsutövarna upplever att förvaltningens arbete bidrar
till ett gott företagsklimat.
Om tillsyn och handläggning genomförs på ett professionellt
och rättssäkert sätt bidrar det till att skapa ett bra
företagsklimat i kommunen.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Index för företagsklimat inom områdena miljö, livsmedel och
servering (av alkohol på restaurang), 1-100.
Index 65 (nov. 2020 för områdena miljö, livsmedel och
servering sammantaget)
Index 70 (miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Index 78
Resultatet indikerar en god utveckling där företagarna upplever
att kontakterna fungerar bra. Indexet är en sammanvägning av
tjugosex frågor som ställs till företagare om hur de upplevde
kontakten med miljö- och hälsoskyddsenheterna i samband
med kontroll eller handläggning av tillstånd. Snittet i Sverige är
för närvarande ett index på 76. Verksamhetens kontinuerliga
arbete med att ge god service och att fatta rättssäkra beslut
bedöms ligga bakom utvecklingen. Prognosen är att resultatet
kommer bestå och målet därmed uppfylls.
I hög grad uppfyllt

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra
arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
föreningsliv.
Handlägga tillstånd och anmälningar inom lagstadgad tid från
det att ansökan är komplett.
Genom att ha korta handläggningstider för tillstånd och
anmälningar kan förvaltningen bidra till inflyttning och
etablering av verksamheter till hela kommunen.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen samt Mål 12 Hållbar
konsumtion och produktion
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Verksamhet

Uppföljning (nyckeltal)

Nuläge 2020
Målvärde 2021
Resultat delårsbokslut 2021
Analys

Andel beslut eller registreringar inom lagstadgad tid för
verksamhetsområdena avloppstillstånd, anmälan om Cverksamhet, anmälan om hygienverksamheter, ansökan om
serveringstillstånd av alkohol samt registrering och riskklassning
av livsmedelsverksamhet.
90 %
100 %
71 %
Totalt har verksamheten hanterat 178 ansökningar under
perioden januari t o m augusti 2021. Stickprovskontroll av 10 %
av ansökningarna visar att cirka 70 % har beslutats inom rätt
tid. Resultatet påverkas i hög grad av personalsituationen inom
ett av områdena. Genom omprioriteringar under andra halvan
av 2021 är bedömningen att resultatet kommer att förbättras
fram till årsskiftet.

Bedömning

Ej uppfyllt

Prioriterat mål 2

I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig
ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsikt.
Tillsynen är tillräcklig för att väsentligt bidra till att uppfylla
miljökvalitetsnormerna inom vattenförvaltningsförordningen,
Sveriges miljömål och Agenda 2030.
Genom att utföra den tillsyn inom de områden som åligger
kommunen bidrar verksamheten till att uppfylla kommunens
mål om en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.
Mål 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14 och 15

Indikator
Nämndens mål 3

Motivering/koppling indikator

Koppling till Agenda 2030
Uppföljning (nyckeltal)

Andel genomförd tillsyn enligt den beslutade tillsynsplanen för
2021

Nuläge 2020
Målvärde 2021
Resultat delårsbokslut 2021
Analys

75%
100%
45%
På grund av pandemin utfördes mindre tillsyn framförallt under
perioden januari – mars 2021. Bedömningen är att
helårsresultatet kommer att påverkas negativt, även om
verksamheten nu i princip kan utföras i normal omfattning.
Under hösten påverkas verksamheten av det för tillfället
ansträngda personalläget inom vissa områden. All planerad
tillsyn i verksamhetsplanen kommer därför inte att hinna
genomföras. Prognosen är dock att det nuvarande resultatet
förbättras fram till årsskiftet.

Bedömning

Delvis uppfyllt
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Verksamhet

Prioriterat mål 3
Indikator

Nämndens mål 4

Motivering/koppling indikator

Koppling till Agenda 2030
Uppföljning (nyckeltal)

Nuläge 2020

Målvärde 2021

Resultat delårsbokslut 2021
Analys
Bedömning

Prioriterat mål 3
Indikator
Nämndens mål 5

Motivering/koppling indikator

4

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett
gott bemötande från kommunen god service och ett
gott bemötande från kommunen.
Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%) Kolada,
U00486
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga (%) Kolada, U00413
Andel som får svar på e-post inom en dag (%) Kolada U00442
Kommunens invånare och verksamhetsutövare får god service
och ett gott bemötande när de har kontakt med
miljöskyddskontoret.
Även om många frågor kan få svar via kommunens hemsida och
det blir möjligt att göra allt fler ärenden via digitala tjänster
finns det ett fortsatt behov av direktkontakt med sakkunniga
handläggare för frågor om svårare eller enklare frågeställningar
Det är särskilt viktigt när man är ny på svenska språket.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, Kolada U00486
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett
direkt svar på en enkel fråga, Kolada U00413
Andel som får svar på e-post inom en dag, Kolada U00442
50% (U00486)
67% (U00413)
67% (U00442)
70% (U00486)
70% (U00413)
70% (U00442)
Resultat av mätningar redovisas endast en gång per år
(december).
Åtgärder fortgår i verksamheten under hela året för att uppnå
målen.
Ingen bedömning eftersom resultat inte finns att tillgå.

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett
gott bemötande från kommunen inflytande, får god
service och ett gott bemötande från kommunen.
Verksamhetsutövarna upplever att informationen på
kommunens hemsida om miljö-, hälsoskydds-, livsmedels- och
alkoholtillsyn är bra.
Många företagare letar information digitalt idag och därför blir
hemsidan en viktig kanal för att uppnå god service.
Informationen på hemsidan representerar också i många fall
den första kontakten och bemötandet behöver då upplevas
positivt.
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Koppling till Agenda 2030
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2020
Målvärde 2021
Resultat delårsbokslut 2021
Analys

Bedömning

Prioriterat mål 3
Indikator
Nämndens mål 6
Motivering/koppling indikator
Koppling till Agenda 2030
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2020
Målvärde 2021
Resultat delårsbokslut 2021
Analys

Bedömning

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Index i Insikt för frågan ”Hur nöjd var du med informationen på
vår webbplats?”
Index 65 (nov. 2020 för områdena miljö, livsmedel och
servering sammantaget)
Index 70 (miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Index 74
I samband med att kommunen gjorde om hela webbplatsen
under 2020 såg miljöskyddsnämndens verksamheter över all
information. Den förtydligades och förenklades. Bedömningen
är att det nu har fått genomslag. Under hösten 2021 kommer
ytterligare arbete med att förbättra webbinformationen att
genomföras. Genomsnitt för övriga kommuner i Sverige på den
här frågan är 69. Bedömningen är att nuvarande resultat
kommer att bestå och ger därmed goda möjligheter att målet
uppnås.
I hög grad uppfyllt

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett
gott bemötande från kommunen
n.
Verksamhetsutövarna upplever att det är enkelt att ansöka om
tillstånd och anmäla verksamheter genom digitala tjänster.
God service till verksamhetsutövare kan vi uppnå med fler
digitala tjänster.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Index i Insikt för frågan ”Hur nöjd var du med möjligheten att
använda digitala tjänster för ditt ärende?”
Index 67 (nov. 2020 för områdena miljö, livsmedel och
servering sammantaget)
Index 70 (miljö, livsmedel och servering sammantaget)
Index 73
Under 2020 startades ett större arbete för att ta fram fler
digitala tjänster för ansökan och anmälan inom
miljöskyddsnämndens verksamhetsområden. Vi bedömer att
det arbetet nu avspeglar sig i ett ökat index. Arbetet fortgår
under 2021 det finns därför goda möjligheter att resultatet
består och målet därmed uppnås.
I hög grad uppfyllt

Uppdrag
Miljöskyddsnämnden har inte tilldelats några uppdrag från kommunfullmäktige under 2021.
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Uppföljning av internkontroll
Omedelbara åtgärder
Inga behov att vidta omedelbara åtgärder är identifierade i risk- och väsentlighetsanalysen
för 2021.

Internkontrollpunkter
För 2021 finns åtta internkontrollpunkter för uppföljning av verksamheten. Samtliga redovisas
vid delårsbokslutet.

1. Den timdebiterade verksamheten genomförs enligt tillsynsplan
Om intäkterna avviker (negativt) från budget mer än 20% P8 ska åtgärder vidtas där
det är möjligt. P8 avser delårsbokslutet.
Resultat: Negativ avvikelse från budget, minus 31%.
Analys: Avvikelsen beror till stor del på oförutsedd personalfrånvaro i form av t ex
sjukskrivningar och föräldraledigheter. Ledtiden för att få in och lära upp vikarier gör
att verksamheten inte kommer att kunna leverera all planerad verksamhet under
hösten. Därmed påverkas också intäkterna. De övriga åtgärder som beslutades i
verksamhetsplanen för 2021 för att öka intäkterna fortgår under året t ex att öka
tillsynstiden per handläggare och att effektivisera handläggningsprocesserna så att
det tar kortare tid att genomföra handläggningen.
Bedömning: Kontrollen är genomförd med anmärkning
2. Antal timmar för hantering av klagomålsärenden
Uppföljning av statistik från ärendehanterings-system (Ecos)
Resultat: Verksamheten har använt cirka 440 timmar av planerade 1070 timmar för
hantering av klagomålsärenden. Det motsvara cirka 40% av den planerade tiden.
Analys: Inom hälsoskydd har det varit en nedåtgående trend i antalet bostadsklagomål
under både 2020 och 2021. Det kan bero på den pågående pandemin men kan också vara
en effekt av det tillsynsprojekt som riktades till fastighetsägare av flerbostadshus under 2018.
Inom miljöskydd inkom ett större antal klagomål under våren. Åtgärden var att prioritera de
största insatserna till de klagomål som kunde ha allvarlig miljöpåverkan. I denna post ingår
även stöttning av räddningstjänsten vid miljöolyckor samt uppföljning efteråt vid behov.
Hanteringen av klagomålsärenden har hittills inte påverkat den planerade tillsynen under
2021.
Bedömning: Kontrollen är genomförd utan anmärkning
3. Tillsynstiden för en inspektör ska utgöra minst 65% av arbetstiden
Uppföljning av tillsynstid i tidredovisning.
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Resultat: 32%
Analys: Beräkningen grundar sig på sammanställning av registrerad tillsynstid från
ärendehanteringssystemet Ecos. Den redovisade tiden skiljer mycket mellan handläggarna.
De handläggare som har uppfattat hur redovisningen är tänkt ligger på en nivå som mer
motsvarar vad verksamheten totalt har presterat räknat i antal kontroller och handläggning av
ansökningar under året. Slutsatsen är att instruktionen hur nedlagd tid ska registreras
behöver förbättras.
Bedömning: Kontrollen är genomförd med anmärkning
4. Verksamhetsutövarna är nöjda med vår skriftliga information (rapporter, beslut och
muntlig information)
Uppföljning i Insikt av index på frågan ”Hur nöjd var du med vår skriftliga information (beslut
och övrig information om ditt ärende)?”
Resultat: Index 81
Analys: Ett resultat på 80 eller högre innebär det högsta betyget (mycket högt) på en skala
som är indelad i fem grupper. Snittet i Sverige är 78. Under 2019 och 2020 genomförde
verksamheten en satsning på klarspråk och tog fram gemensamma mallar för
kontrollrapporter och beslut. Bedömningen är att det arbetet nu ger resultat. Handläggarna
hjälper också varandra genom att läsa varandras rapporter och beslut innan de skickas ut.

Bedömning: Kontrollen är genomförd utan anmärkning

5. Kontaktlistor och rutiner är uppdaterade så att det finns en fungerande beredskap
hela dygnet alla dagar på året
Genomgång av kontaktlistor och rutiner för hantering av miljöolyckor och
hälsoskyddshändelser.
Resultat: Kontaktlista för miljöolyckor och allvarliga hälsoskyddshändelser är uppdaterade.
Tydligare rutiner för samarbetet med räddningstjänsten behövs och kommer att tas fram
under hösten.
Analys: Under året har det varit ett antal tillbud som klassats som miljöolyckor t ex lastbilar
som vält som resulterat i miljöfarligt spill till omgivningen. Kommunikationsvägarna har
fungerat tillfredsställande men rutinerna behöver förbättras.
Bedömning: Kontrollen är genomförd med anmärkning

6. Fungerande samsyn internt samt bra samarbete i processer som genomförs
tillsammans med andra enheter på förvaltningen
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Undersökt genom enkätundersökning bland medarbetarna.
Resultat: 65% av medarbetarna anser att interna samsynsmöten/diskussioner har stort
värde för att göra rätt bedömning i ärenden. 29% anser att de tillför ett visst värde. 76% av
medarbetarna anser att samsynen har stort värde för att få fler perspektiv på en
frågeställning i ett ärende. 82% av medarbetarna anser att samsynen har ett stort värde för
att teamet ska hitta gemensamma riktlinjer i sina bedömningar i likartade ärenden. 38%
anser att samsynen har stort värde för att komma till snabbare beslut i ärendena och 38%
anser att det har ett visst värde för snabbheten.
82% anser att samarbetet inom det egna teamet är bra eller mycket bra med övervikt på
mycket bra. 18% anser att det är mindre bra. Ingen har angett att det är mycket dåligt. 88%
anser att samarbetet inom enheten är bra eller mycket bra med övervikt på bra. 12% anser
att det är mindre bra.
Vad gäller samarbetsklimatet med andra enheter på samhällsbyggnadsförvaltningen utanför
miljöskyddsnämndens arbetsområde anser 50% att det är mindre bra och 44% att det är bra.
Analys: Interna samsynsmöten/diskussioner har ett stort värde för rättssäker bedömning och
för att gemensamma riktlinjer för hantering av ärenden ska kunna tas fram och följas.
Slutsatsen är att samsynen ökar kvalitén i våra ärendebeslut och rimligen leder den även till
kompetensutveckling. Det interna samarbetet i teamen och i de två miljöenheterna fungerar i
stort sett bra. Dock anser 18% att samarbetet i det egna teamet är mindre bra och att
förbättra detta blir en hög prioritet till nästa avstämning för helåret. Samarbetet med andra
enheter utanför miljöskyddsnämndens arbetsområde behöver förbättras. Verksamheten har
nyligen satt upp en intern arbetsgrupp för att delta på ett mer koordinerat sätt i kommunens
plan- och byggprocesser vilket, förhoppningsvis, kommer att leda till att samarbetet upplevs
mer positivt.
Bedömning: Kontrollen är genomförd med försumbar anmärkning
7. Ansökningar där sökande uppfyller grundläggande krav samt personalomsättning
Antal sökande som uppfyller grundläggande krav för utannonserade tjänster.
Personalomsättning, andel i procent.
Resultat: Av totalt 108 sökande fördelade på två olika rekryteringar uppfyllde totalt 45
sökande grundläggande krav vilket motsvarar 42%. Personalomsättningen har varit 15% till
och med augusti 2021.
Analys: Bedömningen är att miljöskyddsnämnden har en attraktiv arbetsplats som kan locka
till sig kompetenta sökande i rekryteringsprocessen.
Under året har personalomsättningen bestått av två personer som gått i pension och tre
personer som har slutat på grund av flytt till ort utanför pendlingsavstånd till Alingsås.
Bedömningen är att personalomsättningen är normal.
Bedömning: Kontrollen är genomförd utan anmärkning
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8. Rutinen för att hantera hot och våld fungerar i praktiken
Undersökt genom enkätundersökning bland medarbetarna.
Resultat: Inga medarbetare upplever att de under det senaste året blivit utsatta för hot eller
våld i tjänsten eller i en situation utanför arbetstid som har koppling till tjänsteutövningen. En
person svarar att stödet från närmaste chef varit bra när en sådan situation uppstod och
detta syftar troligen på en händelse som skedde tidigare än det senaste året.
81% av medarbetarna uppger att de alltid gör en riskbedömning med avseende på hot och
våld innan de åker ut på inspektion. 88% tar ofta eller ibland med en kollega för att man
bedömt att det kan finnas risk för spänd stämning eller att det finns behov av att fler än man
själv sett och hört det som sker på inspektionen
Analys: Positivt att ingen av medarbetarna har upplevt att de blivit utsatta för hot eller våld i
tjänsten under det senaste året. Bra också att man ofta tar med en kollega när man anser att
det finns behov av det. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla både kommunens och
miljöskyddsenheternas rutin för hantering av hot och våld uppdaterade, att alla nyanställda
får ta del av dessa rutiner, att vi talar om ämnet på APT och att alla får möjlighet att delta i
kursen ”Kommunikation och bemötande” som anordnas av Miljösamverkan.
Bedömning: Kontrollen är genomförd utan anmärkning
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Ekonomi
Drift
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på 700 tkr. Det är en försämring
med 100 tkr från förra månadsrapporteringen. Både positiva och negativa avvikelser mot
budget återfinns på flera rader.
Prognosen för investeringar har justerats ner till 50 tkr vilket innebär att investeringsutgiften
förväntas bli 150 tkr lägre än budgeterat.
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2021

Prognos
helår 2021

Avv. prognos/
budget 2021

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

Diff. utfall
2020/2021

9 596

6 640

-2 956

4 563

4 711

-148

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-18 906
0
-3 642
-1 062

-16 401
0
-4 051
-901

2 505
0
-409
161

-10 709
0
-2 584
-357

-10 860
-2
-2 110
-373

151
2
-474
16

Verksamhetens kostnader

-23 609

-21 353

2 256

-13 650

-13 345

-305

Verksamhetens
nettokostnader

-14 013

-14 713

-700

-9 087

-8 634

-453

14 013

14 013

0

9 342

8 692

650

0

-700

-700

255

58

197

Kommunbidrag
Årets resultat

Prognos och prognosförändring
Prognosen för intäkterna är 2 956 tkr lägre än budget. Det beror främst på det ansträngda
personalläget. Vid förra månadsrapporteringen uppdaterades omfattningen av
föräldraledigheter, tjänstledigheter och sjukskrivningar för hösten 2021. De områden som är
särskilt påverkade av personalläget är avloppstillsynen men även miljöskyddstillsynen. Det
har minskat möjligheten att genomföra timdebiterad tillsyn i den omfattning som är planerad i
tillsyns- och verksamhetsplanen. Bedömningen är också att det inte finns tid att lära upp
vikarier under hösten som kan leverera tillsyn i sådan omfattning att det kan ge en större
effekt på intäkterna. Det beräknade underskottet beror delvis också på att övriga åtgärder för
att öka intäkterna som beslutades i tillsyns- och verksamhetsplanen ännu inte fått fullt
genomslag.
Avvikelsen för intäkterna har ökat med cirka en miljon kronor jämfört med prognosen i maj.
Den ökade avvikelsen beror främst på att intäkterna inte minskades vid förra
månadsavstämningen i motsvarande grad som personalkostnaderna minskades. Den största
avvikelsen är inom avloppstillsynen där skillnaden är cirka 700 tkr. Övriga 300 tkr är främst
fördelade på områdena hälsoskydd, alkohol och miljöskydd.
Till plussidan på intäkterna kan dock räknas ytterligare statligt bidrag med 130 tkr som inte
var känt i senaste månadsrapporteringen. Det har getts för fortsatt kontroll av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen på grund av covid-19.
Prognosen för personalkostnaderna är 2 505 tkr lägre än budget. Vid förra
månadsrapporteringen uppdaterades omfattningen på föräldraledigheter, tjänstledigheter och
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sjukskrivningar under hösten 2021 vilket bidrar till de lägre förväntade personalkostnaderna.
Flytt av tjänsten miljöstrateg till kommunledningskontoret är också en förklaring till den
positiva avvikelsen mot budget (se även förklaring under köp av tjänst).
Prognosen för personalkostnaderna är 381 tkr lägre än föregående prognos och beror på
nytillkomna vakanser och sjukskrivningar efter förra månadsrapporteringen.
Posten köp av tjänster förväntas bli 409 tkr högre än budget. Det beror på att flytten av
tjänsten som miljöstrateg till kommunledningskontoret regleras under denna post då
kommunbidraget inte flyttas under pågående budgetår. Avvikelsen har dock minskat med
174 tkr sedan förra månadsuppföljningen på grund av att behovet av konsultkostnader
förväntas bli lägre.
Prognosen för övriga kostnader är justerad mot budget och kostnaderna förväntas bli
161 tkr lägre än budgeterat. Personalrelaterade kostnader såsom kompetensutveckling i
form av kurser samt personalaktiviteter förväntas bli lägre på grund av pandemin.

Utfall för perioden
Utfallet för perioden är 255 tkr.
Utfallet för intäkterna är lägre än en rakt periodiserad budget. Detta beror framförallt på att
flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering sker först när ärendet är avslutat
eller när det gått till beslut vilket ger en ojämn fördelning över året av intäkterna.
Utfallet för personalkostnaderna är lägre än en rakt periodiserad budget på grund av
vakanser.
Utfallet för köp av tjänst är lägre än en rakt periodiserad budget. Det beror på att vissa
kostnader, till exempel för kalkning av kommunens sjöar, uppstår under hösten.
Utfallet för övriga kostnader är lägre än en rakt periodiserad budget men kommer att öka
under hösten. Bland annat förväntas kostnader för kurser öka.

Jämförelse mellan åren
Utfallet för intäkterna 2021 är något lägre än 2020. Avvikelsen är fördelad på flertalet
verksamhetsområden.
Utfallet för personalkostnaderna 2021 är lägre än 2020. Det beror på att tjänsten som
miljöstrateg har flyttats till kommunledningskontoret (se även förklaring under köp av tjänst).
Utfallet för köp av tjänst 2021 är 474 tkr högre än 2020. Flytten av tjänsten som miljöstrateg
till kommunledningskontoret innebär att lönekostnaden regleras under denna post då
kommunbidraget inte flyttas under pågående budgetår. Kostnaden för gemensamma
resurser var något lägre 2020 för samma period.
Utfallet för övriga kostnader skiljer sig inte mellan åren.
Utfallet för kommunbidrag är högre 2021 än 2020. För 2021 har nämnden fått ett tillfälligt
kommunbidrag på 1 250 tkr för att kompensera uteblivna intäkter för livsmedelstillsyn.
Kompensationen beror på att Alingsås kommun 2021 beviljat företagarna avgiftsfrihet från
årlig tillsynsavgift i livsmedelskontrollen vilket i normala fall skulle gett en intäkt på 1 500 tkr.
Miljöskyddsnämnden har dock endast kompenserats med 1 250 tkr. Miljöskyddsnämnden har
under ett antal år haft tillfälligt höjt kommunbidrag för att utföra inventeringar av enskilda
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avlopp. Detta upphörde från och med 2021.

Investeringar
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår 2021

Avv. prognos/
budget 2021

Expansionsinvestering

0

0

0

Delårsbokslut
2021
0

Imageinvestering

0

0

0

0

0

0

200
170
30

50
50
0

150
120
30

0
0
0

15
15
0

-15
-15
0

0

0

0

0

0

0

200

50

150

0

15

-15

Reinvestering
Inventarier/skrivare
Inspektionsmoduler

Anpassningsinvestering

Totala utgifter

Delårs- Diff. utfall
bokslut 2020/2021
2020
0
0

Prognos och prognosförändring
Prognosen för investeringar är nu justerad sedan förra månadsrapporteringen då utgifterna
förväntades ligga i linje med budget. I nuläget prognosticeras investeringsutgiften bli 150 tkr
lägre än budget. Inköp av skrivare och inspektionsmoduler kommer inte att ske under 2021
och behovet av möbler är lägre än tidigare bedömning.
För 2021 har ännu ingen investeringsutgift uppstått.

Personalavsnitt
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Bemanningsläget kommer under andra halvan av 2021 att vara ansträngt på grund av
föräldraledigheter, tjänstledigheter och sjukskrivningar. Under första halvåret har
verksamheten rekryterat personal till fyra tillsvidaretjänster. Det har varit många sökande och
kompetenskraven har uppfyllts väl. För den gemensamma kompetensen på förvaltningen är
det utvecklande då nyanställda ofta kommer med nya perspektiv och erfarenheter. Det finns
en aktiv dialog mellan kollegor om aktuella frågeställningar och även mer strukturerade
samsynsmöten för att säkerställa lika bedömningar mellan handläggare, team och kommuner
i regionen.
Planerad kompensutveckling i form av externa utbildningar har under året varit digitala, vilket
fungerat bra i de flesta fall. Utbudet av kurser och konferenser har dock varit betydligt lägre
än innan pandemin och de informella kontakterna och nätverkandet under kurserna har inte
kunnat åstadkommas på samma sätt som när man träffas fysiskt. Individuella kompetensoch utvecklingsbehov har fångats upp i de årliga medarbetaröverenskommelserna som tagits
fram under våren och sommaren.
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Arbetsmiljö
Arbetsmiljömålet att den totala sjukfrånvaron inte ska öka har uppfyllts. Cheferna gör ett
aktivt arbete med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa där det är möjligt och går in med
eventuellt stöd och anpassningar när så krävs i syfte att frisknärvaron ska kvarstå. Det har
varit utmaningar relaterat till stor andel hemarbete vilket bl.a. medför att vi inte ser varandra
lika ofta som innan pandemin. Arbetet med hur stöd kan ges från chef och kollegor vid
psykiskt påfrestande arbeten har fortsatt.
En utmaning som fortsatt finns, speciellt vid distansarbete, är hur information och
kommunikation sker. Det har varit viktigt att förtydliga att vi alla är del i en helhet så att vi ska
kunna fortsätta att känna starkt engagemang.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för organisationen är jämförbar med tidigare miljöskyddskontoret och ligger
lägre än 2020 och på en relativt jämn nivå, 2 - 3%. Ett fåtal covidfall har förekommit där
smittan skett på fritiden. Ingen smittspridning har skett på arbetsplatsen. Vi har heller inte
smittat varandra med vanliga förkylningar och magsjuka som sker ett normalt år eftersom
många arbetat hemifrån.
Statistik för hela samhällsbyggnadsförvaltningen, ackumulerat för januari - juli:
Sjukfrånvaro %
Totalt

2020-07-31

2021-07-31

Differens 20212020

8,31

5,16

-3,15

≤ 29 år

11,05

7,91

-3,14

30-49 år

10,06

5,25

-4,81

50 år ≥

5,71

4,64

-1,07

Kvinna

12,01

5,14

-6,87

Man

6,06

5,17

-0,89

Dag 1-14

2,85

1,90

-0,95

Dag 1-59

4,39

2,64

-1,75

Dag 59 >

3,92

2,50

-1,42

Sjukfrånvaron avser siffror för månadsavlönade fram till och med den 31 juli. Dagintervallen är procentuellt utifrån ordinarie arbetstid, ej utifrån den
totala sjukfrånvaron. Statistiken är justerad för 2019 och 2020 utefter nuvarande SBF organisation.
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Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-09-27

§ 154 2021.376 SBN

Delårsbokslut 2021
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodellen skall ett delårsbokslut per 31 augusti göras.
Utöver en ekonomisk redovisning i delårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten
har fortlöpt under årets första åtta månader. Delårsbokslutet består även av en
personaluppföljningsdel.
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar i dagsläget ett
positivt resultat på 200 tkr. Både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade
resultatet. Investeringsutfallet förväntas bli 3 810 tkr lägre än budgeterat totalt sett.
Helårsprognosen för avfallsverksamheten visar på ett totalt resultat i linje med budget. Både
positiva och negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå. Av budgeterade
investeringsmedel förväntas 4 991 tkr ej förbrukas under året.
VA-verksamheten prognosticerar ett underskott med 7 318 tkr jämfört med budgeterat
resultat och både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet. Årets
VA-investeringar prognosticeras till 68 612 tkr, vilket är 77 119 tkr under budgeterad nivå.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida161
1 avav1596

Delårsbokslut 2021
Samhällsbyggnadsnämnden

Sida 162 av 596
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Verksamhet
Årets första åtta månader har präglats av pandemin men nämnden har trots detta levererat
verksamhet utifrån sitt uppdrag. Samhällsbyggnadskontoret och Miljöskyddskontoret har
under våren slagits samman till en gemensam förvaltningsorganisation under
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljöskyddsnämnden. En gemensam
förvaltningsorganisation innebär möjligheter att arbeta mer effektivt inom
samhällsbyggnadsprocesserna. Förändringen innebär tydligare fokus både på tidiga skeden
inom samhällsplaneringen men också en bättre helhet kring förvaltning och drift av den
offentliga platsmarken.
I nämndens budget identifierades ett antal fokusområden under 2021, vilka förvaltningen har
arbetat med under året. Arbetet med att korta handläggningstiderna för bygglov fortsätter och
förbättrade rutiner har lett till att den genomsnittliga handläggningstiden har minskat och
antalet rabatterade ärenden har blivit färre jämfört med 2020. Det arbete som genomförs för
att förbättra bygglovsprocessen har också till syfte att höja rättssäkerheten. Nyrekrytering av
tillsynshandläggare har genomförts och under första halvåret 2021 genomfördes 25
tillsynsärenden. Detta är lika många som under helåret 2020.
Inom planverksamheten har en handlingsplan tagits fram i syfte att effektivisera
planprocessen. Handlingsplanen har som övergripande mål att minska antalet detaljplaner
som inväntar uppstart med 20 stycken. Vid halvårsskiftet 2021 kan det konstateras att
plankön har minskat med totalt 15 stycken planer.
I januari tillsattes tjänsten som frontdeskkoordinator och funktionen är nu i drift. Under våren
har frontdeskkoordinatorn introducerats i att fungera som allmänhetens första kontakt på
samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller allmänna frågor, synpunkter och vägledning.
Stort fokus har under året legat på planering av ombyggnaden av Nolhaga
avloppsreningsverk. Reningsverket är gammalt och mycket av utrustningen är föråldrad och i
dåligt skick vilket har inneburit höga kostnader för akuta reparationer och underhåll under de
senaste åren. Parallellt med planeringen för ombyggnationen av Nolhaga avloppsreningsverk
läggs mycket resurser på att hålla den gamla anläggningen igång rent tekniskt. Bland annat
sker uppgradering till nytt styrsystem löpande då det ej finns reservdelar att få tag på till det
gamla. Även styrsystemet i Sollebrunns avloppsreningsverk har bytts. De gamla rötkamrarna
byggs om för att fungera fram till dess att ny slamhantering kan tas i drift.
Under hösten pågår en hållbarhetskampanj inom samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka
kunskapen hos medarbetarna om Agenda 2030 och kommunens policy för hållbar utveckling
och för att få in mer hållbarhetstänk i den dagliga verksamheten.
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Måluppföljning
Nedan följer uppföljning av de mål som beslutats i Samhällsbyggnadsnämndens budget. En
nulägesbedömning görs med följande signalfärger:
Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

I hög grad uppfyllt

Helt uppfyllt

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och
föreningsliv
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Bedömning

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad
av en- och tvåbostadshus, antal dagar
Handläggningstiderna för lovärenden ska
minska

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Kommentar:
Bygglovskön växte åter under årets första två månader men har varit helt utraderad sedan mars trots en tydlig höjning
av antalet inkomna ärenden. Bidragande faktorer har varit tydligare målsättning och krav inom enheten samt
individuell uppföljning av resultaten. Rutiner inom handläggning, inspektion och administration har förbättrats.
Ytterligare förändringar kommer att genomföras under året. De redan genomförda förändringarna har bidragit till en
ökad effektivitet och avsevärt minskat beroende av externa konsulter. Detta har i sin tur minskat handläggningstiderna.
Den justering av delegationsordningen som genomförts under året har dessutom möjliggjort en ökad flexibilitet i
handläggning och inspektion och därmed gjort enheten mindre sårbar vid frånvaro.
Prognos: Bedömningen är att målet kommer att vara uppfyllt vid årsskiftet.
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Upplevelsen av företagsklimatet ska förbättras.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Kommentar:
Företagarnas upplevelse av företagsklimatet ska bland annat förbättras genom etablering av en frontdeskfunktion.
Förvaltningen har startat upp arbetet med front desk-funktionen där medborgare och företagare får information och
svar på allmänna bygglovsfrågor samt vägledning kring hur processen fungerar. Responsen från de som har kontaktat
förvaltningen har varit god.
Bygglovsenheten fortsätter ge kvalificerad rådgivning. Antalet rådgivningstider har utökats, faktisk handläggningstid är
kortare och upplevda handläggningstider är kortare. Utfallet är än så länge 49 men det är en osäker siffra på grund av
låg svarsfrekvens och därför går det inte att bedöma utfallet. Nulägesbedömningen är att bygglovsenheten presterar
bättre när det gäller service än 2020.
Prognos: Bedömningen är att det finns goda möjligheter att målet kommer att vara uppfyllt vid årsskiftet.

Nyckeltal

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) Bygglov - Totalt, NKI

60

49

52

37

Handläggningstid (median) från när
ansökan betraktas som fullständig till
beslut för bygglov för nybyggnad av enoch tvåbostadshus, antal dagar

70

28

35

124

Månatlig uppföljning av
handläggningstider för bygglov,
genomsnitt.

70

45

68

151
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2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och
ekonomisk hållbar utveckling
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Bedömning

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ska
öka.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Kommentar:
Under 2021 har successivt gamla bilar bytts ut i fordonsparken och i samband med det ökar andelen miljöbilar.
Fordonsenheten arbetar aktivt med att försöka välja miljöbilar i så hög utsträckning som är möjligt inom gällande
ramavtal. En svårighet i arbetet är att det i dagsläget saknas fungerande infrastruktur för laddning vid flera av
kommunens verksamhetslokaler, vilket medför att en omställning till fler eldrivna bilar försvåras. Just nu prioriteras
frågan gällande laddstolpeutbyggnad. Tidigare har den drivits av verksamheterna själva i förhållande till respektive
hyresvärd/fastighetsägare.
Prognos: Målet förväntas vara uppfyllt vid årsskiftet.
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
Ökad materialåtervinning samt ökad biologisk
behandling.

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion

Kommentar:
Detta mål rapporteras endast helårsvis då det är beroende av extern statistik från Förpackning-och
Tidningsinsamlingen (FTI) gällande insamlade mängder på Återvinningsstationerna. Enligt branschstandard
rapporteras detta mål under mars/april för föregående år. Rapportering sker då till Avfall Web, Kolada och
Naturvårdsverket.
Prognos: Till stor del på grund av coronapandemins påverkan på avfallsvolymerna, framförallt ökade volymer på
hushållens grovavfall, görs bedömningen att målet troligen ej kommer att uppnås i år.

Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Antal meter cykelväg i kommunen ska öka.

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur

Bedömning

Kommentar:
Under året har 500 meter ny cykelväg tillkommit. Korrekt utfall för 2020 är 93 645 meter. På grund av felinrapportering
sattes ett för högt mål i budgeten då denna felrapportering inte var känd när budgeten beslutades. Utfall 2021 är till
och med augusti.

Nyckeltal
Miljöbilar i kommunorganisationen,
andel (%)
Hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, inkl. biologisk
behandling, andel (%)
Cykelväg i kommunen, kommunal,
meter
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Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

63.00%

-

59.48%

62.55%

50%

-

39%

43%

119 743

94 145
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93 645

-

Verksamhet

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Bedömning

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Öka alingsåsarnas delaktighet och insyn

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Kommentar:
Förvaltningen har införskaffat ett nytt felhanteringssystem för att kunna ta emot felanmälningar på ett enkelt sätt samt
återkoppla till de Alingsåsare som så önskar efter utförd åtgärd. Felanmälan sker på webben men återkoppling sker
via mejl eller via telefon.
Prognos: Eftersom ingen mätning gjorts ännu är det svårt att prognosticera utfallet för helåret.
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
Samhällsbyggnadskontoret ska ge god service
till alingsåsarna.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Kommentar:
I januari tillsattes tjänsten som frontdeskkoordinator och funktionen är nu i drift. Under våren har frontdeskkoordinatorn
introducerats i att fungera som allmänhetens första kontakt på samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller allmänna
frågor, synpunkter och vägledning. Behov finns att arbeta ytterligare med tydligare kontaktinformation och eventuellt
en samlad e-tjänst för all kontakt med förvaltningen.
Prognos: Målet förväntas uppfyllas tack vare nya rutiner och det arbete som gjorts i verksamheten.
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
Samhällsbyggnadskontoret ska ge god service
till alingsåsarna.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Kommentar:
Införande av funktionsbrevlåda och bemannad telefontid under 2020 börjar visa resultat. Målet för 2021 sattes därmed
för lågt.
Prognos: Bedömningen är att målet kommer att vara uppfyllt vid årets slut.

Nyckeltal

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Delaktighetsindex, andel (%) av
maxpoäng

55%

-

53%

52%

Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får ett direkt svar på en
enkel fråga, bygglov (%)

50%

-

17%

17%

Andel som får svar på e-post inom en
dag, gator/vägar (%)

70%

-

100%

17%
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5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur
och kulturmiljö
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Bedömning

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv
Handläggningstiderna för lovärenden ska
minska.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Kommentar:
Bygglovskön växte åter under årets första två månader men har varit helt utraderad sedan mars trots en tydlig höjning
av antalet inkomna ärenden. Bidragande faktorer har varit tydligare målsättning och krav inom enheten samt
individuell uppföljning av resultaten. Rutiner inom handläggning, inspektion och administration har förbättrats.
Ytterligare förändringar kommer att genomföras under året. De redan genomförda förändringarna har bidragit till en
ökad effektivitet och avsevärt minskat beroende av externa konsulter. Detta har i sin tur minskat handläggningstiderna.
Den justering av delegationsordningen som genomförts under året har dessutom möjliggjort en ökad flexibilitet i
handläggning och inspektion och därmed gjort enheten mindre sårbar vid frånvaro.
Prognos: Målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut.
Antal genomförda tillsyner enligt plan- och bygglagen med beslut
Öka antalet tillsyner enligt plan- och bygglagen

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Kommentar:
Fokus på tillsynen är inom utpekade kulturmiljöer, särskilt inom Alingsås stadskärna. Därför har vikt lagts vid
bebyggelseantikvarisk kompetens vid nyrekrytering. Under första halvåret 2021 genomfördes 25 tillsynsärenden vilket
är lika många som under helåret 2020. En tillsynshandläggare rekryterades i mars men tjänsten har åter varit vakant
sedan juli. Målet på 65 avklarade ärenden under 2021 är därmed i fara trots att delårsresultatet är gott. Rekrytering av
en ny tillsynshandläggare är genomförd.
Prognos: Baserat på nuvarande utfall förväntas målet inte vara uppnått vid årets slut.

Nyckeltal

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Handläggningstid (median) från när
ansökan betraktas som fullständig till
beslut för bygglov för nybyggnad av enoch tvåbostadshus, antal dagar

70

28

35

124

Månatlig uppföljning av
handläggningstider för bygglov

70

45

68

151

Antal genomförda tillsyner enligt planoch bygglagen med beslut

65

25

25

5
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Uppföljning av internkontroll
Nedan följer uppföljning av nämndens internkontrollplan. Respektive kontrollmoment bedöms
med följande signaler:
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen är genomförd med anmärkning

Vad kontrolleras?

Ansvarig

Frekvens

Metod

Bedömning

Resultat

Handläggningstider bygglov
Handläggningstider Controller,
SBF

Bokslut
Analys
(redovisas
även varje
månad som
information
till nämnden)

I stort sett alla
bygglovsärenden
handläggs inom
lagstadgad tid. Under 2020
uppgick rabatterna till följd
av lång handläggningstid
till drygt 730 tkr. Under de
första 8 månaderna 2021
uppgår den summan till 66
tkr.

Controller,
SBF

Bokslut

Analys

Vi har nu systemstöd för
att följa om och hur många
bygglov som beviljas med
avvikelse från detaljplan
men denna uppgift är ej
inlagd för alla årets
ärenden ännu. Någon
siffra kan därför inte anges
men vi vet att ett stort antal
beviljade bygglov avviker
från detaljplan. Till
årsbokslutet kommer en
exakt siffra att tas fram.

Controller,
SBF

Bokslut

Stickprov

Det finns en mall där
projekten bedöms enligt
olika kriterier och där detta
resulterar i en
poängbedömning som
avgör om projektmodellen
ska användas eller inte.
Den antagna
projektmodellen används i
verksamheten eller håller
på att implementeras för
de projekt där det krävs
enligt modellen.

Controller,
SBF

Bokslut

Stickprov

Avtal följs regelbundet
upp. Om det uppstår
avvikelser som skiljer sig
mot vad som är beställt så
förs en dialog med
utföraren för att
avvikelserna ska åtgärdas.

Ej uppdaterade detaljplaner
Beviljas bygglov
med avvikelse från
detaljplanen?

Projektverktyg
Om antagen
projektmodell
används i
verksamheten

Avtalsuppföljning
Om avtal följs

6
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Åtgärd

Verksamhet

E-tjänster
Har antalet etjänster ökat samt
följs antalet
användare upp?

Controller,
SBF

Bokslut

Analys

E-tjänster tillkommer
regelbundet. Under första
halvåret har det för SBNs
verksamheter tillkommit
totalt 6 nya e-tjänster. Viss
uppföljning sker av antal
användare och nöjdhet
men inte enligt några
bestämda rutiner. Nu
utreds om nya rutiner ska
implementeras för
att stämma av
kundnöjdhet.

Omhändertas
Controller,
eventuella
SBF
kommande
klimatkonsekvenser
i
detaljplanearbetet?

Bokslut

Analys

En
klimatanpassningsstrategi
håller på att tas fram av
kommunledningskontoret.
Den kommer att underlätta
detaljplaneläggningen och
tidiga skeden i processen.
Dock hanteras
skyfallsfrågor,
erosionsproblematik och
dagvattenhantering idag i
varje enskild detaljplan.
Utifrån påvisade
konsekvenser föreslås
åtgärder i detaljplanen.

Bokslut

Analys

Bedömningen är att
handläggare som för tid på
projekt som en del av
finansiering gör detta i
tillräckligt stor omfattning i
dagsläget. Tiderna
redovisas i tid månadsvis.

Bokslut

Analys/stickprov

VA-verksamheten
omfattas i vissa delar
(framförallt
dricksvattenproduktionoch distribution) av NISdirektivet som ställer krav
på säkerhet i nätverk och
informationssystem, vilket
innebär att under 2020 och
2021 har det genomförts
en rad åtgärder och
aktiviteter för att stärka
säkerheten framförallt när
det gäller IT.
Dricksvattenverksamheten
har blivit reviderad av
tillståndsmyndigheten,
Livsmedelsverket, med
gott resultat.
Genomgång på
anläggningarna görs
kontinuerligt under året.

Planprocess

Tidsredovisning
Att de handläggare Controller,
som ska redovisa
SBF
på projekt gör detta
i tillräcklig
omfattning och vid
rätt tidpunkt.
Säkerhet
Om rutiner följs och Controller,
om rutiner i något
SBF
fall saknas.

7

Sida 169 av 596

Verksamhet

Ramavtal
Att beställare följer
gällande ramavtal

Controller,
SBF

Bokslut

Analys/stickprov

Avstämning visar inga
avvikelser. Ytterligare
avstämning kommer att
göras under årets sista
månader.

Controller,
SBF

Bokslut

Analys

På förvaltningsnivå
jobbades det med detta
under 2020 och det finns
ett relativt genomarbetat
material. Det finns dock
förbättringspotential inom
beredskapsorganisationen.
Eftersom både
Avfallsverksamheten och
VA-verksamheten räknas
till samhällskritisk
verksamhet har det i
samband med covidpandemin gjorts
uppdaterade krisplaner för
att säkerställa att
verksamheterna kan
upprätthålla god funktion
även i kris.

Krissituationer
Att krisplan finns
och uppdateras
kontinuerligt.

Omedelbara åtgärder
I Samhällsbyggnadsnämndens budget identifierades att en risk som kräver en omedelbar
åtgärd är att samhällsbyggande kan tappa fart på grund av att antalet antagna detaljplaner är
allt för lågt. En handlingsplan för att förbättra framdriften inom planverksamheten skulle
skyndsamt tas fram under 2021.
En handlingsplan togs fram för planverksamheten i början av 2021. Den syftar till att
effektivisera planprocessen och har som övergripande mål att minska antalet detaljplaner
som inväntar uppstart med 20 stycken. Vid halvårsskiftet 2021 kan det konstateras att
plankön har minskat med totalt 15 stycken. Fler detaljplaner planeras även att startas upp
under hösten 2021. En detaljplaneprocess pågår totalt under ca 1-3 år beroende på storlek
och komplexitet. Det innebär att de detaljplaner som antas under året startades upp tidigare
år. Resultatet av alla uppstarter, som har skett och fortsätter att ske under 2021, kommer
därmed att ses under 2022-2023 då flertalet av dessa förväntas antas.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår 2021

Avv.
prognos/
budget
2021

Delårsbokslut
2021

Delårsbokslut
2020

Diff. utfall
2020/2021

46 656

50 040

3 384

32 977

32 127

850

-58 667
-4 634
-24 624
27 129

-57 132
-4 484
-28 494
23 472

1 535
150
-3 870
-3 657

-36 007
-2 987
-18 477
14 726

-31 393
-2 899
-18 098
14 676

-4 614
-88
-379
50

-47 218

-43 574

3 644

-27 708

-25 039

-2 669

-108 014

-110 212

-2 198

-70 453

-62 753

-7 700

0

-950

-950

-633

-61 358

-61 123

235

-38 109

-30 626

-7 483

61 358

61 358

0

40 905

41 036

-131

Finansnetto

0

-35

-35

-23

-2

-21

Årets resultat

0

200

200

2 773

10 408

-7 635

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Utdebitering
personalkostnader
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag

-633

Inledande sammanfattning
Helårsprognosen för de skattefinansierade verksamheterna visar nu på ett positivt resultat.
Den positiva avvikelsen mot budget förväntas i dagsläget bli 200 tkr. Både positiva och
negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå. Prognosen är förbättrad jämfört
med föregående prognos då ett nollresultat prognosticerades. Ökade intäkter inom
bygglovsverksamheten under sommaren är den största orsaken till den förbättrade
prognosen.
Investeringsprognosen för 2021 är totalt sett 51 865 tkr vilket innebär att 3 810 tkr av
budgeterade medel inte förväntas förbrukas under 2021.

Prognos och prognosförändring
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar totalt sett ett
positivt resultat med 200 tkr för 2021. Intäkterna förväntas bli 3 384 tkr högre än budgeterat.
De största positiva avvikelserna återfinns inom plan- och bygglovsverksamheterna. Inom
planverksamheten har fler utredningar än budgeterat genomförts (se även köp av tjänster)
och eftersom dessa vidarefaktureras prognosticeras även en intäktsökning. Även
planavgifterna (avgift som tas ut i samband med bygglov på vissa planer) prognosticeras att
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bli högre än budgeterat. Inom bygglovsverksamheten har intäkterna varit höga under
sommarmånaderna. Orsaken är fortsatt högt inflöde av ärenden och att bygglovsrabatt ej
behöver ges då handläggningstiderna är inom lagstadgade krav. Prognosen för intäkterna
har förbättrats sedan föregående prognos främst på grund av skälen ovan.
Personalkostnaderna förväntas bli 1 535 tkr lägre än budgeterat. Inom några verksamheter
förväntas personalkostnaderna bli högre på grund av ej budgeterade tjänster, så som till
exempel en ny traineetjänst. Oplanerade vakanser påverkar dock det förväntade utfallet
positivt. Totalt sett är prognosen i nivå med föregående prognos. Förändringar har dock skett
på verksamhetsnivå.
Köp av tjänster förväntas bli 3 870 tkr högre jämfört med budget och har justerats upp
sedan föregående prognos. Detta beror främst på högre kostnader än budgeterat för
utredningar inom planverksamheten (se även kommentar för intäkter ovan). Ytterligare
punktinsatser inom park- och gatuverksamheten planeras att genomföras under hösten så
som exempelvis beskärning av träd.
Utdebitering personalkostnader förväntas bli 3 657 tkr lägre än budgeterat och beror
framförallt på att mindre tid förväntas redovisas mot planprojekt och inom gatuverksamheten
än budgeterat. Även nu kända vakanser minskar den möjliga tiden att tidsredovisa vilket
påverkar det förväntade utfallet och prognosen har justerats ned ytterligare sedan tidigare
prognos. När det gäller övriga kostnader förväntas denna post bli 3 644 tkr lägre än
budgeterat och hänger till största del ihop med att mindre tid förväntas redovisas på driften
än budgeterat. Både något lägre och något högre förväntade kostnader för ett flertal olika
poster påverkar det förväntade utfallet.
Ändrad hantering kring redovisning av finansiellt leasade fordon inom fordonsverksamheten
påverkar prognosen för övriga kostnader positivt då utfallet hamnar som finansnetto och
avskrivning men var budgeterat under övriga kostnader. Avvikelserna mot budget för
finansnetto och avskrivningar förklaras helt av denna ändrade hantering.

Utfall för perioden
Utfallet för intäkterna är totalt sett 32 977 tkr. Intäkterna inom bygglovsverksamheten är ca
1 150 tkr högre än en rakt periodiserad budget. Ett stort antal inkomna ärenden och
handlingstider inom lagstadgad tid innebär högre intäkter än budgeterat. Även utfallet för
planavgifter är högre än en rakt periodiserad budget och utfallet förväntas också bli högre än
budgeterat för helåret. Planavgifter är en schablonavgift som tas ut i samband med att
bosatta inom ett planområde ansöker om bygglov och om eller när detta sker är osäkert vilket
medför att dessa intäkter är svårbudgeterade.
Utfallet för personalkostnaderna är 36 007 tkr vilket är lägre än en rakt periodiserad budget
och beror främst på vakanser i verksamheten.
Utfallet för köp av tjänster är 18 477 tkr högre än en rakt periodiserad budget. På grund av
säsongsvariationer inom vissa verksamheter så går det inte att fullt ut jämföra utfallet mot en
rakt periodiserad budget. Högre kostnader går dock att se för utredningar för detaljplaner.
Dessa utredningar var inte budgeterade men faktureras i sin helhet.
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Utfallet för utdebitering personal är 14 726 tkr vilket är ca 3 400 tkr lägre än en rakt
periodiserad budget. Vakanser i verksamheten leder till att mindre tid redovisas än
budgeterat.
När det gäller övriga kostnader så är utfallet 27 708 tkr vilket är ca 3 800 tkr lägre än en
rakt periodiserad budget. Detta hänger till stor del ihop med att färre timmar redovisats på
driften än budgeterat (se även kommentar ovan). Vägbidrag betalas ut under hösten och
belastar inte resultatet i delårsbokslutet. Den ändrade redovisningen av finansiellt leasade
fordon sänker utfallet för övriga kostnader och ökar istället utfallet för avskrivningar och
finansnetto.

Jämförelse mellan åren
Intäkterna är totalt sett högre 2021 jämfört med motsvarande period föregående år.
Bygglovsverksamheten redovisar en intäkt som är ca 990 tkr högre 2021. Lämnade rabatter
på grund av för lång handläggningstid har under de första åtta månaderna 2021 varit 66 tkr
jämfört med 624 tkr motsvarande period 2020. Även i planverksamheten är intäkterna högre
än motsvarande period föregående år. Inom gatu- och parkverksamheten är dock intäkterna
lägre jämfört med 2020 då en stor intäkt av engångskaraktär påverkade utfallet.
Personalkostnaderna är 4 614 tkr högre 2021 jämfört med 2020. Fler personer på plats i
verksamheten är den största förklaringen till skillnaden mellan åren. Löneökningar påverkar
också utfallet.
Utfallet för köp av tjänster ligger totalt sett i linje med föregående års utfall men både
positiva och negativa avvikelser förekommer på verksamhetsnivå. Nämnas kan att kostnaden
för bygglovskonsulter minskat med ca 1 000 tkr jämfört med föregående år. Behovet av
utredningar varierar också både mellan år och när på året de utförs vilket är en förklaring till
att kostnaderna är högre inom både plan- och gatuverksamheten jämfört med samma period
föregående år.
Utfallet för utdebitering personal är i linje med utfallet motsvarande period 2020.
När det gäller övriga kostnader så är utfallet 2 669 tkr högre än motsvarande period 2020.
En kostnadsreducering av engångskaraktär 2020 sänkte utfallet för januari-augusti med ca
900 tkr vilket medför att den verkliga avvikelsen mellan åren är ca 1 800 tkr. Fler timmar har
tidsredovisats på planprojekt jämfört med motsvarande period 2020 vilket påverkar utfallet för
övriga kostnader. Högre kostnader för etableringsskötsel 2021 bidrar också till det högre
utfallet 2021.
Skillnaden i utfall när det gäller avskrivningar och finansnetto mellan åren beror på den
ändrade redovisningen av finansiellt leasade fordon.
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Investeringar
Belopp i tkr

Expansionsinvestering
Ombyggnad torgmiljö
Stora torget (inre delen)
Nya cykelbanor enligt
Trafikplan
GC-bana
Kungegårdsgatan

Budget Prognos
Avv. Delårsbokslut Delårsbokslut Diff. utfall Kommentarer
2021
helår prognos/
2021
2020 2020/2021 prognos
2021
budget
2021
12 600
11 610
990
6 103
2 727
3 376
250
250
0
91
2 500

2 500

0

610

1 000

2 000

-1 000

1 961

GC-bana Gamla
Vänersborgsvägen
GC-bana Nyebro
Busshållplatser
Ny väg och GC, Kavlås
ängar

1 000

1 000

0

0

3 565
500
800

3 565
500
400

0
0
400

3 009
28
0

Cirkulationer Stråhles allé

1 500

800

700

96

Stadsodling
Hundlekplatser

35
150

35
60

0
90

0
12

Digitalisering detaljplaner

800

0

800

0

Drönare

500

500

0

297

Expansionsinvestering Exploatering

0

0

0

0

0

0

Imageinvestering

0

0

0

0

0

0

35 925
700

33 805
250

2 120
450

12 998
61

5 062

7 936

100

100

0

50

3 000

3 000

0

2 594

Reinvestering
Ospec arbetsprogram

Gatubelysning
vägföreningar
Asfalt Avskrivning > 5 år
ca 50 % av totalbehov
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Fördyrande
omständigheter
under projektets
gång, exempelvis
mer utschaktning
och delvis nya
lösningar.

Förskjuten pga
förseningar i
detaljplanearbetet.
Arbetet försenat
pga diskussioner
med
fastighetsägare.
Utökning av
Savannen, inga
nya.
Ingen förväntad
investeringsutgift.
Annan lösning än
planerat.

Alla planerade
åtgärder kommer
inte att utföras
under året.

Ekonomi – skattefinansierade verksamheter

Belopp i tkr

Ospec Bilar, maskiner
och inventarier gata

Budget Prognos
Avv. Delårsbokslut Delårsbokslut Diff. utfall Kommentarer
2021
helår prognos/
2021
2020 2020/2021 prognos
2021
budget
2021
11 050

11 800

-750

5 278

Mindre åtgärder på GCnät enligt Trafikplan
Mindre åtgärder på
Gatunätet
Träbro Stadsskogen

1 000

1 000

0

577

1 500

1 500

0

390

2 000

600

1 400

587

GC-väg Skolgatan
Ospec Arbetsprogram
natur

2 500
100

2 500
150

0
-50

263
120

200

85

115

81

3 165

2 975

190

398

100

60

40

55

300
1 350

300
1 575

0
-225

138
1 475

270

270

0

78

1 850

1 450

400

168

Inventarier park
Stadskärnan park
Naturreservat

50
50
100

50
50
150

0
0
-50

0
0
152

Inventarier Sveagatan
Cyklar
Digitalisering
System Tidrapportering

500
40
200
500

500
40
200
500

0
0
0
0

472
0

Fordonsverksamheten,
nytt försystem

300

0

300

0

5 000

4 500

500

29

Maskininvesteringar park

Lekplatser, upprustning
Parker, skyltar, lekplatser
Fasta sittplatser
Förädling av parkmark enl
parkplan

Ospec Arbetsprogram
park
Nolhaga Park

Stråhles allé pumpstation
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Högre
investeringsutgift
pga akuta behov i
verksamheten för
att klara
uppdraget.

Försenad pga
ytterligare
projektering.
Behov av fler
åtgärder än
tidigare planerat.
Ej möjligt att få
leverans under
året för samtliga
planerade inköp.
Utgiften förväntas
bli lägre än
budgeterat.
Behov av färre
skyltar.
Dyrare än
budgeterat pga
behov av
ytterligare
åtgärder.
Gemensam gång
och trafiklösning
på parkmark blir
inte av i år.

Behov av fler
åtgärder än
tidigare planerat.

Osäkert om denna
kommer att hinnas
med innan
årsskiftet.
Detta projekt
kommer inte
hinnas med innan
årsskiftet.
Utgiften förväntas
bli något lägre än
budgeterat.

Ekonomi – skattefinansierade verksamheter

Belopp i tkr

Bro Gamla
Vänersborgsvägen

Budget Prognos
Avv. Delårsbokslut Delårsbokslut Diff. utfall Kommentarer
2021
helår prognos/
2021
2020 2020/2021 prognos
2021
budget
2021
0
200
-200
31
Ny handledare på
bro.

Anpassningsinvestering
Åtgärder mot skredrisk
Säveån

7 150
3 000

6 450
2 800

700
200

5 411
2 800

Stadsmiljöåtgärder

1 650

850

800

373

400
400
500

400
400
0

0
0
500

218
50
0

1 200

2 000

-800

1 970

55 675

51 865

3 810

24 513

Trafiksäkerhetsåtgärder
Tillgänglighetsanpassning
E-arkiv
Gata och parkering
Lygnareds camping

Totala utgifter

1 848

3 563
Förväntas bli lägre
investeringsutgift
än budgeterat.
Lägre utgift pga
stensättning på
mindre yta än
planerat.
Kommer ej hinnas
med under 2021.
Behov av andra
tekniska lösningar
pga ökade krav på
dagvattenhantering
och miljöhänsyn.

9 637

14 876

Prognos och prognosförändring
Ovan presenteras prognosen för investeringarna i den skattefinansierade verksamheten på
projektnivå. Investeringsprognosen för 2021 är totalt sett 51 865 tkr vilket innebär att 3 810
tkr av budgeterade medel inte förväntas förbrukas under 2021. Både positiva och negativa
avvikelser förekommer dock på projektnivå och kommenteras per projekt i tabellen ovan. Vid
föregående prognos förväntades ett utfall som totalt sett var i linje med budget men den
totala prognosen är nu sänkt. Avvikelsen beror bland annat på förskjutningar i tidplaner, att
andra lösningar än planerat behövt genomföras eller åtgärder som behövt vidtas då akuta
behov uppstått. En viss osäkerhet finns fortfarande i prognosen på grund av till exempel
försenade leveranser.

Utfall för perioden
Utfallet till och med augusti är 24 513 tkr vilket är ca 12 600 tkr lägre än en rakt periodiserad
budget. Flera större projekt har planerats under våren och kommer att genomföras under
hösten. Leverans av beställda fordon förväntas innan årsskiftet.

Jämförelse mellan åren
Investeringsprojekt är svåra att jämföra mellan åren då många projekt varierar från år till år. I
delårsbokslutet 2020 var utfallet 9 637 tkr vilket motsvarade att cirka 23% av den totala
budgeterade investeringsutgiften förbrukats. För motsvarande period 2021 är utfallet
24 513 tkr, vilket motsvarar 44% av den totala budgeterade investeringsutgiften.
Tillkommande resurser på planeringssidan har medfört att investeringsprojekt kan

14

Sida 176 av 596

Ekonomi – skattefinansierade verksamheter

genomföras i högre grad. Leverans av nya maskiner och fordon har skett tidigare under året
2021.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid
Belopp i tkr

Inkomster
Cykelväg
Kungegårdsgatan
Förhöjda passager
Mariedal park

Budget
Prognos
2021 helår 2021

1 526

1 526

0

0

1 172

600

-573
0

0

- varav exploatering
Totala inkomster

Avv. Delårsbokslut Delårsbokslut
prognos/
2021
2020
budget
2021

Diff. utfall
2020/2021

0
29

0
-29

0
2 698

2 126

-573

0
0

29

-29

Prognos och prognosförändring
I tabellen ovan redovisas bidrag för cykelvägar och för förhöjda passager. Under 2021
förväntas bidrag inkomma för cykelväg på Kungegårdsgatan med 1 526 tkr, vilket också är
det belopp som budgeterats. För förhöjda passager budgeterades 1 172 tkr men i dagsläget
förväntas endast bidrag för två passager vid Kolavägen och Bollvägen inkomma. Bidragen
för dessa två passager beräknas till totalt 600 tkr. Tidigare lämnad prognos visade på ett
bidrag för förhöjda passager på 826 tkr men nuvarande prognos är 600 tkr då flera förhöjda
passager utgått under byggnationen.

Utfall för perioden
Bidrag har ännu inte betalats ut under 2021 utan väntas inkomma senare under hösten.

Jämförelse mellan åren
Under motsvarande period 2020 inkom bidrag på 29 tkr för Mariedal park.
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Avfall
Drift
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår 2021

56 554

57 255

701

35 293

40 274

-4 981

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-16 361
0
-21 949
-9 758

-15 483
0
-23 640
-10 325

878
0
-1 692
-567

-9 445
-16 593
-6 601

-9 105
0
-16 316
-7 331

-340
0
-277
730

Verksamhetens kostnader

-48 068

-49 448

-1 380

-32 639

-32 752

113

-6 989

-6 524

466

-4 444

-4 818

374

1 496

1 283

-214

-1 790

2 704

-4 494

-597

-383

214

-242

-400

158

900

900

0

-2 033

2 304

-4 337

0

0

0

0

-2 304

2 304

900

900

0

-2 033

0

-2 033

Verksamhetens intäkter

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Årets resultat före reglering till
abonnentkollektivet
Reglering abonnentkollektivet - Ökning ()/minskning (+)
Årets resultat efter reglering

Avv. Delårsbok- Delårsbokprognos/
slut 2021
slut 2020
budget
2021

Inledande sammanfattning
Helårsprognosen för avfallsverksamheten visar på ett totalt resultat i linje med budget. Både
positiva och negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå.
I och med det prognosticerade överskottet på 900 tkr så kommer det som återstår av
skulden till skattekollektivet att uppgå till 1 699 tkr.
Av budgeterade investeringsmedel förväntas 4 991 tkr inte att förbrukas under året.
Anledningen är att fordon inte kommer att köpas in under året utan istället planeras
införskaffning av fordon till 2022.

Prognos och prognosförändring
I dagsläget prognosticeras ett resultat som är + 900 tkr vilket är detsamma som det
budgeterade resultatet samt föregående prognos.
Verksamhetens intäkter förväntas bli 701 tkr högre än budgeterat. En stor ökning av
intäkter för deponerat material och även en ökning för hämtning av vanligt hushållsavfall går
att se. Samtidigt ses en minskning av förväntade intäkter för hämtning av slam.
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Förhoppningen är ändå att intäkterna för slammet kommer att justeras upp under årets sista
månader men intäkterna bedöms i dagsläget vara alltför osäkra för att tas med i prognosen.
Nuvarande prognos är lägre än tidigare prognos beroende på att förväntningarna på
slamhanteringens intäkter har justerats ner.
Personalkostnaderna förväntas i dagsläget bli 878 tkr lägre än budgeterat. Detta beror
främst på vakanser, både i hämtningsverksamheten (chaufförer) och på
återvinningscentralen på Bälinge. Prognosen för personalkostnaderna är lägre än tidigare
beroende på oplanerad personalfrånvaro.
Köp av tjänster förväntas bli 1 692 tkr högre än budgeterat där en övervägande del av
ökningen består av ökade kostnader för inhyrda chaufförer. Även införande av nytt
stödsystem för att effektivisera avfallsinsamling innebär ökade konsultkostnader under året.
Nuvarande prognos är högre än tidigare lämnad prognos främst beroende på ökade
kostnader för inhyrda chaufförer.
Övriga kostnader förväntas bli 567 tkr högre än budgeterat. En stor del av avvikelsen beror
på stora reparationskostnader på hämtningsfordon det första halvåret vilket påverkar
helårsprognosen. Nuvarande prognos är lägre än tidigare beroende på nedjustering av
kostnader i samband av mottagning av deponerade massor på Bälinge.
Att avskrivningar visar en positiv avvikelse mot budgeterat med 466 tkr samt att
finansnetto visar en positiv avvikelse med 214 tkr beror på en lägre investeringsvolym än
budgeterat. De hämtningsfordon som planerades att köpas in under året skjuts på framtiden
och nuvarande prognos av finansnetto är något lägre än tidigare prognos.

Utfall för perioden
Det totala resultatet efter åtta månader är – 2 033 tkr jämfört med ett budgeterat resultat för
helåret på + 900 tkr. Orsaken till detta är att underskottet på slamhanteringen avser tidigare
år och alltså helt påverkar de första månaderna på året.
Verksamhetens intäkter är lägre än en rakt periodiserad budget och beror i huvudsak på de
minskade intäkterna för slamhanteringen som belastar de första månaderna på året.
Utfallet för personalkostnaderna ligger lägre än en rakt periodiserad budget och detta beror
på vakanser och sjukskriven personal.
Utfallet för köp av tjänster ligger högre än budget till och med augusti och beror framförallt
på kostnader för inhyrda chaufförer. Den här ökningen går hand i hand med de lägre
personalkostnaderna.
Övriga kostnader är något högre än en rakt periodiserad budget och hänger bland annat
ihop med högre kostnader för Bälinge deponi i och med mottagning av massor.
Både avskrivningar och finansnetto ligger lägre än budgeterade belopp men i nivå med
vad som prognosticerats då planerade inköp av hämtningsfordon skjuts på framtiden.
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Jämförelse mellan åren
Intäkterna är högre under 2020 och det beror främst på slamverksamheten men även på att
intäkterna från återvinningscentralen på Bälinge var högre.
Personalkostnaderna är högre 2021 jämfört med motsvarande period 2020. Detta beror till
stor del på normal löneutveckling.
Kostnaderna för köp av tjänst är endast något högre under 2021.
Övriga kostnader var högre 2020 och beror till största delen på ökade kostnader i samband
med att leverantörsavtal ingicks.
Att både kostnader för avskrivningar och finansnetto sjunker 2021 jämfört med 2020 beror
på att investeringsnivån varit lägre de senaste åren och att äldre investeringar succesivt blivit
färdigavskrivna.

Investeringar
Belopp i tkr

Reinvestering
Fordon
Kärl
Container
Inventarier & maskiner

Budget
2021

Prognos
helår 2021

Avv.
prognos/
budget
2021

Delårsbokslut 2021

Delårsbokslut 2020

Diff. utfall
2020/2021

6 300
5 000
1 000
300
0

1 309
0
1 000
300
9

4 991
5 000
0
0
-9

634
0
625
0
9

682
0
681
0
2

-48
0
-55
0
8

600
100
500

600
100
500

0
0
0

348
0
348

294
0
294

54
0
54

6 900

1 909

4 991

982

976

6

Anpassningsinvestering
Sollebrunn ÅVC förbättring
Bälinge anläggning förbättring
Totala utgifter

Prognos och prognosförändring
Prognosavvikelsen på 4 991 tkr beror på att fordon inte kommer att inhandlas under året
utan istället planeras införskaffning av fordon till 2022. Prognosen har i stort sett inte
förändrats sedan föregående prognos.

Utfall för perioden
Utfallet är en aning lågt jämfört med prognosen för helåret men inköpen som återstår
förväntas kunna genomföras.

Jämförelse mellan åren
Utfallet 2021 ligger ungefär i linje med föregående års utfall för motsvarande period.
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VA
Drift
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår
2021

Avv.
prognos/
budget
2021

Delårsbokslut
2021

Delårsbokslut
2020

Diff. utfall
2020/2021

84 474

85 942

1 467

57 553

52 641

4 912

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-22 052
-365
-12 023
-26 160

-21 801
-365
-19 492
-30 127

251
0
-7 469
-3 967

-13 898
-233
-14 654
-19 023

-12 242
-218
-7 347
-16 829

-1 657
-15
-7 307
-2 194

Verksamhetens kostnader

-60 600

-71 785

-11 185

-47 808

-36 636

-11 172

Avskrivningar

-16 415

-15 307

1 108

-9 897

-8 429

-1 468

7 459

-1 150

-8 609

-151

7 576

-7 727

-5 999

-4 707

1 291

-3 156

-4 058

902

1 460

-5 858

-7 318

-3 307

3 518

-6 825

Reglering abonnentkollektivet Ökning (-)/minskning (+)

0

0

0

0

0

0

Årets resultat efter reglering

1 460

-5 858

-7 318

-3 307

3 518

-6 825

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Årets resultat före reglering till
abonnentkollektivet

Inledande sammanfattning
Helårsprognos för år 2021 visar på ett underskott med 7 318 tkr jämfört med budgeterat
resultat. Detta är en försämring jämfört med föregående prognos med drygt 2 100 tkr och
beror huvudsakligen på tillkommande kostnader i samband med ombyggnation av Nolhaga
reningsverk.
Verksamheten har ingen skuld till abonnenterna att reglera ett underskott emot, vilket innebär
att det prognosticerade underskottet på 5 858 tkr kommer att belasta kommunens resultat
om det realiseras. Vidare kommer resterande återbetalning av underskott från år 2019 med
978 tkr till skattekollektivet inte heller att kunna göras.
Årets VA-investeringar prognosticeras till 68 612 tkr, vilket är 77 119 tkr under budgeterad
nivå. Flera större avvikelser förekommer på projektnivå på grund av förskjutningar i
projektens tidplaner, men huvudsakligen orsakas denna avvikelse av förseningar i
ombyggnaden av avloppsreningsverket i Nolhaga.
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Prognos och prognosförändring
Nuvarande prognos för år 2021 visar totalt på ett negativt årsresultat uppgående till
5 858 tkr.
Årets intäktsprognos avviker i positiv riktning och ligger totalt 1 467 tkr högre än
budgeterat, vilket är en ökning jämfört med föregående prognos med nära 1 350 tkr. Detta
beror huvudsakligen på att VA-avgifter från såväl hushåll som industrier nu prognosticeras ge
högre intäkter med 1 400 tkr då förbrukningen ökat. Avvikelsen jämfört budget förklaras
vidare av att verksamheten väntar högre bidragsintäkter från Naturvårdsverket med drygt 200
tkr. Bidraget avser en förstudie kring läkemedelsrening vid Nolhaga reningsverk som
påbörjades under förra året och kommer att avslutas hösten 2021. Denna intäktsökning
kommer dock att mötas av motsvarande ökade kostnader för uppdraget under året och ger
därför ingen resultatpåverkan. Härutöver har prognosen för anläggningsavgifter samt övriga
intäkter justerats upp med sammantaget nära 200 tkr. Samtidigt har emellertid prognosen för
slam- och lakvattenhanteringen justerats ned med 350 tkr till följd av lägre volymer.
Verksamhetens kostnader prognosticeras sammantaget bli 11 185 tkr högre än
budgeterat, vilket är en ökning med nära 3 600 tkr jämfört med tidigare prognos.
Av den totala avvikelsen väntas årets personalkostnader bli 251 tkr lägre främst till följd av
oplanerade vakanser. Denna avvikelse är i det närmaste oförändrad sedan senaste
bedömning.
Prognosen för köp av tjänster avviker negativt med 7 469 tkr, vilket är en försämring jämfört
med föregående prognos med ca 3 200 tkr. Avvikelsen beror framförallt på ökade kostnader
med totalt nära 6 400 tkr i samband med ombyggnaden av Nolhaga reningsverk. Denna post
har justerats upp med ca 2 700 tkr sedan föregående prognos. Ombyggnaden för också med
sig ökade konsultkostnader inom reningsverkets ordinarie verksamhet till följd av olika krav
utifrån projektet till exempel med avseende på upprättande av standarder inom
verksamheten. Vidare genererar den pågående VA-utbyggnaden i Västra Bodarna
tillkommande driftkostnader för systemstöd samt arkeologisk utredning. Inom Ledningsnät
väntas kostnader för flödesmätningar i Sollebrunn bli något högre än beräknat.
Ledningsnätsverksamheten ser även att licenskostnaderna ökar utöver budgeterade
kostnader då en allt större andel av kommunens vattenmätare nu är fjärravläsningsbara.
Övriga kostnader prognosticeras bli 3 967 tkr högre än budgeterat och har då försämrats
med ytterligare ca 330 tkr sedan senaste bedömning. Även här förklaras huvuddelen av
avvikelsen (ca 3 500 tkr) av reningsverkets ombyggnad där till exempel etableringskostnader
tillkommer liksom avgifter för detaljplan, besiktningar samt tillstånd för vattenverksamhet.
Reningsverket har vidare haft höga kostnader för reparationer och underhåll hittills i år varför
prognosen justerats upp med 400 tkr. Vid reningsverket väntas också ökade kostnader med
drygt 200 tkr i samband med genomförandet av tidigare nämnda förstudie kring
läkemedelsrening. Inom ledningsnät prognosticeras VA-utbyggnaden i Västra Bodarna
medföra ökade kostnader med ca 400 tkr bland annat då projektet försenats och därmed en
större andel av entreprenörens kostnader samt projektledares tid förts som driftskostnader än
budgeterat. Ledningsnät prognosticerar vidare ökade kostnader för anläggnings- och
reparationsarbeten samt för underhåll av dagvattendammar med ca 400 tkr. Vid Vattenverket
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ökar kostnaderna med nära 300 tkr bland annat till följd av ett större utbyte av UV-lampor i
reningsprocessen. Däremot har prognosen för utbyte av vattenmätare hos abonnenter
justerats ned med ca 1 200 tkr då detta arbete inte kunnat utföras i planerad utsträckning på
grund av Covid-19.
Prognosen för årets avskrivningar ligger kvar sedan föregående bedömning och väntas i
nuläget bli 1 108 tkr lägre jämfört med budget då flera investeringsprojekt försenats och
därmed inte genererar avskrivningar i den utsträckning som budgeterats. Verksamhetens
finansiella kostnader har justerats ned något sedan senaste bedömning och beräknas bli
1 291 tkr lägre än budgeterat. Dels eftersom storleken på årets ingående skuld till
kommunen var lägre än beräknat vid budgeteringen då förra årets investeringsutgifter blev
betydligt lägre än väntat och dels som en följd av att även årets investeringsutgifter väntas
kraftigt understiga budgeterad nivå.

Utfall för perioden
Utfallet för perioden avviker negativt med 4 281 tkr jämfört med en rakt periodiserad budget.
Intäkter från verksamheten är drygt 1 200 tkr högre än budgeterat. Det är främst VA-avgifter
från hushåll och industri som genererat högre intäkter till följd av högre förbrukning. Vidare
har intäkterna ökat på grund av bidrag för Läkemedelsrening, vilket ej fullt ut budgeterats.
Intäkter från hantering av slam- och lakvatten är dock lägre hittills i år liksom intäkter från
anläggningsavgifter.
Verksamhetens personalkostnader är knappt 900 tkr lägre för perioden främst på grund av
oplanerade vakanser.
Kostnader för köp av tjänster avviker negativt med drygt 6 600 tkr jämfört med en rakt
fördelad budget. Tillkommande kostnader för ombyggnaden av Nolhaga reningsverk förklarar
nära 5 800 tkr av denna avvikelse. Projektet har även medfört högre konsultkostnader inom
reningsverkets löpande verksamhet med nära 650 tkr. Konsultkostnaderna har också varit
högre än budgeterat inom spillvatten där utförda flödesmätningar i Sollebrunn medfört ökade
konsultkostnader med ca 200 tkr.
Övriga kostnader är totalt nära 1 600 tkr högre än budgeterat för perioden och har flera
orsaker varav den största är tillkommande kostnader i samband med ombyggnaden av
Nolhaga reningsverk med ca 1 900 tkr. Vidare har kostnaderna ökat till följd av den
pågående förstudien kring läkemedelsrening. Dessa kostnader täcks dock av motsvarande
statsbidrag. Reningsverket har också haft höga kostnader för reparationer och underhåll,
men detta kompenseras till stor del av lägre elkostnader samt lägre kostnader för
förbrukningsinventarier hittills under året. Vattenverket behövde under våren göra ett större
utbyte av UV-lampor, vilket ej var budgeterat. Anläggnings- och reparationsentreprenader
inom Ledningsnät har varit nära 1 000 tkr högre än budgeterat för perioden dels på grund av
tillkommande driftkostnader i samband med olika investeringsprojekt (Västra Bodarna, Flytt
av ledningar för E20) och dels på grund av ökade kostnader för underhåll av
dagvattendammar. Dock har arbetet inom ledningsnätsverksamheten med utbyte av
vattenmätare hos abonnenter medfört lägre kostnader med ca 1 300 tkr.
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Kostnader för avskrivningar är drygt 1 050 tkr lägre än budgeterat. Anledningen är att några
större investeringsprojekt, som till exempel utbyggnaden i området Hulabäck, kommer att
driftsättas senare än vad som antogs vid budgeteringen. Finansiella poster ligger för
närvarande ca 850 tkr lägre än en rakt fördelad budget för perioden främst till följd av lägre
investeringsutgifter under året då framförallt arbetet med ombyggnad av Nolhaga reningsverk
förskjutits i tiden.

Jämförelse mellan åren
Verksamhetens intäkter är 4 912 tkr högre än föregående år huvudsakligen på grund av att
brukningstaxan höjts med 7 %. Vidare är intäkter från periodiserade anläggningsavgifter
högre, vilket avspeglar att fler hushåll har anslutits till kommunens ledningsnät sedan
föregående år där intäkterna från dessa realiseras i takt med att anläggningarna förbrukas.
Intäkter från hantering av slam- och lakvatten har dock varit lägre hittills under året jämfört
med föregående år.
Personalkostnaderna är 1 657 tkr högre innevarande år då verksamheterna anpassat sin
bemanning utifrån resursbehovet främst inom ledningsverksamheten.
Kostnader för köp av tjänster är hittills 7 307 tkr högre innevarande år. Här står
ombyggnaden av Nolhaga reningsverk för ca 5 400 tkr av avvikelsen. Samtidigt har
konsultkostnaderna varit ca 1 000 tkr högre innevarande år inom reningsverkets löpande
verksamhet, vilket delvis också är en följd av krav och behov som uppkommer i samband
med ombyggnaden. Härutöver har kostnader för behandling av avloppsslam varit högre i år
liksom kostnader för gemensamma resurser, vilket beror på större lokalutnyttjande då
verksamheten anpassat sin bemanning utifrån resursbehovet.
Övriga kostnader är 2 194 tkr högre jämfört med 2020. Ombyggnaden av reningsverket
förklarar drygt 1 300 tkr av avvikelsen. Även andra kostnader vid reningsverket, så som
reparationer och underhåll och kemikalier, har sammantaget varit ca 900 tkr högre i år. Inom
ledningsnät har kostnaderna i år varit ca 1 400 tkr högre främst för anläggnings- och
reparationsentreprenader, vilket bland annat är en följd av tillkommande driftkostnader i
samband med investeringar i VA-utbyggnad. De ökade kostnaderna inom ledningsnät
kompenseras dock dels av lägre kostnader för byte av vattenmätare hos kommunens
abonnenter då Covid-19 pandemin har medfört att utbytestakten minskat och dels av
projektenhetens ökade utdebitering av tid för projektledning.
Avskrivningar för perioden är 1 468 tkr högre jämfört med 2020, vilket är en naturlig följd av
en fortsatt hög investeringstakt där fler projekt genomförs och aktiveras efter hand och de
totala avskrivningarna därmed kontinuerligt ökar. Finansnettot uppvisar en lägre kostnad
med 902 tkr jämfört med förra året. Den totala långfristiga skulden till kommunen fortsätter
visserligen att öka bland annat till följd av den fortsatt höga investeringstakten men eftersom
internräntan sänkts från 1,50 % föregående år till 1,25 % år 2021 så är de finansiella
kostnaderna lägre.
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Investeringar
Nedan följer investeringsutfallet 2021 med en jämförelse mot budget samt mot utfall för
motsvarande period 2020. Förklaringar till större avvikelser mellan helårsprognosen och
budgeterad utgift kommenteras per projekt.
Belopp i tkr

Budget Prognos
2021
helår
2021

Avv. Delårs- Delårsprognos/ bokslut bokslut
budget
2021
2020
2021
17 590
7 107 15 269
2 190
6 801 15 266

Diff. Kommentarer prognos
utfall
2020/
2021
-8 162
-8 465

Expansionsinvestering
Expansionsinvestering VA

39 150
17 050

21 560
14 860

12910 Div. ledn. arbeten,
serviser i
verksamhetsområde

1 000

1 500

-500

914

12975 Hulabäck
utbyggnad VA

1 500

1 500

0

1 221

Enligt plan. Ingår i VA-strategin för
Östra Färgen (etapp från Svanvik
till Lygnareds camping).

0

350

-350

328

Kompl. åtgärder vid PS Svanvik för
säker angöring med tyngre fordon
samt övriga åtg.punkter Pojkebo
mm. Tillkommande
lantmäteriersättning samt arbeten
med grönytor.

200

200

0

166

Enligt plan.

12 500

6 000

6 500

855

13926 Etapp 2
digitalisering
pumpstationer

0

900

-900

134

Försenat pga. långa
handläggningstider hos myndighet
så som Länsstyrelse och kommun
(bygglov, strandskyddsdispens
etc).
Förseningar medför att projektet
delvis förskjutits till 2021.
Uppstartat efter ny upphandling.

13938 Etapp 3
Digitalisering
pumpstationer

0

900

-900

0

Förseningar medför att projektet
delvis förskjutits till 2021.
Uppstartat efter ny upphandling.

13944 Etapp 4
Digitalisering
pumpstationer

850

0

850

0

Senarelagt till 2022.

12933 Nya brandposter
VA

200

100

100

0

Färre än planerat.

0

2 200

-2 200

2 192

800

0

800

0

13957 Vattenledning
Klämmavägen

0

1 200

-1 200

982

13907 Tillb. Huvudbyggnad Färgens VV

0

88

-88

88

13924 Ny vattentäkt
Bjärke

0

-78

78

-78

12972 Skämningared/
Svanvik Utbyggnad VA

12936 Utr. för insaml. av
mätdata från
vattenmätare
13917 Västra Bodarna
Del 2, etapp 1-3

13949 E20 Bälinge
utbyggn V TS
12835 VA-anl
Knektegårdsgatan
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Fler serviser än budgeterat samt
några dyrare än beräknat.

Tillkommande investering.
Senarelagd.
Tillkommande investering.
Installation av larm försenat från år
2020.
Investering kommer ej att
genomföras, utfall omfört till drift.
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Belopp i tkr

Expansionsinvestering Exploatering

Budget Prognos
2021
helår
2021

Avv. Delårs- Delårsprognos/ bokslut bokslut
budget
2021
2020
2021
15 400
306
3

Diff. Kommentarer prognos
utfall
2020/
2021
303

22 100

6 700

3 000

0

3 000

0

Ospecificerad budgetpost.

500

0

500

0

Detaljplanearbetet är avbrutet,
projektet nerlagt.

6 500

3 900

2 600

306

Försenad utbyggnad ger lägre
prognos jämfört med budget.

500

500

0

0

Planeras att utföras 2021, dock
viss osäkerhet. Ev flyttas detta till
efter att bygget är klart (2022).

12855 N:a Stadsskogen
E3, Kristallen/Kavlås
ängar

4 000

0

4 000

0

Förskjutet och avhängigt
detaljplanearbetet.

12853 Norra
Stadsskogen E4

2 400

300

2 100

0

Försenat med mindre uppstart i år.

11811 Krangatan
förlängning under
järnvägen

1 200

0

1 200

0

Pågående DP arbete, markinköpet
är avhängigt beslut för DP.
Utgifterna förskjuts till 2022.

12865 Tillv.omr Vht Norr,
E1

4 000

2 000

2 000

0

Senarelagt. DP på samråd med ev
start i år.

Imageinvestering

0

0

0

0

0

0

Reinvestering
10001 Inventarier
10002 It-utrustning
10003 Maskiner
12942 Byte av
dricksvattenpump
Hjälmared

100 081
0

42 294
119

-6 538

100
500

10 492
100
0
77
7

17 030

0
2 000

57 787
-119
0
-100
1 500

77 881

15 284

62 597

1 849

1 000

300

700

11 500

8 300

3 200

3 948

13953 Nytt skyddsrör
Malmgatan

0

2 000

-2 000

293

13934 Utbyte av UVaggregat,
grundvattenverk

200

0

200

0

13936 Ny pumpstation
Savannen

0

147

-147

147

Tillkommande utgifter, färdigställd.

13937 Pumpstation
Tomasgårdsvägen

0

2

-2

2

Tillkommande utgifter, färdigställd.

Ospecificerade projekt
(exploatering)
12833 Frostvägen
12810 T3 Bergkullegatan
12852 Prästlyckan och
Brunnsgården

Ombyggnad ARV
Nolhaga 4.0 (ARV 20202030)
13948 Renovering
biobäddspumpar ARV
12912 Inv. i samband m
ledningsunderhåll
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Tillkommande investeringar.
Tillkommande investeringar.
Projektet är påbörjat. Under 2021
blir det kostnader för
processprojektering med mera.
Dock ingen fysisk byggnation.
Försenat jämfört budget. Årets
investering avser främst ställverk
samt projektering av
systemhandling.
Renovering billigare än förväntat.
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2.000 utav budgeterat belopp flyttat
till projekt 13953 Nytt skyddsrör
Malmgatan och 1.200 flyttat till
Klämmavägen proj 13957.
Budgeterat inom projekt 12912 Inv
i samband med ledningsunderhåll.
Utförs inte under 2021.
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Belopp i tkr

Budget Prognos
2021
helår
2021

Avv. Delårs- Delårsprognos/ bokslut bokslut
budget
2021
2020
2021
5 000
0

Diff. Kommentarer prognos
utfall
2020/
2021
Flyttas till tidigast 2022.

13951 Ny PS Sandvik,
Ingared

5 000

0

13952 Pumpstation liten
2021 (PS Markgatan
39D)

2 500

3 000

-500

0

13946 PS
Skanskastationen

0

15

-15

15

13947 Renovering
rötkammare 2, Fas 1

0

1 160

-1 160

1 156

Tillkommande inv. pga. eftersatt
underhåll.

13954 Renov.
Rötkammare 2, Fas 2

0

6 000

-6 000

514

Tillkommande inv. pga. eftersatt
underhåll.

13941 Renovering PS
Grindstugan

0

200

-200

103

Tillkommande nödvändig åtgärd
pga. havererad automation samt
luktbekämpning.

13940 Renov. PS
Nolbygård

0

82

-82

82

Ny ventil DN 1000
(biologsteget, ARV
Nolhaga)

0

350

-350

0

13956 Ny slamcentrifug
ARV Nolhaga

0

1 200

-1 200

1 143

Reinvestering
rötkammare 1

0

1 000

-1 000

0

13959 Omläggn tak
Mariedals högreservoar

0

310

-310

310

Tillkommande investering pga
läckande tak.

13958 Råvattenstation
Färgens VV omläggning
tak

0

200

-200

183

Tillkommande investering i
omläggning av tak, nödvändig
åtgärd.

13961 Slamskrapor ARV
Nolhaga, del 1

0

1 250

-1 250

0

Tillkommande reinvestering.

13963 Telfer
lyftanordning ARV
Nolhaga

0

75

-75

0

Tillkommande reinvestering.

13964 Omrörare &
ventiler kvävesteget ARV

0

264

-264

261

Tillkommande reinvestering pga
haveri.

13965 Ny pump SP611,
ARV N

0

300

-300

170

Tillkommande reinvestering.

13966 Pump ALGSALA181-40 ARV

0

136

-136

136

Tillkommande reinvestering.

Anpassningsinvestering

6 500

4 758

1 742

753

12927 Dagvattenåtgärder

1 000

1 000

0

0

0

42

-42

42

12920 Huvudledning
Alingsås Tätort (inkl.
byggnation av ny
ventilkammare)
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Avser PS Markgatan 39D.
Fördyring jämfört budget.
Tillkommande utgifter, färdigställd.

Tillkommande utgifter, nu
färdigställd.
Tillkommande investering. Inköp
pågår. Förväntas bli klart under
hösten 2021.
Tillkommande inv. Ersätter gammal
uttjänt utrustning.
Tillkommande projekt, nödvändig
åtgärd för att upprätthålla funktion.
Startar i höst med uppskattad
totalutgift 3000 tkr.

2 980
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-2 227
Enligt plan.
Tillkommande åtgärder, schaktgrop
för HVL på Sandbergsv.
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Belopp i tkr

12951 Nödvattenbrunn
Nolhaga

Budget Prognos
2021
helår
2021

Avv. Delårs- Delårsprognos/ bokslut bokslut
budget
2021
2020
2021
-200
43

Diff. Kommentarer prognos
utfall
2020/
2021
Mer avancerad pumpbyggnad än
vad vi tidigare prognosticerat för.

500

700

5 000

1 000

4 000

19

12987 Datorisering
pumpstationer

0

370

-370

370

Tillkommande utgifter.

13923 Datorisering ARV
Nolhaga

0

71

-71

71

Tillkommande utgifter.

13921 Byte styrsystem
Sbn ARV

0

250

-250

146

Ombyggnad
sodadosering Färgens VV

0

200

-200

0

13928 Ny mätutrustning
parshallränna ARV

0

150

-150

61

650

-650

0

13950 Flytt av ledningar
för E20, Etapp 2

Primärslam till
rötkammare

Osäkert startdatum pga
projektledare saknas.

Kvarstående arbeten på
tillkommande projekt från 2019,
vilka delvis senarelagts till 2021
pga personalbrist.
Tillkommande nödvändig åtgärd för
att anpassa en doserlinje till
pumpar av annat fabrikat.
Tillkommande investering i
styrutrustning för
kemikaliedosering.
Tillkommande inv om totalt 1.300
tkr varav 650 tkr väntas infalla i år
för effektivare slamhantering och
förbättrad arbetsmiljö.

13935 Dörr- och
brandlarm, yttre
anläggningar dricksvatten

0

25

-25

0

Budgeterat 2020 (högreservoarer
samt PS) men pumpstationer (PS)
försenat till 2021.

13960 Ombyggn trapphus
Mariedals högreservoar

0

300

-300

2

tillkommande investering,
nödvändig åtgärd. Inväntar
bygglov.

145 731

68 612

77 119

18 352

Totala utgifter

35 278

-16 927

Prognos och prognosförändring
Årets investeringsprognos har justerats ned med drygt 12 000 tkr sedan den fördjupade
månadsuppföljningen och uppskattas nu till 68 612 tkr, vilket är 77 119 tkr lägre än
budgeterat. Den främsta orsaken är att ombyggnaden av Nolhaga reningsverk har försenats
ytterligare. Budgeterade medel för ombyggnaden år 2021 uppgår till 77 881 tkr men till följd
av förseningen väntas nu endast drygt 15 000 tkr av dessa medel att förbrukas. Vidare
beräknas exploateringsinvesteringarna bli drygt 15 000 tkr lägre än budgeterat på grund av
förseningar av detaljplaner och byggprojekt.
Som framgår av ovan tabell avviker även andra projekt jämfört med budget bland annat på
grund av förskjutningar i tidplaner. Många av investeringsprojekten, både i projekteringsfas
och utförandefas, måste ständigt anpassas efter ny information och tillkommande faktorer,
vilket i sin tur påverkar det slutliga utfallet.
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Utfall för perioden
Utfallet för perioden uppgår till 18 352 tkr, vilket är betydligt lägre än budgeterat främst till
följd av förseningar i projekten. Den största avvikelsen avser ombyggnaden av Nolhaga
reningsverk men exploateringsinvesteringarna, VA-utbyggnaden i Västra Bodarna samt
projektet för flytt av ledningar för E20 uppvisar också större avvikelser mot budget.

Jämförelse mellan åren
Jämfört med delårsbokslutet 2020 så är utfallet 16 927 tkr lägre innevarande år. Utfallet
mellan åren är svårt att jämföra då investeringsprojektens antal och omfattning kan variera
stort mellan åren. Den största avvikelsen mellan åren återfinns dock inom området
expansionsinvesteringar där utfallet hittills i år varit 8 162 tkr lägre jämfört med förra året
då verksamheten hade höga utgifter för VA-utbyggnaden i området Hulabäck.
Även Reinvesteringar har ett lägre utfall hittills i år med totalt 6 538 tkr. Orsaken är främst
att utgifterna för pumpstationer var betydligt högre under år 2020 då större
investeringsåtgärder utfördes i ett flertal anläggningar för att uppnå nödvändig driftsäkerhet
samt för att uppfylla arbetsmiljökrav. Vidare var utgifterna för ledningsunderhåll högre förra
året då flera större VA-arbeten utfördes under perioden. Däremot har utgifterna för
ombyggnaden av ARV Nolhaga varit högre i år.
Utgifterna inom området anpassningsinvesteringar är 2 227 tkr lägre än motsvarande
period förra året. Huvudorsaken är att projektet för flytt av ledningar för E20 var i en
intensivare fas förra året.
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Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid
Inom VA-verksamheten förekommer förutbetalda intäkter i form av anläggningsavgifter. I
samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet tar VA-verksamheten ut en
anläggningsavgift för vatten och avlopp från abonnenterna. Endast 5 % av de debiterade
anläggningsavgifterna resultatförs som en direkt intäkt under innevarande år. Resterande
del, det vill säga 95 % av den debiterade avgiften, anses vara förutbetald (en skuld till
abonnenterna). De förutbetalda inkomster som verksamheten fått in under året
periodiseras/fördelas framåt i tiden och genererar månatliga intäkter under anläggningens
resterande livslängd. Dessa intäkter möter på så sätt de kostnader verksamheten har i form
av avskrivningar på de investeringar som gjorts i VA-nätet.
Anläggningsavgifter från verksamheten 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. Prognosavvikelser jämfört med budget kommenteras
nedan per projekt.

Belopp i tkr

Inkomster
- Anläggningsavgifter
VA

Budget Prognos
2021
helår
2021

Avv.
prognos/
budget
2021

Delårsbokslut
2021

Delårs- Diff. utfall
bokslut 2020/2021
2020

Kommentar avvikelse
prognos / budget

14 678

13 984

-694

8 708

4 224

2 375

3 088

713

1 719

919

800 Osäker prognos. Beror på hur
snabbt byggnation kommer
igång på ett antal fastigheter.

Röhult Blåtjärnsv
(02802)

143

713

570

585

0

585 Ökad prognos då byggnation
försenats från tidigare år, fyra
godkända bygglov.

Simmenäs (02811)
NV Sävelund (02810)
(Tomtered)

190
0

190
209

0
209

0

180

Norsesund (02805)
Utbyggnad inom Östra
Färgen inkl
överföringsledning
(02812)

285
9 310

285
9 500

0
190

258
6 145

0
3 125

Västra Bodarne (02818)

2 375

0

-2 375

- Anläggningsavgifter
Exploatering VA

6 721

8 930

2 209

1 516

2 565

Lövekulle etapp 3 Skår
(02852)

831

1 131

299

801

1 485

Strötomter (02801)

28

4 483

-180 Osäker prognos.
Tillkommande objekt,
Rättaregården 4, nytt
bygglov.
258 Enligt plan.
3 020 Prognos osäker men något
uppjusterad jämfört budget.

Försenat. Utbyggnad VA
väster om jvg inte påbörjad
ännu. Flyttas till 2022.
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-1 049
-685 Höjd prognos då många
bygglov är på gång.
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Belopp i tkr

Budget Prognos
2021
helår
2021

Avv.
prognos/
budget
2021

Delårsbokslut
2021

111

Delårs- Diff. utfall
bokslut 2020/2021
2020

Östra Ingared (02813)

570

1 425

855

Frostvägen (02826)

665

0

-665

Prästerydsvägen
(Rosendal) (02862)

404

399

-5

0

111

Tokebacka VA (02819)

950

1 520

570

605

0

Nordöstra Stadsskogen
(Stadsskogen Planering
AT) inkl Grankullegatan

903

0

-903

0

103

Ragnehillsgatan
(02844)

119

0

-119

1 330

0

-1 330

Norsesundsvägen
(02894)

119

314

195

Lövekulle etapp 1 fritid
(02837)

152

152

0

Prästlyckan o
Brunnsgården

679

3 325

2 646

Höjd prognos avseende
Prästlyckan.

0

665

665

Tillkommande objekt.
Starbesked 2021-04-21

21 399

22 914

1 515

(Västra) Bergkullegatan

Norra Borgen (02804),
Skansen 1
Summa

589

Kommentar avvikelse
prognos / budget

-478 Höjd prognos då byggnation
beräknad 2020 förskjutits till
2021. Prognos något osäker
då viss beräknad byggnation
inte fått startbesked ännu.
Ej längre aktuell.
Detaljplanearbetet är
avbrutet, projektet nerlagt.
-111 Kan ev. ökas med någon
byggnation men endast
mindre avvikelse.
605 Ytterligare fastigheter
tillkommit i prognos,
Räddningstjänst +
Stormansg. 5
-103 Osäker prognos. Ingen
byggstart för Tomteboskogen
1. Trolig senareläggning till
2022.
Försenat. Nybyggnadskarta
för Gasellen 2 o 3 finns men
ingen byggnation 2021.
Försenat. Utbyggnad inte
påbörjad ännu.
Anläggningsarbete förväntas
inledas sommaren 2021 med
debitering först 2022.

0

278

-278 Tillkommande objekt som
försenats från 2021.
Bygglovsprocess osäker.
Prognos osäker för objeket
(Lövekulle 1:236).

10 224

6 790

3 434

Prognos och prognosförändring
Årets prognos för anläggningsavgifter uppgår till 22 914 tkr, vilket är 1 515 tkr högre än
budgeterat. Prognosen har förbättrats med ca 1 300 tkr sedan den fördjupade
månadsuppföljningen, vilket huvudsakligen beror på tillkommande anslutningar av
strötomter. Som tabellen visar finns det avvikelser mot budget inom flera geografiska
områden och dessa beror mestadels på förskjutningar i projektens tidplaner. Generellt
varierar intäkter från anläggningsavgifter kraftigt över tid eftersom tidpunkten för när
anläggningsavgifterna kan tas ut påverkas av många olika faktorer, vilket gör
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anläggningsavgifterna svårbudgeterade. Exempel på faktorer som påverkar är
bygglovshantering, detaljplanering, tomtförsäljning, utbyggnadstakten, förskjutningar i tid av
ledningsläggning samt förskjutning i tid av planerade byggprojekt inom kommunen.

Utfall för perioden
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter uppgick under perioden till 10 224 tkr och
kommer till största delen från anslutning av abonnenter i området Östra Färgen (se vidare i
ovan tabell). Utfallet är något lägre än budgeterat för perioden. Debitering av
anläggningsavgifter följer den takt som fastigheter bebyggs inom kommunens VAverksamhetsområden. Var, och i vilken takt, byggnation sker styrs av efterfrågan.

Jämförelse mellan åren
Förutbetalda intäkter är totalt 3 434 tkr högre innevarande år jämfört med år 2020. I år har
anslutningstakten varit högre vid Östra Färgen där den största avvikelsen mellan åren på ca
3 000 tkr återfinns. Vidare har fler strötomter anslutits hittills i år. Den här typen av utgifter är
dock svåra att jämföra mellan åren då byggnationen kan variera kraftigt mellan olika
områden, år samt rådande konjunktur. Skillnaderna mellan åren per område framgår av ovan
tabell.

Investeringsbidrag
För året har ett riktat bidrag beviljats av Länsstyrelsen med upp till 50% av
investeringsutgiften för upprättande av pumphus inklusive installationer vid Nolhaga
nödvattentäkt för att uppnå en tryggad tillgång till dricksvatten. Åtgärden utförs under året
och väntas vara klar innan årsskiftet. Utav beviljat bidrag på maximalt 475 tkr har 356 tkr
(75%) utbetalats i förskott. När investeringen har färdigställts kommer bidraget att
intäktsföras i takt med avskrivningskostnaderna. Motsvarighet saknas föregående år.
Belopp i tkr

Budget Prognos
2021
helår
2021

Avv.
prognos/
budget
2021

Delårsbokslut
2021

Delårs- Diff. utfall
bokslut 2020/2021
2020

Inkomster
Bidrag pumphus,
Nolhaga nödvattentäkt

0

475

475

356

0

356

Summa

0

475

475

356

0

356
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Personalavsnitt
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Under året har Samhällsbyggnadsförvaltningen haft 22 tjänster utannonserade inom
verksamheten för den tidigare organisationen för Samhällsbyggnadskontoret. Förvaltningen
har fått ett antal sökande med efterfrågad kompetens i nästan samtliga rekryteringar. Antalet
rekryteringar har ökat något jämfört med motsvarande period för 2020 då det var 17 tjänster
utannonserade. Majoriteten av annonseringen avser ersättningsrekryteringar, men även nya
tjänster har tillkommit då verksamheten kräver det. Förvaltningen har gått med i GR:s
satsning ”Framtidens samhällsbyggare” och därmed anställt en trainee.
Inom plan- och bygglovsverksamheten samt när det gäller projektledare inom
väg/infrastruktur ser förvaltningen en risk då sökande med erfarenhet är få. Sökande har
efterfrågad utbildning och kommer direkt från studier.
För den gemensamma kompetensen på förvaltningen är det utvecklande med nyanställda då
de ofta kommer med nya perspektiv och kompetenser. Detta utgör en bas i
kompetensutvecklingen som sker i det dagliga arbetet då aktuella frågeställningar aktivt
diskuteras kollegor emellan.
Planerad kompensutveckling i form av utbildningar har under året till stor del varit digitala,
vilket fungerat bra. Exempelvis ”Öka trafiksäkerheten vid gatuarbete i tätort”. Viss utbildning
har skett fysiskt och anpassat som till exempel ”Hantering av farligt avfall” för ÅVC-personal,
yrkeskompetensbevis (YKB) för chaufförer, ”Arbete på väg” för utförarpersonal och
ledarskapsutbildning för arbetsledare. Generellt har kompetensen inom digitalisering höjts för
hela förvaltningen under året. Individuell planering görs i den årliga
Medarbetaröverenskommelsen.

Arbetsmiljö
Nämndens arbetsmiljömål att förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla kompetent
personal genom målmedvetna, långsiktiga satsningar inom arbetsmiljöområdet går åt rätt
håll. Det finns en struktur och ett årshjul vad gäller till exempel samverkan och systematiskt
arbetsmiljöarbete. Inför verksamheternas arbetsplatsträffar (APT) skickas ett APT-material ut
till samtliga chefer med samlad information att förmedla vidare. Underlaget ger
förutsättningar att nå ut med information i organisationen på ett strukturerat sätt och ger ökad
delaktighet för medarbetarna.
Förvaltningen fortsätter värdegrundsarbetet och har bland annat arbetat med övningar som
anpassats efter verksamhetens förutsättningar och behov.
Under året har stor kraft lagts på att anpassa verksamheterna så att de kan bedrivas så bra
som möjligt med tanke på att förvaltningen har ställt om till ett digitalt arbetssätt på flera
enheter. Några av verksamheterna (där det har varit möjligt) har ställt om till en
distansbaserad organisation, vilket innebär att det finns en inbyggd flexibilitet för att komma
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till kontoret endast vid behov. Verksamheten har fungerat oavsett kontorsplats. De personer
som har haft behov av att vara på kontoret har därmed också fått möjlighet till det då
närvaron har glesats ut.
Inom kontoret på Sveagatan har en flytt i lokalerna skett i syfte att anpassa hur personalen
sitter till den nya organisationen så att effektivitet och trivsel ökar.
Åtgärder efter genomförd arbetsmiljöutredning på en arbetsplats pågår där fackliga parter
även deltar.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har sjunkit betydligt detta halvår jämfört med motsvarande tid förra året. Några
långtidsfrånvarande har successivt återgått i tjänst. Flera verksamheter har haft möjlighet att
erbjuda distansarbete på grund av restriktionerna vilket gör att den normala smittspridningen
med förkylningar och magsjuka kollegor emellan uteblivit. Samtliga medarbetare på plats har
hållit avstånd och följt övriga rekommendationer vilket underlättat frisknärvaron. Enstaka
smitta har skett kollegor emellan där smittan kommit in på arbetsplatsen men det har inte
blivit några allvarliga konsekvenser för vare sig individer eller verksamhet. Av den
sjukfrånvaro som finns är majoriteten av orsakerna andra medicinska orsaker och ej
arbetsrelaterade.
Statistik för hela Samhällsbyggnadsförvaltningen, ackumulerat för januari-juli:
Sjukfrånvaro %

2020-07-31

2021-07-31

Differens 20212020

8,31

5,16

-3,15

≤ 29 år

11,05

7,91

-3,14

30-49 år

10,06

5,25

-4,81

50 år ≥

5,71

4,64

-1,07

Kvinna

Totalt

12,01

5,14

-6,87

Man

6,06

5,17

-0,89

Dag 1-14

2,85

1,9

-0,95

Dag 1-59

4,39

2,64

-1,75

Dag 59 >

3,92

2,5

-1,42

Sjukfrånvaron avser siffror för månadsavlönade fram till och med den 31 juli. Dagintervallen är procentuellt utifrån ordinarie arbetstid, ej utifrån den
totala sjukfrånvaron. Statistiken är justerad för 2019 och 2020 utefter nuvarande SBF organisation.

32

Sida 194 av 596

Ordlista
Verksamhetsbegrepp
APT

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

ARV

Avloppsreningsverk

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.

GC-väg

Gång- och cykelväg

GIS

Ett Geografiskt informationssystem är programvara som
hanterar insamling, lagring, bearbetning, analys och
presentation av geografisk data.

Indikatorer

Kommunens mål konkretiseras av indikatorer för att vara
möjliga att följa upp. Indikatorerna har ett målvärde som
beskriver vilket resultat som ska uppnås för att uppfylla de
prioriterade målen.

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).

Kolada

Statistikdatabas för kommuner.
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LSG

Lokal samverkansgrupp.

Nyckeltal

En benämning på vissa tal som används för att värdera ett
företag eller en organisation och dess verksamhet.

Prioriterade mål

De prioriterade målen fastställs inför ny mandatperiod och
beslutas i kommunens budget, men revideras årligen vid behov
i samband med budgetberedning.

Styrmodell

Styrmodellen innehåller flera olika delar som tillsammans bildar
kommunens styrsystem.

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.

ÅVC

Återvinningscentral (Sollebrunn och Bälinge)

ÅVS

Återvinningsstationer (ofta i anslutning till livsmedelsbutiker)

Sida 196 av 596

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.

Budget

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

EIRA-indelning

Investeringarna delas in i olika grupper
(expansionsinvesteringar, imageinvesteringar, reinvesteringar
och anpassningsinvesteringar) utifrån målet/syftet med
investeringen.

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 två 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, såsom
administration, ekonomi, och nämndsekreterare. Syftet med att
ha dessa som en gemensam resurs är att ha en mer driftsäker
och mer effektiv stödresursorganisation.

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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Verksamheterna i det här dokumentet är oftast helt eller delvis
finansierade med intäkter. Det som inte finansieras med
intäkter finansieras med kommunbidrag (se längre ner).

Investering

Med investeringar i det här dokumentet avses 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.

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).

PO-pålägg (-tillägg)

Personalomkostnadstillägg går främst till pension samt sjukoch olycksfallsförsäkringar. De beräknas på lönen och uppgår
till ca 40% där lagstadgade arbetsgivaravgifter uppgår till ca 32
% och resterande 8% i huvudsak avser avtalspension.

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.
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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.

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
personalkostnad.
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Socialnämnden
Protokoll
2021-09-21

§ 48 2021.061 SN

Socialnämndens delårsbokslut 2021
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna varje år upprätta ett delårsbokslut enligt
styrmodellens anvisningar. Delårsbokslutet ska vara behandlad i nämnd och ska expedieras
till kommunstyrelsen senast den 28 september.
Förvaltningens yttrande
Socialnämndens budget 2021-2023- har följts upp i delårsbokslutet.
De senaste åren har nämnden haft svårigheter att bedriva verksamhet inom ram och under
2019 och 2020 har två större åtgärdspaket genomförts. Det har resulterat i att nämnden
numera har en ekonomi i balans. Utfallet för perioden uppgår till 6,1 mnkr. Prognosen för
helår uppgår till 4,0 mnkr. Investeringar prognosticeras rymmas inom budget.
I delårsbokslutet beskrivs flera stora utmaningar som Socialnämnden står inför som dels
handlar om den snabba kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och
dels om effektiviseringsbehov utifrån den förväntade befolkningsutvecklingen.
Socialnämnden behöver även ställa om verksamheten för att möta kraven i den nya
socialtjänstlagen, som föreslås träda i kraft 1 januari 2023 och skapa en mer hållbar
socialtjänst.
Vidare beskrivs hur Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och
indikatorer genom sju formulerade nämndsmål kopplade till fullmäktiges mål 2 och 3. Ett mål
bedöms vara uppfyllt och övriga mål bedöms vara delvis uppfyllda.
Uppföljning av 2021 års internkontrollplan ingår som bilaga 2.
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Verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och viss
verksamhet inom funktionhinder. Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av
råd, service och stöd till barn, unga, vuxna samt familjer. Nämnden arbetar med
myndighetsutövning 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).
Nämnden har fortsatt att anpassa verksamheten efter kommunens ambitionsnivå och skapa
förutsättningar för en hållbar kärnverksamhet med prioritering på det lagstadgade uppdraget.
I Budget för Alingsås kommun 2021-2023, KF 2020-11-04, §161, anges konkreta åtgärder för
en bättre social omsorg:
•
•
•
•

Tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna
Utveckla arbetet med så kallade hemmaplanslösningar för att undvika köpta
placeringar externt
Förstärka intern samverkan inom och mellan kommunens olika verksamheter i syfte att
utforma långsiktigt hållbara insatser för utsatta barn och unga
Vidta åtgärder för att motverka användning av narkotika och tillhörande kriminalitet
bland ungdomar genom ökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen.

De senaste åren har nämnden haft svårigheter att bedriva verksamhet inom ram, under 2019
och 2020 har två större åtgärdspaket genomförts. Det har resulterat i att nämnden numera har
en ekonomi i balans. Socialnämnden har trots detta flera stora utmaningar, vilka beskrivs i
rapporten Socialnämndens utmaningar och förutsättningar, SN 2021-05-19, §31. De främsta
utmaningarna handlar dels om den snabba kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd
(försörjningsstöd) och dels om effektiviseringsbehov utifrån den förväntade
befolkningsutvecklingen. Rapporten beskriver även utmaningen i att behöva ställa om
verksamheten för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen och skapa en mer hållbar
socialtjänst (Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47). Även om den nya
socialtjänstlagen föreslås träda i kraft först 1 januari 2023 kan man på förhand se att nämnden
redan nu behöver ställa om delar av sin verksamhet för att möta kraven i den nya lagen. Bland
annat kommer rätten till bistånd för den enskilde att vidgas, trösklarna in till verksamheten
behöver sänkas, fler insatser ska kunna erbjudas utan föregående utredning, barnskyddet ska
stärkas och länsstyrelsens tillsyn av verksamheten kommer att öka. Förvaltningens förändrade
arbetssätt kommer på sikt att frigöra resurser men omställningen tar tid.
Socialnämnden har likt andra kommuner haft en ökande kostnadsutveckling för
försörjningsstöd under de senaste åren. Det handlar om både fler biståndstagare, större
belopp per biståndstagare och att man är i behov av försörjningsstöd en längre tid. Bakgrunden
till kostnadsökningarna är framförallt en vikande konjunktur och en svårare arbetsmarknad.
Minskade resurser inom Arbetsförmedlingen och minskade ersättningar från
Försäkringskassan bedöms också vara faktorer som påverkar kostnaderna. Flera aktiviteter
för att sänka försörjningsstödskostnaderna pågår där effekterna kan bli synliga på sikt. Här är
samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME) avgörande för att kunna påverka antal hushåll
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med försörjningsstöd. Arbetet med att förstärka samverkan med AME fortgår med fokus på
personer med långvarigt försörjningsstöd. Den grupp som AME kunnat prioritera att arbeta
med är dock en alltför liten del för att ge tillräcklig effekt. Samtidigt som gruppen
långtidsberoende fortsätter öka omfattar behovet av stöd för att komma ut i självförsörjning fler
målgrupper. För en effektivare genomströmning av försörjningsstödsärenden har enhet Stöd
och försörjning genomfört en organisationsförändring med start 1 maj i form av en
mottagningsgrupp som tar emot alla nya ärenden. Målet är att fler ska ha sysselsättning så
snabbt som möjligt då ett långvarigt försörjningsstöd i sig gör det svårare att komma ut i
självförsörjning. En annan del som avsåg frigöra resurser för mer aktivt stöd i
försörjningsstödsärenden är automatisering av delar av försörjningsstödet. Denna process har
blivit kraftigt försenad på grund av problem med integrationen mellan roboten ADA (Alingsås
Digitala Assistent) och verksamhetssystemet, något förvaltningen inte kunnat påverka.
Övrigt som påverkat förvaltningens kostnader negativt är externa placeringar för vuxna där
kostnaderna ökat med knappt 13 procent eller 1,8 mnkr under årets två första tertial, jämför
med motsvarande period föregående år. Ett analysarbete har inletts för få klarhet i orsakerna
till de ökade kostnaderna och vidta åtgärder. Även familjehemsvården är fortsatt utmanande
och där flera åtgärder har vidtagits för att minska antal familjehemsplacerade barn. Det är dock
en långsam process där effekten av åtgärderna blir synlig på längre sikt.
Arbetet med att skapa en hållbar socialtjänst har fortsatt, bland annat har nya arbetsformer
riktat till hela avdelningens målgrupp 0 till 18 år implementerats inom avdelning Unga. En
central del i de nya arbetsformerna är införandet av arbetsmodellen Signs of safety. Syftet med
arbetsmodellen är att stärka och mobilisera barns familjer och nätverk. Metoden lägger en
grund för en mer professionaliserad roll hos medarbetare där ansvar för lösningar tas fram
tillsammans med familjerna där den förväntade nyttan är långsiktigt fungerande och trygga
lösningar för barn som lever i någon form av utsatthet. Det nya arbetssättet har redan lett till
positiva resultat. Exempelvis har placeringar kunnat undvikas genom att arbeta med
familjernas egna resurser, mobilisera familjers nätverk och samtidigt kunnat säkra barns
trygghet och säkerhet. Detta har dessutom medfört en positiv effekt på avdelningens kostnader
för köpt vård som minskat med 22 procent eller 3 mnkr under perioden januari till augusti
jämfört med motsvarande period föregående år.
För att kunna erbjuda fler barnfamiljer stöd i ett tidigt skede utan föregående utredning och
beslut genom så kallade serviceinsatser, har en liten förstärkning skett med en tjänst. Detta
ligger i linje med intentionerna i förslaget på nya socialtjänstlagen och förväntas även minska
belastningen på myndighetsutövande personal. Vidare har förstärkning av det förebyggande
arbetet för barn och unga skett genom inrättandet av ytterligare en fältsekreterartjänst. Båda
tjänsterna har tillträtt efter sommaren. I syfte att effektivisera förvaltningens administration och
frigöra resurser till verksamheten har en ny administrativ avdelning skapats med start 1 augusti
genom att avdelningarna Ekonomi och Stab har slagits ihop under ledning av en
avdelningschef.
Socialnämndens kontinuerliga arbete för att hitta hållbara, flexibla och kostnadseffektiva
boendelösningar för de som hamnar i akut hemlöshet, har utmynnat i att nämnden - i
samarbete med Alingsåshem - kommer att etablera avsides belägna boendemoduler för
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målgruppen. Processen kring etableringen av dessa fyra lägenheter har påbörjats och ett
tioårigt hyresavtal med Alingsåshem gällande blockuthyrning av boendemodulerna har
undertecknats av båda parter. Avtalet gäller från och med 1 april 2022, vilket också är
preliminärt datum för inflytt. Dock kan datumet komma att justeras beroende på när
boendemodulerna är på plats. Avtalet är också villkorat med att Alingsåshem får arrendera
marken av Alingsås kommun för uppställningen av boendemodulerna. Utöver detta har
samverkan med privata hyresvärdar resulterat i att socialnämnden numer även har lägenheter
från privata aktörer i sitt lägenhetsbestånd riktat till målgruppen.
Socialnämnden har genom förvaltningen fortsatt intensifiera samverkan inom flera områden.
Den överenskommelse som togs fram hösten 2020 mellan socialförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen med förtydliganden om ansvarsområden vad gäller vuxna utifrån
nämndernas reglementen har under våren varit ett underlag för samverkan mellan
förvaltningarna. Ytterligare ett samverkansdokument avseende barn och unga med
funktionsnedsättning har arbetats fram mellan förvaltningarna, vilket syftar till att ge ett
tydligare stöd för det operativa arbetet utifrån barnens behov. Ett skolsocialt team har inrättats
inom Barn och Ungdomsnämnden utifrån en modell som tagits fram i samverkan mellan skola
och socialtjänst. Syftet är att barn och unga ska få hjälp i ett tidigt skede och att insatsen på
sikt ska leda till färre orosanmälningar från skolan. Som ett led i utvecklingen av samverkan
med polisen har en samverkansstruktur inrättats med styrgrupp, arbetsgrupp samt
individsamverkan mellan socialsekreterare och polis. En socialsekreterare har uppdraget att
vara kontaktperson i de fall samverkan runt individer behöver ske.
Under våren har flera digitala nätverksträffar hållits mellan företrädare för socialförvaltningen
och flera olika frivilligorganisationer och trossamfund. Syftet med nätverket är att utsatta
invånare i Alingsås ska få ett sammanhang. Förvaltningens roll är bland annat att lyfta fram
målgrupper med behov av stöd som civilsamhället skulle kunna bidra med att tillgodose.
Samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen (VGR) har ställts om under
pandemin och den strategiska samverkan SAMLA har enbart haft träffar digitalt.
Socialmedicinsk mottagning som också är en samverkan mellan region och kommun, riktar sig
till personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Mottagningen startar upp igen 1
september efter ett längre uppehåll under pandemin. Vidare pågår planering gällande uppstart
av ny Mini-Maria mottagning med planerad start 1 januari 2022, där arbete nu pågår kring att
finna en ändamålsenlig lokal i Alingsås. Mini-Maria är en verksamhet med kommunen och
VGR som delad huvudman och vänder sig till ungdomar i ålderskategorin 13 till 21 år utifrån
beroendeproblematik samt deras närstående.

Måluppföljning
Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom
formulerade nämndsmål kopplade till mål 2 och 3. Nämndens mål kopplat till kommunens
prioriterade mål 2 omhändertar även identifierade risker i nämndens väsentlighets- och
riskanalys, där ett av målen är kopplat till en av kommunens indikatorer och ett är formulerat
utifrån risk.
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Under respektive mål följer en beskrivning av väsentliga aktiviteter och analys av resultat i de
fall uppgift finns. En bedömning av nuläget görs genom följande signalfärger:

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

I hög grad uppfyllt

Helt uppfyllt

2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och
ekonomisk hållbar utveckling
Nämndens mål

Kommentar/ analys

Bedömning

Indikator: Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
Andel ej
återaktualiserade
vuxna personer
med
försörjningsstöd ett
år efter avslutat
försörjningsstöd ska
öka

Andel ej återaktualiserade personer som återaktualiserats ett år efter avslutat
försörjningsstöd är 86 procent för 2021, jämfört med 76 procent föregående år. Det
innebär att färre vuxna personer har återaktualiserats för försörjningsstöd. Även
om andelen har ökat vilket borde indikera en positiv förflyttning har antalet
bidragsmottagare ökat och genomströmningstakten minskat vilket är en negativ
utveckling inom området.
Det finns flera orsaker till att en del återaktualiseras. Oftast är det personer som
har haft egen försörjning under en period men som av olika anledningar inte
lyckats bibehålla den. Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla
möjligheterna till att ge ett mer individ- och behovsanpassat stöd, vilket sker i tät
samverkan med Arbetsmarknadsenheten (AME). Under våren 2021 har
representanter för enheten Stöd och försörjning och AME haft samverkansmöte
varannan vecka. Vidare har en behovsinventering gjorts för att bedöma vilket stöd
som behövs från AME för att fler ska nå självförsörjning.
Ytterligare åtgärd som genomförts är uppstart av ett mottag på enhet Stöd och
försörjning med fokus på snabb handläggning för att ärenden inte ska behöva vara
aktuella längre än nödvändigt. Det frigör även tid för övriga handläggare att stödja
försörjningsstödsmottagare att komma ut i egen försörjning.
Koppling Agenda 2030
Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Förvaltningens insatser för att stödja personer mot egen försörjning bidrar till en
social och ekonomisk hållbar utveckling. Ett mer individanpassat och aktivt stöd
ökar förutsättningarna för den enskilde att bli självförsörjande och skapar
förutsättningar för att det ska vara hållbart på sikt.

Indikator: Nedan nämndsmål omhändertar en risk i nämndens väsentlighets- och riskanalys: Att volymerna överstiger
våra resurser och är ej kopplat till någon av kommunens indikatorer.
Socialförvaltningen Flera aktiviteter för att effektivisera myndighetsutövningen har skett under året eller
har en effektiv
pågår. Vid tiden för delåret ligger den genomsnittliga handläggningstiden på 72,6.
myndighetsutövning Det innebär att den hittills har minskat något sedan föregående år men fortsatt
ligger över målnivån 70 dagar.
För att effektivisera myndighetsutövningen och öka flödeseffektiviteten inom
avdelning Unga har bemanningen ställts om. Vidare har den riktat förebyggande
verksamheten stärkts i syfte att minska inflödet till de myndighetsutövande
enheterna.
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Vakanser och frånvaro under våren och sommaren har påverkat
handläggningstiden negativt. Med anledning av detta sker flera aktiviteter för att på
kort och lång sikt klara av att hålla den lagstadgade utredningstiden. Bland annat
har en prioriteringslista för socialsekreterare tagits fram, en förenklad
dokumentationsstandard införts samt tydliggörande av förste socialsekreterares
uppdrag avseende stödet till handläggare.
Inom avdelning Vuxna varierar den genomsnittliga utredningstiden beroende på
verksamhet. Med anledning av förändringar i avdelningens organisation mellan år
2020 till 2021 är det svårt att göra direkta jämförelser mellan enheterna. Det som
framgår är att enhet Stöd och försörjning har minskat sin utredningstid väsentligt
medan enhet Vuxna snarare har ökat. Även här har sjukfrånvaro kopplat till Covid19 haft en negativ inverkan. Bemanningen har stärkts tillfälligt under andra halvåret
för att öka kapaciteten. Under hösten tillträder funktionen rättshandläggare,
rättshandläggaren kommer bland annat att vidareutbilda handläggare i
myndighetsutövning och genomlysa utredningar som överstigit ett visst antal dagar
med syftet att identifiera åtgärder för att minska utredningstiden.
Ytterligare aktivitet för att effektivisera myndighetsutövningen för vuxna är arbetet
med att höja kvaliteten i de uppdragsbeskrivningar från myndighet till utförare som
ska finnas med i den enskildes individuella plan (se även internkontrollpunkt,
bilaga 1). Tydliga uppdragsbeskrivningar underlättar arbetet med de individuella
mål som satts upp tillsammans med den enskilde. Det skapar bättre förutsättningar
för bra uppföljningar och att de insatser som ges blir verksamma.
Koppling Agenda 2030
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
3:4 Genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor
som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja
psykisk hälsa och välbefinnande.
3:5 Förebygg och behandla drogmissbruk
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
5:2 Utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
16:2 Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld
Socialnämndens arbete omfattar att utreda och tillgodose behov av stöd och skydd
för barn, unga, vuxna och familjer och bidrar på så sätt till en social hållbarhet.
Arbetet handlar om att förebygga eller förhindra social och ekonomisk utsatthet.
Detta sker framförallt i form av riktade insatser där stöd och/eller skydd ges till
barn, unga och vuxna, vid våld i nära relationer, beroendeproblematik och psykisk
ohälsa samt ekonomiskt stöd i form av ekonomiskt bistånd. En effektiv
myndighetsutövning, både vad gäller utredningstid och kvalitet i utredningar, bidrar
till en social och ekonomiskt hållbar utveckling.
Nyckeltal

Mål
2021

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

77

86

76

66

Genomsnittlig utredningstid, antal dagar (samtliga verksamheter)

70

72,6

75,6

75,3
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3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Nämndens mål

Kommentar/ analys

Bedömning

Indikator: Delaktighetsindex (%)
Invånares möjlighet att En medborgardialog för barn och unga planeras under år 2021 med
vara en del i
målsättningen att öka socialtjänstens tillgänglighet för målgruppen.
socialförvaltningens
Syftet med medborgardialogen är att:
utveckling ska öka
- unga blir delaktiga
- avstämning sker av vad som finns och vad som kan göras mer av
- ömsesidig dialog mellan politiker, unga och socialförvaltning sker
Inför medborgardialogen har en enkät skickats ut riktat till målgruppen som
ska ge stöd när dialogen genomförs. På grund av pandemin har
medborgardialogen blivit uppskjuten och kommer genomföras senare under
hösten.
Kommunens svar i den årliga enkäten gällande invånares möjlighet till
delaktighet sammanställdes inför delåret. Resultatet på 49 procent innebär
att delaktighetsindex har sjunkit med fyra procentenheter sedan föregående
år, där anledningen främst bedöms vara att aktiviteter inte har kunnat utföras
med anledning av Covid-19. Förvaltningens planerade medborgardialog
förväntas ha en positiv påverkan på resultatet nästa år.
Indikator: Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och
verksamheter (%)
Invånares möjlighet att
påverka inom
socialförvaltningens
verksamheter ska öka

Avdelning Vuxna har sammanlagt fyra brukarråd. Enheten Beroendestöd har
ett brukarråd och varje boende har ett brukarråd i form av ett husmöte där de
boende är med och påverkar sin boendesituation. Med anledning av
pandemin har brukarråd inte kunnat hållas i den utsträckning som var
planerat. Målsättningen att starta brukarråd inom försörjningsstöd och att
införa ett så kallat ”psykiatriråd” har heller inte kunnat genomföras. Om
pandemin inte förvärras kommer brukarråd kunna hållas som planerat och
eventuellt möjliggöra uppstart av ytterligare brukarråd.
Avdelning Vuxna arbetar även tätt tillsammans med Alingsås brukarförening
som startade våren 2020. Under hösten kommer brukarföreningen att få
uppdraget att genomföra en brukarstyrd brukarrevision. Resultatet av
revisionen ger förhoppningsvis en tydlig bild av hur brukarna upplever det
stöd och bemötande de får, vad som fungerar och vad som kan förbättras.
Att beställa en revison ifrån en brukarförening istället för att genomgå
traditionell utvärdering som skickas ut och genomförs av socialtjänsten, är ett
led i att öka brukarinflytandet.
Ytterligare exempel på aktivitet som pågår under året för att öka invånares
delaktighet i förvaltningens utvecklingsarbete är telefonuppföljning av
avslutade försörjningsstödsärenden. Syftet är att få in synpunkter på vad
som hade kunnat gjorts annorlunda och ta emot förbättringsförslag.

Indikator: Gott bemötande vid kontakt med kommun (%)
Andelen som får ett
gott eller mycket gott
bemötande vid kontakt
med
socialförvaltningen ska
vara 100 procent

Genomgång av nämndens mål har skett i ledningsgrupper samt har
förankrats med medarbetare på enheternas APT. Återkommande dialog sker
i olika forum kring professionellt bemötande och respektfullt förhållningssätt.
Analys ej möjlig då resultat från servicemätningen telefoni och e-post
saknas.

Indikator: Andel som tar kontakt med kommunen via telefon och som får ett svar på en enkel fråga (%)
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Andelen som tar
kontakt med
socialförvaltningen via
telefon och som får
direkt svar på en enkel
fråga ska öka

Nya rutiner kring telefoni har tagits fram och implementerats i syfte att öka
förvaltningens tillgänglighet per telefon. Rutinerna innebär bland annat fasta
telefontider samt talmanus i telefonsvarare för ett likvärdigt och tydligt
bemötande.
Analys ej möjlig då resultat från servicemätningen telefoni och e-post
saknas.

Indikator: Andel som får svar på e post inom en dag (%)
Andelen som skickar
e-post till
socialförvaltningen och
får svar inom en dag
ska öka

Genomgång av nämndens mål har skett i ledningsgrupper samt har
förankrats på enheternas APT med särskild betoning på vikten av snabb
återkoppling.
Analys ej möjlig då resultat från servicemätningen telefoni och e post
saknas.

Nyckeltal

Mål
2021

Utfall
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

54

49

53

52

Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande
över kommunens beslut och verksamheter (%)

41

*

40

38

Brukarråd, ökning (%)

25

-

-

-

100

*

100

100

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar
på en enkel fråga, individ/familj (%)

51

*

50

17

Andel som får svar på e-post inom en dag, individ/familj (%)

83

*

50

83

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, individ/familj, andel av
maxpoäng (%)

*Resultat från Medborgarundersökningen samt resultat från servicemätning telefoni och e-post finns tillgängliga
först vid årsbokslutet.

Uppföljning av internkontroll
Utifrån socialnämndens väsentlighets- och riskanalys som genomfördes under hösten 2020
togs 2021 års internkontrollpunkter fram, där samtliga punkter ska följas upp vid del- och
årsbokslut. De risker som inte hanteras som mål för nämnden eller internkontrollpunkter
omhändertas inom ramen för förvaltningens uppföljning av kritiska verksamhetsfaktorer
utifrån perspektiven ekonomi, målgrupp, verksamhet och medarbetare.
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2021 framgår av bilaga 2. Följande signaler
har använts för bedömning av för respektive kontrollmoment:
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen är genomförd med anmärkning
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Verksamhet

Tre av fyra kontrollpunkter bedöms ha genomförts utan anmärkning alternativt med försumbar
anmärkning.

Omedelbara åtgärder
Socialnämndens väsentlighets- och riskanalys identifierade ingen risk som bedömdes kräva
omedelbar åtgärd.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår
2021

17 690

18 552

862

9 952

16 701

-6 749

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-122 994
-11 193
-58 164
-30 212

-121 067
-12 054
-56 959
-29 343

1 927
-861
1 205
869

-78 185
-8 036
-35 181
-18 997

-85 973
-9 393
-38 423
-19 128

7 788
1 357
3 242
131

Verksamhetens kostnader

-222 562

-219 423

3 139

-140 399

-152 917

12 518

Verksamhetens
nettokostnader

-204 872

-200 871

4 001

-130 447

-136 216

5 769

204 872

204 872

0

136 581

133 441

3 140

Finansnetto

0

-1

-1

-1

-12

11

Årets resultat

0

4 000

4 000

6 133

-2 787

8 920

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag

Avv. Delårsbokslut Delårsbokslut Diff. utfall
prognos/
2021
2020 2020/2021
budget
2021

Inledande sammanfattning
Per augusti redovisar socialnämnden ett överskott om drygt 6,1 mnkr till följd av en positiv
semesterlöneskuld om 2,2 mnkr, att ekonomiskt bistånd har börjat periodiseras från 2021 med
en engångseffekt om 1,7 mnkr, förhållandevis låga kostnader för köpt vård samt vakanta
tjänster under inledningen av året i kombination med att den buffert som skapades inför året
inte har behövts ta i anspråk. En positiv semesterlöneskuld innebär att de anställda har tagit
ut mer semester än de tjänat in, under hösten kommer de anställda betala av skulden i takt
med att de arbetar och den positiva effekten från fordran på personalen kommer minska.
Nettokostnadsutvecklingen är negativt och uppgår till -4,2 procent, vilket motsvarar 5,8 mnkr.
Att nettokostnaden är lägre 2021 än motsvarande period föregående år beror dels på
helårseffekter av åtgärdspaketen från 2019 och 2020 och dels på det positiva utfallet som
redovisas för året.
Prognosen för 2021 uppgår till 4,0 mnkr vilket är en förbättring om 2,0 mnkr jämfört med
senaste prognosen från maj. Prognosticerat resultat motsvarar knappt 2 procent av
kommunbidraget för året.
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Utfall, prognos och prognosförändring
Socialnämnden prognosticerar en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr för 2021 vilket är en
förbättring om 2,0 mnkr gentemot senaste prognosen. De främsta förklaringarna till överskottet
är fyrdelad: (1) den buffert som skapades inför året inte har behövts och förväntas inte behövas
ta i anspråk; (2) under första året har ett antal tjänster varit vakanta, vissa planerat och andra
till följd av sjukskrivningar och uppsägningar i kombination med ansträngt rekryteringsläge; (3)
den köpta vården, främst inom avdelning unga, har haft ett lågt utfall, både i förhållande till
budget och i förhållande till tidigare år; samt (4) en förändring av redovisningsprincipen för
ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd betalas generellt ut i förskott, från och med 2021
redovisas kostnaden under perioden biståndet avser vilket har genererat en positiv
engångseffekt i storleksordningen 1,7 mnkr.
Bufferten budgeterades till ungefär 1,5 procent av kommunbidraget för att kunna parera
oförutsedda händelser och kunna täcka upp för överhängande och obudgeterade kostnader
kopplat till det verkställda åtgärdspaketet från 2020. De överhängande kostnaderna har dock
haft en låg påverkan på resultatet för nämnden, den personalgrupp som var kvar under sin
uppsägningstid gick vidare till andra anställningar och lokaler togs över av andra verksamheter
inom kommunen. Efter årets två första tertial passerat bedöms det som mindre sannolikt att
oförutsedda händelser av betydelse skulle inträffa och bufferten kommer fortsätta generera ett
överskott.
Under första halvåret har vakanta tjänster genererat ett överskott, i takt med att tjänster tillsatts
och tillfälligt inhyrd personal anlitas kommer överskottet inte fortsätta att växa men det
förväntas heller inte förbrukas under resterande delen av året. Det har även genomförts en
effektivisering av de administrativa funktionerna där två avdelningar har slagits ihop till en för
att frigöra resurser, framförallt inför nästa verksamhetsår.
Under våren har den köpta vården genererat stora överskott, inför året stärktes budgeten för
köpt vård med knappt 5 mnkr efter stora budgetunderskott under många år. Verksamheten har
målmedvetet arbetat med att minska kostnaderna för köpt vård och infört nya arbetssätt, detta
i kombination med att några kostnadsdrivande ärenden har avslutats har inneburit betydligt
lägre kostnader än motsvarande period föregående år. Under de senaste månaderna har
överskottet stagnerat men den positiva avvikelse som skapats motsvarar prognosen för hela
året. Om kostnaden för köpt vård skulle minska till lägre nivåer än budgeterat igen kommer
överskottet överstiga prognosen, kostnadsbilden kan dock svänga snabbt och enskilda
individer kan få ett stort genomslag i kostnadsmassan.
Inför året stärktes även budgeten för ekonomiskt bistånd med 2,5 mnkr och från januari började
utfallet att periodiseras. Periodiseringen innebar en positiv engångseffekt om 1,7 mnkr med
anledning av att ekonomiskt bistånd generellt betalas ut i förskott. Under vintern/våren ökade
månadsutbetalningarna kraftigt och kostnaderna prognosticerades till budgetvärde, trots
engångseffekten. Under senvåren och sommaren har takten avtagit och det prognosticeras nu
med ett överskott, som dock är lägre än effekten den förändrade redovisningsprincipen fört
med sig.

Jämförelse mellan åren
Mellan 2020 och 2021 har socialnämnden gjort en stor ekonomisk förflyttning, från att ha haft
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en budget i obalans har nämnden numer en budget i balans. Nämnden har under de senaste
åren arbetat målmedvetet för att anpassa sin verksamhet till ambitionsnivån satt av
kommunfullmäktige och samtidigt fullgöra sitt uppdrag och bibehålla rättssäkerhet och kvalitet
i verksamheten.
Under perioden januari till augusti 2021 jämfört med motsvarande period föregående år har
intäkterna mellan åren minskat med 6,7 mnkr till följd av lägre intäkter från Migrationsverket,
att man under året inte erhållit något stöd från staten kopplat till pandemin till skillnad från 2020,
samt lägre volymer verksamhetsförsäljning till vård- och omsorgsnämnden.
Kostnaderna har i sin tur minskat med 12,5 mnkr. Personalkostnader inklusive arvoden har
minskat med 7,8 mnkr, detta med anledning av personalomställningar, vakanser under 2021
samt lägre volymer av ensamkommande barn placerade i familjehem.
Lokalhyrorna har minskat med 1,4 mnkr till följd av att verksamhetslokaler har sagts upp
samtidigt som förvaltningen arbetat med optimering av befintliga lokaler.
Kostnaden för köp av tjänster har minskat med 3,2 mnkr mellan åren, vilket framförallt är ett
resultat av lägre kostnader för köpt vård.
Den totala nettokostnadsutvecklingen för perioden uppgår till -4,2 procent vilket motsvarar
knappt 5,8 mnkr.

Investeringar
Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår
2021

Expansionsinvestering

0

0

Imageinvestering

0

0

0

0

0

0

1 200
800
400
0

450
200
250
0

750
600
150
0

319
142
177
0

509
466
29
14

-190
-324
148
-14

0

0

0

0

0

0

1 200

450

750

319

509

-190

Reinvestering
Inventarier
IT-utrustning
Transportmedel
Anpassningsinvestering
Totala utgifter

Avv. Delårsbokslut Delårsbokslut Diff. utfall
prognos/
2021
2020 2020/2021
budget
2021
0
0
0
0

Utfall, prognos och prognosförändring
Utfallet per augusti uppgår till 0,3 mnkr vilket motsvarar drygt 25 procent av budgeten för året.
Under 2021 har socialnämnden haft förhållandevis små investeringsbehov, de behov som har
funnits är kopplat till reinvesting av IT-utrustning och inventarier till kontor och jourlägenheter.
Prognosen för året uppgår till knappt 0,5 mnkr vilket motsvarar ungefär 40 procent av
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investeringsbudgeten. Jämfört med prognosen från det fördjupade månadsbokslutet per april
förbättras prognosen med knappt 0,8 mnkr. I april räknade nämnden med
investeringskostnader kopplat till ett boendemodulsprojekt, sedan den prognosen har ett avtal
med Alingsåshem upprättats där det regleras att det är Alingsåshem och inte socialnämnden
som kommer ta de direkta investeringskostnaderna.

Jämförelse mellan åren
Investeringsvolymen har varit något lägre 2021 än 2020, skillnaden förklaras framförallt av att
arkivskåp byttes ut under 2020.
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Personal
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Efter en kortare period mellan hösten 2020 till våren 2021 med godare förutsättningar att
rekrytera ny och erfaren personal till myndighetsutövningen har situationen försämrats.
Under året har det varit en relativt hög frånvaro, främst med anledning av periodvis vakanta
tjänster och till viss del av sjukfrånvaro. Detta har medfört en instabilitet i vissa delar av
organisationen, bland annat har utredningar blivit försenade inom avdelning Unga och externa
konsulter har behövt anlitas för första gången sedan 2019 för att klara uppdraget. Även inom
avdelning Vuxna har frånvaron medfört en ökad belastning på befintlig personal, där har
avdelningen förstärkt bemanningen med visstidsanställningar under andra halvan av året. I de
flesta enheterna har dock läget varit stabilt.
Den rådande pandemin har inneburit att förutsättningarna inom kompetensförsörjningsområdet har ändrats. Flera aktiviteter kopplade till framförallt rekrytering och vissa
trivselaktiviteter har anpassats, ställts in eller senarelagts. Framförallt handlar det om
rekryteringsaktiviteter, såsom mässor eller liknande som har behövt ställas in med anledning
av pandemin. Förvaltningen har dock kunnat tillhandahålla praktikplatser till
socionomstudenter från Göteborgs universitet i samma utsträckning som tidigare.
Som tidigare nämnt pågår en omfattande kompetensutveckling inom Signs of Safety för
samtliga medarbetare inom avdelning Unga. Medarbetarna är i hög grad involverade i
utvecklingsarbetet och flera olika kompetenshöjande insatser utförs inom ramen för
implementeringen. Bland annat genomförs både grund- och vidareutbildning till all personal
inom avdelningen. Kompetenssatsningen startade under hösten 2020 och pågår under två år.
Även inom förvaltningens boenden med särskilt stöd och service pågår en större
kompetenshöjningssatsning för att ge förutsättningar att skapa flexibla och anpassade
lösningar på hemmaplan och hantera en mer komplex målgrupp. Efter validering i mars
genomför nu sju medarbetare sina utbildningar som beräknas vara klara i april 2022.
Förvaltningens kompetensutveckling omfattar även handledning till handläggare och utförare
inom förvaltningen. Flera chefer/arbetsledare har gått eller kommer att gå kurser inom
utvecklande ledarskap (UL) eller utveckling av grupp och ledare (UGL) samt andra kurser riktat
till chefer som erbjuds via kommunledningskontoret.

Arbetsmiljö
Nämndens arbetsmiljömål för 2021 är:
Socialförvaltningen har en tydlig ledning och styrning som bygger på delaktighet
Inför 2021 hade förvaltningen implementerat styrkort, ett strukturerat arbetssätt för att arbeta
med uppföljning och analys av verksamhetens mål. Det nya arbetssättet, som började
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implementeras under 2020, innebär regelbundna uppföljningar av verksamhetsmål på alla
nivåer i förvaltningen. På så sätt blir förvaltningens mål och inriktning tydlig och förflyttningar
synliggörs. Arbetsmiljömålet förväntas uppnås genom att arbetssättet under året har
vidareutvecklats med ökat fokus på delaktighet.
Samtliga medarbetare har varit med och tagit fram sin arbetsgrupps verksamhetsmål och
utvecklingsområden för 2021, vilka sedan månatligen följs upp på APT. Att medarbetare på
detta sätt görs delaktiga både i att ta fram, följa upp och analysera mål samt identifiera och
följa upp aktiviteter, skapar ett ökat engagemang. Engagerade medarbetare skapar högre
kvalitet och effektivitet i arbetet med de förvaltningen är till för. I övrigt förväntas
arbetsmiljömålet resultera i en högre trivsel som i sig förväntas bidra till lägre
personalomsättning.
Uppföljning av arbetsmiljömålet sker genom en särskilt framtagen enkät riktat till enhetschefer
och medarbetare. Enkäten innehåller totalt åtta frågor gällande upplevelse av ledarskap,
styrning och delaktighet. Datainhämtningen sker under senhösten och resultatet presenteras i
nämndens årsbokslut.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro (%)
Totalt
≤ 29 år
30 - 49 år
50 år ≥
Kvinna
Man
Dag 1 - 14
Dag 1 - 59
Dag 59 >

2021-07-31
8,45
4,16
10,51
6,96
9,49
5,68
2,06
3,22
5,50

2020-07-31
10,80
5,00
11,47
10,61
12,26
5,94
2,81
4,35
1,53

Differens
-2,35
-0,84
-0,96
-3,65
-2,77
-0,26
-0,75
-1,13
3,97

Förvaltningens sjukfrånvaro för perioden är 8,5 procent och har därmed minskat jämfört med
samma period under föregående år då den var 10,8 procent. Sjukfrånvaron har minskat inom
samtliga kategorier med ett undantag, kategorin sjuk mer 59 dagar, där frånvaron ökat med
3,97 procentenheter jämfört med delårsbokslutet 2020. Vid årsbokslutet 2020 var
förvaltningens siffra för sjuk mer än 59 dagar 6,0 procent. Att långtidssjukfrånvaron ökar beror
på fler sjukskrivningar med anledning av långtidscovid.
Sjukfrånvaron är högst bland medarbetare i åldern 30 till 49 år och den är högre bland kvinnor
än män. De större yrkesgrupperna i förvaltningen är socialsekreterare och stödassistenter.
Sjukfrånvaron för socialsekreterare under perioden är 8,8 procent, vilket är en minskning från
motsvarande period föregående år då den uppgick till 10,2 procent. För stödassistenter är
sjukfrånvaron 19,7 procent, vilket är en ökning med 5,4 procentenheter. Anledningen till
ökningen bedöms även här till största delen bero på Covid-19, där många tvingats vara hemma
även vid lättare symtom.
Förvaltningen följer och analyserar sjukfrånvaron regelbundet i styrkort och genom Mätstickan,
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vilken mäter upplevd arbetsbörda, välmående och trivsel. Mätstickan följs upp månadsvis på
enhets- avdelnings- och förvaltningsnivå och ger en tidig indikation på om åtgärder behöver
vidtas.
För att förebygga ohälsa och olycksfall har fysiska arbetsmiljöronder genomförts under våren
inom samtliga verksamheter och som resulterat i en handlingsplan på varje enhet. I
förvaltningens övergripande handlingsplan ingår att en brandutrymningsövning och
ergonomirond ska genomföras.
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Bilaga 2.

Uppföljning av internkontroll vid delårsbokslut 2021
Vad kontrolleras?

Ansvarig

Frekvens

Metod

Bedömning

Resultat

Kommentar och eventuell
åtgärd

Att andra aktörers ansvar skjuts över på socialförvaltningen
Avvikelser inom
samverkan SAMLA

Avdelningschefer Unga
och Vuxna

Del- och
Analys av inkomna
årsbokslut avvikelser,
identifiera
återkommande
problem och lyfta
dessa i
samverkansforumet
SAMLA

Inom ramen för SAMLA bidrar förvaltningen aktivt till
samverkan. Samverkan i Samverkansteamet för barn och
unga har fungerat generellt väl där fler barn som tidigare
”hamnade mellan stolarna” oftare har fått rätt insatser
från rätt aktör. Bedömningen är även att fler barn har fått
hjälp på ett tidigare stadie vid en problematisk utveckling.

Diskussioner om
gränsdragningar utifrån
respektive aktörs
ansvarsområde är vanligt
förekommande.
Det är ett pågående
arbete att tillse att ingen
Gällande vuxna har det hittills i år varit aktuellt med en
person faller mellan stolarna
avvikelse till SAMLA på grund av vårdbehov hos en klient och samtidigt främja tydlighet
som ej tillgodoseddes av Västra götalandsregionen. Efter mellan områdena och god
ett möte med regionen gjordes sedan istället en
samverkan, vilket framförallt
gemensam placering.
sker inom ramen för SAMLA.
Förvaltningen behöver
Västra götalandsregionens öppenvårdsmottagning för
fortsätta sitt arbete med att
psykiatri har gjort en omorganisation och förändring av
lyfta och analysera inkomna
arbetssätt under våren vilket påverkat
avvikelser.
socialförvaltningens arbete. Förvaltningen har fått sätta in
Under hösten genomförs en
insatser dels för personer som hade varit i behov av
uppföljning och utvärdering
inläggning inom vården, dels för personer som fått
av arbetet med
konsekvenser vid förändring i medicinering.
Samverkansteamet för barn
och unga.
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Bilaga 2.

Att det förvaltningen gör inte får önskad effekt
Antal
återaktualiseringar

Avdelningschefer Unga
och Vuxna

Del- och
Antal
årsbokslut återaktualiseringar
jämfört med
tidigare utfall

Att mäta återaktualiseringar på detta sätt är nytt för
förvaltningen och kan bara jämföras mot föregående år
då uppgifter från tidigare år saknas. År 2020
återaktualiserades totalt 101 personer. Per augusti har
95 personer återaktualiserats vilket visar på en viss
ökning.
Avdelning Ungas återaktualiseringar ligger i ungefärlig
nivå med föregående år där det i första hand är råd och
stödinsatser som återaktualiseras. Siffran för helår 2020
var 21 stycken och fram till och med augusti är
motsvarande siffra 18. Nuvarande bedömning är att det
inte handlar om omfattande volymer och att siffrorna
indikerar att verksamheten i stort fungerar väl.
När det gäller avdelning Vuxna ligger de högre än
föregående år med 77 återaktualiseringar per augusti
jämfört med 80 helåret 2020. Liksom föregående år är
det försörjningsstödet som står för den största andelen
återaktualiseringar även om dessa har minskat sedan
föregående år. Den största ökningen återfinns bland
insatser för missbruk som ökat sedan föregående år, där
antalet per augusti ligger på 28 jämfört med 23 per helår
2020.

Att minska antalet
återaktualiseringar är ett
långsiktigt arbete där effekten
av de åtgärder förvaltningen
gjort under första delen av
2021 förväntas bli synlig först
på längre sikt. Det är därmed
viktigt att fortsätta följa antal
återaktualiseringar och
analysera dessa för att
identifiera eventuella
förbättringsområden.
Avdelningarna har för avsikt
att analysera resultaten på
individnivå senare under
hösten för att ha ett större
underlag. Resultat av
analysen kommer
presenteras närmare vid
årsbokslutet.

En återaktualisering är inte nödvändigtvis en indikation
på insatsernas kvalitet eller verksamhet, det är därför
viktigt att komplettera de kvantitativa analyserna med
kvalitativa analyser. Genom att gå igenom och analysera
vart och ett av de ärenden som återaktualiseras
framkommer både orsak till återaktualisering och vad
som eventuellt hade kunnat göras annorlunda.
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Bilaga 2.

Att de förvaltningen är till för inte involveras i tillräcklig utsträckning
Att alla vuxna som
Avdelningschef Del- och
Följa mätetal i
har insatser har
Vuxna
årsbokslut respektive
aktuella arbets-/
avdelnings styrkort
genomförandeplaner.
Avdelningschef
Att barn har
Unga
inflytande genom att
dess inställning
beaktas inför beslut

Avdelning Vuxna avsåg följa aktuella arbets-/
genomförandeplaner under året. Utifrån senaste
uppdateringen (december 2020) av SOSFS 2014:5
(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av
SoL, LVU, LVM och LSS), fanns behov av att
kvalitetssäkra uppdragsbeskrivningarna. Detta innebär
att uppdatering av genomförandeplaner sker löpande
under året.

Under hösten ska en enhet
inom avdelning Vuxna börja
implementera SRS/ORS*
som är en systematisk
uppföljning av behandling
samt råd och stöd där den
enskilde utvärderar insatsen
kontinuerligt tillsammans med
behandlare. Resultatet ska
ses som respons på den
Under första kvartalet togs en ny
professionelles arbete då den
uppdragsbeskrivningsmall fram, vilken har
enskilde ges möjlighet att ge
implementerats under våren. Sedan dess har andelen
direkt feedback vad gäller
kvalitetssäkrade uppdragsbeskrivningar ökat varje
den upplevda kvaliteten på
månad och ligger per augusti på 62 %.
både det behandlande
Genomförandeplanerna ska sedan följas upp med den
samtalet och på insatsen i
enskilde på ett strukturerat sätt en gång i månaden i syfte
stort.
att öka delaktigheten.
*ORS – Outcome Rating
Avdelning Unga har arbetat med att öka barns inflytande Scale innebär skattning av
inför beslut om insats. Under pågående
förändring, SRS – Session
barnavårdsutredning ska barnen göras delaktiga på sätt Rating Scale innebär
som både är anpassat till och gynnar det enskilda barnet. skattning av samtal.
Beslut ska även kommuniceras med både föräldrar och
barn. Utvecklingsarbete pågår för att med barnanpassa
utredningar, vilket innebär att återkoppling till barnen
efter utredning och inför/vid beslut sker pedagogiskt
anpassat till barnet med väsentligt kortare text eller text
och bild. Resultatet av arbetet hittills är mycket gott med
positiv respons från barnen. När socialtjänsten samtalar
med barn är det flera aspekter man måste ta hänsyn till.
Som stöd för handläggare och utförare att öka sin
barnsamtalskompetens har avdelningen genomfört en
webbaserad utbildning via SKR (Sveriges kommuner och
regioner) under våren.
Nya rutiner och material har tagits fram för att säkerställa
barns och föräldrars delaktighet. Som stöd i
implementeringen har en checklista tagits fram för
socialsekreterare att använda vid utredning. När
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Bilaga 2.

utredningen är färdigställd ska checklistan lämnas till
enhetschef som sammanställer på gruppnivå och
återkopplar på APT en gång per månad.

Att administrativa processer prioriteras ned
Att hantering av
Avdelningschef Del- och
Totalt 15 stickprov.
avvikelser görs enligt Adminitration
årsbokslut 10 stickprov inför
fastställda rutiner
delårsbokslut
5 stickprov inför
årsbokslut

Planerad utbildning för chefer gällande avvikelser samt
hantering i avvikelsesystemet i Lifecare genomfördes inte
under våren som planerat med anledning av avbokning
från leverantören. Kontroll genom stickprov har därmed
inte kunnat genomföras då det inte skulle ge ett
rättvisande resultat.

Nytt utbildningstillfälle för
chefer genomfördes 26
augusti. Kontroll genom
stickprov planeras inför
årsbokslut.

Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål, annan
avvikelse och lex Sarah har uppdaterats under våren och
har publicerats på kommunportalen allteftersom de har
fastställts. Information om rutinerna har även getts på
enheternas arbetsplatsträffar. Kortare instruktionsfilmer
har även tagits fram som beskriver hur avvikelser ska
handläggas i Lifecare.
Processer för hantering av samtliga former av avvikelser
har kartlagts och modellerats i processverktyget 2c8.
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-09-27

§ 49 2021.163 VON

Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden 2021
Ärendebeskrivning
I enlighet med Alingsås kommuns styrmodell ska delårsbokslut upprättas per 31 augusti.
Delårsbokslutet innehåller uppföljning av mål, uppdrag, intern kontroll, ekonomi och
personal.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2021 lämnat följande yttrande:
Coronapandemin har fortsatt att påverka Vård- och omsorgsnämndens verksamhet främst
under årets två första månader som präglades av en hög smittspridning och omfattande
smittspårning. Den rådande pandemin innebär att den ekonomiska prognosen är osäker då
den påverkar både kostnader och intäkter. Då pandemin fortfarande pågår är det inte känt
hur stor merkostnaden kommer att bli, förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att
en högre andel av befolkningen vaccineras. Volymerna har sjunkit under 2020 och 2021
inom hemtjänsten och särskilt boende. Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till
största del kan hänföras till pandemin och troligen inte är långsiktig. Volymminskningarna
följer den nationella trenden. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där
beloppen för 2021 fortfarande är osäkra.
De lägre volymerna och de stora statsbidragen medför att nämnden prognostiserar med ett
positivt resultat om 10 miljoner kr.
Vård- och omsorgsnämnden har sammantaget antagit sex mål som tar sin utgångspunkt i
kommunfullmäktiges prioriterade mål. Av dessa bedöms ett mål att uppnås vid årsbokslutet,
fem mål bedöms ej uppnås.
Vid delårsbokslutet har sex av nämndens sju internkontrollpunkter följts upp. Uppföljningen
visar att fyra internkontrollpunkter är genomförda utan anmärkning/med försumbar
anmärkning och att två internkontrollpunkter är genomförda med anmärkning. I Vård- och
omsorgsnämndens risk- och väsentlighetsanalys inför budget 2021–2023 identifierades inga
behov av omedelbara åtgärder.
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens delårsbokslut 2021 godkänns.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida222
1 avav1596

Delårsbokslut
Vård och omsorgsnämnden 2021
Beslutad av vård- och omsorgsnämnden 2021-09-27, § x
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Verksamhet

Verksamhet
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för äldre personer (över
65 år), personer med funktionsnedsättning som har rätt till insatser enligt LSS, personer med
demenssjukdomar, kommunal hälso- och sjukvård samt för personer i livets slutskede.

Coronapandemin
Coronapandemin har fortsatt att påverka Vård- och omsorgsnämndens verksamhet främst
under årets två första månader som präglades av en hög smittspridning och omfattande
smittspårning.
När vaccinationsgraden bland brukare och personal ökat, tillsammans med införande av
antigentester, har smittspridningen minskat. Sedan slutet av april har inga bekräftade fall av
covid-19 konstaterats på kommunens särskilda boende för äldre och endast ett fåtal fall har
förekommit inom nämndens övriga verksamheter. Dagverksamheten Eternellen kunde
öppnas upp den 17 maj efter drygt ett års uppehåll.
Förvaltningen har fått två föreläggande från Arbetsmiljöverket gällande användning av
skyddsutrustning. Det ena avser andningsskydd och det andra skyddsförkläden. Det har
krävts utbildning och planering för att tillgodose dessa.

Boendeplatser och lokalförändringar
De nya boendeplatserna på Bjärkegården invigdes i mars och under våren har nämnden
tagit över 8 platser och startat upp två nya gruppboende enligt LSS på Kungsängen.
Dessutom har delar av daglig verksamhet flyttat till nya lokaler i Kristineholm.

Ökat fokus på ekonomistyrning
I budgetbeslutet för 2021 fick vård- och omsorgsförvaltningen tre uppdrag. Två av uppdragen
innebar att förvaltningen skulle genomlysa riktlinjer för biståndsbeslut enligt SoL och LSS.
Genomlysningen av riktlinjerna enligt SoL redovisades under våren där nämnden beslutade
om nya biståndsriktlinjer. Genomlysningen av riktlinjerna för beslut enligt LSS kommer att
presenteras under hösten. Det tredje uppdraget innebar att fokus under 2021 var att öka
ekonomistyrningen i förvaltningen. Arbetet med att öka ekonomistyrningen har inneburit fler
uppföljningsmöten på alla nivåer och ett mer professionellt arbetssätt gällande
prognosarbetet. Vidare har uppdrag givits om att beskriva nämndens ekonomiska
förutsättningar vilket presenterades för nämnden i mars. Det senaste stora uppdraget som
nämnden har givit förvaltningen är att ta fram en strategi för framtidens äldreomsorg i
Alingsås. I strategin skall fokus vara på hur nämnden ska hantera den demografiska
utvecklingen med allt fler äldre samtidigt som resurserna inte kommer att öka i samma takt.
Strategin kommer att redovisas under hösten.

Ekonomi
Den rådande pandemin gör att prognosen är osäker och det kommer att påverka både
kostnader och intäkter. Prognosen kommer därför att revideras över året framför allt per
kontogrupp. Eftersom pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden
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kommer att bli, förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att en högre andel av
befolkningen vaccineras. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där
beloppen för 2021 fortfarande är osäkra.
Volymerna har sjunkit under 2020 och 2021 inom hemtjänsten och särskilt boende.
Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största del kan hänföras till pandemin och
troligen inte är långsiktig. Volymminskningarna följer den nationella trenden och det är något
som Socialstyrelsen uppmärksammat, vilket kommer att analyseras vidare. De lägre
volymerna och de stora statsbidragen medför att nämnden prognostiserar med ett positivt
resultat om 10 miljoner kr.

Personal
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en högre nivå än före pandemin. Under året har andelen
långtidssjuka ökat relativt kraftigt.
Möjligheten att rekrytera vikarier under sommaren har varit betydligt svårare under 2021 än
under 2020 eftersom många som varit permitterade har återgått till sina ordinarie arbeten.
Möjligheter har erbjudits 50 medarbetare att utbilda sig till undersköterskor via
Äldreomsorgslyftet där statsbidrag finansierar studier på arbetstid.
Uppdraget som förvaltningen fått från nämnden att införa tydliga språkkrav för anställning
inom vård och omsorg pågår. Vidare har medarbetare utsetts för att utbildas till språkombud
för att höja språkkompetensen hos medarbetare med brister i det svenska språket.
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Måluppföljning
Vård- och omsorgsnämnden har sammantaget antagit sex mål som tar sin utgångspunkt i
kommunfullmäktiges prioriterade mål. Av dessa bedöms ett mål att uppnås vid årsbokslutet,
fem mål bedöms ej uppnås.
1. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och
ekonomisk hållbar utveckling
Nämndens mål

Bedömning

1. Nettokostnadsavvikelsen ska minska mot 2019.

I hög grad
uppfyllt

Kommentar: Nettokostnadsavvikelsen för LSS har förändrats från -2,9 % till -9,0 %. Detta innebär att
verksamheten förbrukar 27 miljoner mindre än vad som är statistiskt beräknat i riket. Differensen mellan åren är att
nettokostnaden har ökat med 3,0 % medan referenskostnaden ökat med 10 %.
Nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorgen har minskat från 2,4 % till 1,5 %. För äldreomsorgen var 2020 ett
speciellt år i och med pandemin. Totalt sett minskade nettokostnaden i Alingsås mot 2019 men referenskostnaden
i riket minskade också. Målet om 0,0 % avvikelse är inte uppnått men nämnden har närmade sig målet under
2020. Målvärdet är inte uppfyllt men nettokostnadsavvikelsen minskar.
Nyckeltal

Mål 2020

Utfall 2020

Utfall 2019

Utfall 2018

Nettokostnadsavvikelse LSS (%)

0,0%

-9,0%

-2,9%

-4,4%

Nettokostnadsavvikelse, äldreomsorg (%)

0,0%

1,5%

2,4%

1,9%

Nämndens mål

Bedömning

2. Öka antalet platser på äldreboenden och inom LSS.

Delvis
uppfyllt

Kommentar:
Nya Bjärkegården invigdes i mars 2021 och därmed tillskapades 28 nya platser för äldre. Samtidigt konverterades
11 servicelägenheter till trygghetslägenheter. Därmed har 17 nya platser för särskilt boende för äldre skapats.
Upphandling enligt LOU pågår och förvaltningens underlag har lämnats över till upphandlingsavdelningen för
vidare handläggning. Vård- och omsorgsnämnden var delaktig i framtagandet av kriterier för utvärdering.
Nämnden tog över Kungsängens två gruppbostäder från Socialnämnden med totalt åtta platser från den 1
februari. Nybyggnationen av 8 nya servicebostäder enligt LSS i Kvarnbackenområdet pågår enligt plan.
Byggnationen beräknas klar 1 april 2022.
Satellitlägenheter i stadsskogen kommer att avvecklas under hösten för att ersättas med lägenheter i andra
områden.
Nyckeltal

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

87

iu.

88

-

Antal boendeplatser, LSS

149

141

139

142

Antal boendeplatser, äldreomsorg

410

410

393

393

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende,
medelvärde1

1

Utfall för 2021 saknas vid tidpunkten för delårsuppföljningen. Resultatet för undersökningen kommunens kvalitet i korthet
(KKIK) presenteras i databasen Kolada i januari 2022. Alingsås kommun deltog inte i undersökningen 2019, därav saknas utfall
för år 2019.
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Nämndens mål

Bedömning

3. Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet.

Helt uppfyllt

Kommentar: Undersökning av kvaliteten inom äldreomsorgen under 2021 kommer att presenteras först våren
2022. Kvalitetsutvecklingsarbetet har fått stå tillbaka under både 2020 och 2021 på grund av pågående pandemi.
Det som har gjorts är att hemtjänsten för att säkerställa god kvalitet och öka kontinuiteten har utvecklat
kontaktmannaskapet.
Aktiviteter och utevistelse är två områden som tidigare år haft ett lägre resultat i Socialstyrelsens
brukarundersökning inom särskilt boende för äldre. För att öka målvärdet arbetar verksamheten sedan sommaren
2019 utifrån ett gemensamt mål för avdelningen ”En meningsfull vardag för dig”. Sedan coronapandemins utbrott
har åtgärder och anpassningar i verksamheten med anledning av covid-19 begränsat genomförandet av sociala
aktiviteter och istället har en omställning till individuella och anpassade gruppaktiviteter skett. Efter det att
äldreboendena har börjat öppna upp igen under sommaren har arbetet med att erbjuda 14 aktiviteter per vecka
återupptagits. Målet bedöms vara helt uppfyllt när resultatet redovisas våren 2022.
Nyckeltal

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg helhetssyn, andel (%) (alla)2

89%

iu.

95%

94%

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%) (alla)3

82%

iu.

86%

88%

Nämndens mål

Bedömning

4. Andelen nöjda brukare inom LSS som trivs hemma ska vara över riksgenomsnittet.

I hög grad
uppfyllt

Kommentar:
Generellt arbetar verksamheten med flera olika aktiviteter för att öka trivseln och förbättra kvaliteten i verksamheten.
Som exempel genomförs brukarråd och husmöten regelbundet där verksamheten bland annat arbetar med
brukarfrågor kring exempelvis måltider, gemensamma aktiviteter och utflykter. Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt
vid årets slut.
Nyckeltal
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs
alltid hemma, andel (%) (alla)4

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

84%

iu.

82%

86%

2

Utfall för 2021 saknas. Socialstyrelsen har meddelat förseningar av undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”.
Enligt aktuell tidsplan kommer resultatet från undersökningarna för 2021 publiceras i maj 2022.
3
Se ovan punkt 2.
4
Utfall för 2021 saknas. Resultatet för brukarundersökning, funktionshinder publiceras i databasen Kolada 6 december 2021.
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Nämndens mål

Bedömning

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)
5. Andelen som tar kontakt med vård- och omsorgsförvaltningen via telefon och som får ett direkt
svar på en enkel fråga ska öka.

I hög grad
uppfyllt

Kommentar:
Bedömningen är att det finns en ökad kunskap om och god följsamhet till kommunens policy för telefoni och e-post
inom förvaltningen. Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt vid året slut.
Nyckeltal

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga, funktionshinder
(handikapp) (%)5

51%

iu.

50%

0%

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga, äldre (%)6

68%

iu.

67%

50%

Nämndens mål

Bedömning

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)
6. Andelen som skickar e-post till vård- och omsorgsförvaltningen och som får svar på e-post inom
en dag ska öka.

I hög grad
uppfyllt

Kommentar:
Bedömningen är att det finns en ökad kunskap om och god följsamhet till kommunens policy för telefoni och e-post
inom förvaltningen. Målet bedöms i hög grad vara uppfyllt vid året slut.

Nyckeltal

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Utfall 2019

Andel som får svar på e-post inom en dag,
funktionshinder (handikapp) (%)7

87%

iu.

83%

67%

Andel som får svar på e-post inom en dag, äldre (%)8

68%

Iu.

67%

83%

5

Utfall för 2021 saknas. Resultatet för Servicemätning via telefoni och e-post och presenteras i december 2021.
Se punkt 5 ovan.
7 Utfall för 2021 saknas. Resultatet för Servicemätning av telefoni och e-post presenteras i december 2021.
8 Se punkt 7ovan.
6
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Uppdrag
I Vård- och omsorgsnämndens budget har nämnden tilldelat förvaltningen i uppdrag att utöka
självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens boende för äldre
och inom LSS. Därutöver har Kommunfullmäktige tilldelat Vård- och omsorgsnämnden att
tillse att lämpliga språkkrav tas fram för anställning inom äldreomsorgen med tillhörande
möjlighet till språkutbildning.
I delårsbokslutet redovisas om uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut utifrån
följande signalvärde:
Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

I hög grad uppfyllt

Helt uppfyllt

Utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra kommunens
boende för äldre och inom LSS
Arbetet med att utöka självbestämmande för äldre samt profilera och marknadsföra
kommunens boende för äldre och inom LSS pågår. Dialog kring att ta fram konkreta förslag
har startat upp i berörda ledningsgrupper under våren. Parallellt pågår en inventering och
översyn av befintligt informationsmaterial samt information om kommunens boende inom
LSS på Alingsås webbplats och intranät.
Språkkrav inom äldreomsorgen
Nämnden omhändertar uppdraget om språkkrav inom äldreomsorgen genom ett flertal
aktiviteter.
Revidering av befintliga kompetenskrav för tillsvidare och visstidsanställd personal med
tydliga språkkrav för vård- och omsorg pågår. Målsättningen är samtlig personal ska omfattas
av ett språkkrav motsvarande vårdanpassad svenska på grundläggande nivå.
Förvaltningen har tillsammans med vuxenutbildningen Campus i Alingsås fram ett upplägg
för språkutbildning för medarbetare inom vård och omsorg. Vidare kommer planering kring
utbildningens utformning och mål ske under hösten.
Språkombudsutbildning genomförs till hösten i samverkan med vuxenutbildningen Campus.
Initialt kommer 18 medarbetare från åtta olika enheter inom äldreboende och hemtjänst att
genomgå utbildning i språkutvecklande arbetssätt.
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Uppföljning av internkontroll
Vid delårsbokslutet har sex av nämndens sju internkontrollpunkter följts upp. Uppföljningen
visar att fyra internkontrollpunkter är genomförda utan anmärkning/med försumbar
anmärkning och att två internkontrollpunkter är genomförda med anmärkning.
En redogörelse för de genomförda kontrollerna redovisas i bilaga 1 Uppföljning av
internkontroll.

Omedelbara åtgärder
I Vård- och omsorgsnämndens risk- och väsentlighetsanalys inför budget 2021–2023
identifierades inga behov av omedelbara åtgärder.
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Ekonomi
Drift
Inledande sammanfattning
Den rådande pandemin innebär att prognosen är osäker vilket påverkar både kostnader och
intäkter. Prognosen kommer därför att revideras över året framförallt per kontogrupp. Då
pandemin fortfarande pågår är det inte känt hur stor merkostnaden kommer att bli,
förhoppningen är att pandemin fasas ut i takt med att en högre andel av befolkningen
vaccineras. Intäktssidan kommer att påverkas av aviserade statsbidrag där beloppen för
2021 fortfarande är osäkra.
Volymerna har sjunkit under 2020 och 2021 inom hemtjänsten och särskilt boende.
Förvaltningen gör bedömningen att nedgången till största del kan hänföras till pandemin och
troligen inte är långsiktig. Volymminskningarna följer den nationella trenden och det är något
som Socialstyrelsen uppmärksammat, vilket kommer att analyseras vidare. De lägre
volymerna och de stora statsbidragen medför att nämnden prognostiserar med ett positivt
resultat om 10 miljoner kr.
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Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2021 Prognos helår Avv. prognos/ Delårsbokslut Delårsbokslut
2021 budget 2021
2021
2020

Diff. utfall
2020/2021

193 979

218 000

24 021

156 161

139 246

16 915

-714 212
-91 070
-131 710
-75 716

-700 157
-92 660
-148 591
-85 316

14 055
-1 590
-16 881
-9 600

-463 913
-61 324
-96 905
-57 250

-448 320
-54 506
-114 256
-53 724

-15 593
-6 818
17 351
-3 526

-1 012 708

-1 026 724

-14 016

-679 392

-670 806

-8 586

-818 729

-808 724

10 005

-523 231

-531 560

8 329

818 729

818 729

0

545 819

514 760

31 059

Finansnetto

0

-5

-5

-4

0

-4

Årets resultat

0

10 000

10 000

22 584

-16 800

39 384

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag

Prognos
Intäkter
Intäkterna prognostiseras per augusti att avvika med 24,0 mkr. Avvikelsen beror på
statsbidrag som aviserats under året och som inte budgeterats. Nämnden har aviserats fler
statsbidrag men där beloppen som kan tillgodogöras inte ännu är kända. Förvaltningen
prognostiserar därför inte med alla aviserade statsbidrag.
Personalkostnader
Personalkostnaderna prognostiseras avvika positivt med 14,1 mkr trots högre kostnader
under första tertialen till följd av pandemin. Den positiva avvikelsen beror framförallt på lägre
volymer för den kommunala hemtjänsten.
Lokalhyror
Lokalhyror prognostiseras att avvika med 1,6 mkr. Avvikelsen beror framför allt på att
förvaltningen har flyttat verksamhet till nya lokaler med högre hyra än beräknat.
Köp av tjänster
Köp av tjänster prognostiseras avvika negativt med 16,9 mkr. Större delen av avvikelsen
beror på en ökad volym av köpt verksamhet. Framförallt är andelen hemtjänst och andelen
personlig assistans som utförs av privata utförare högre än budgeterat.
Övriga kostnader
Övriga kostnader prognostiseras att avvika med 9,6 mkr. Verksamheten har en fortsatt hög
skyddsnivå vilket innebär höga kostnader för skyddsmaterial.
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Prognosförändring
Intäkter
Förändring mot majprognosen är en förbättring med 7,6 mkr vilket beror på att förvaltningen
fått bekräftelse på aviserade statsbidrag.
Personalkostnader
Personalkostnaderna prognostiseras förbättras med 4,4 mkr mot marsprognosen.
Förändringen beror på att förvaltningen gör bedömningen att minskningen av kommunalt
utförd hemtjänst kommer att bestå under 2021.
Lokalhyror
Den prognostiserade kostnaden för lokalhyror försämras med 1,4 mkr. Förändringen beror
framför allt på att nya lokaler haft en högre hyra än beräknat.
Köp av tjänster
Köp av tjänster förväntas försämras med 4,7 mkr mot majprognosen. Förändringen beror på
att förvaltningen skriver upp prognosen totalt på hemtjänst vilket även påverkar ersättningen
till privata utförare.
Övriga kostnader
Övriga kostnader prognostiseras försämras med 3,0 mkr. Anledningen är att den redan höga
nivån på skyddsmaterial har blivit ännu högre efter föreläggande från arbetsmiljöverket.
Förvaltningen gör därutöver bedömningen att de betydligt högre priserna på skyddsmaterial
kommer att bestå ännu längre än vad förvaltningen räknade med i maj.
Utfall för perioden
Intäkter
Intäkterna avviker positivt om 26,8 mkr per augusti. Avvikelsen beror på statsbidrag som
aviserats under året som inte budgeterats. Avvikelsen hade varit ännu större om inte
intäkterna från brukare sjunkit på grund av lägre volymer.
Personalkostnader
Personalkostnaderna avviker positivt om 12,2 mkr trots högre kostnader under första tertialen
till följd av pandemin. Den positiva avvikelsen beror framförallt på lägre volymer för den
kommunala hemtjänsten.
Lokalhyror
Lokalhyrorna avviker med 0,6 mkr per augusti. Förändringen beror framför allt på att nya
lokaler haft en högre hyra än beräknat.
Köp av tjänster
Köp av tjänster avviker med 9,1 mkr per augusti. Större delen av avvikelsen beror på en ökad
volym av köpt verksamhet. Framförallt är andelen hemtjänst och andelen personlig assistans
som utförs av privata utförare högre än budgeterat belopp.
Övriga kostnader
Övriga kostnader avviker med 6,8 mkr per augusti. Anledningen är att det inom
verksamheten fortsatt är en hög nivå på skyddsnivån vilket påverkar åtgången av
skyddsmaterial.
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Jämförelse mellan åren
Intäkter
Intäkterna är 16,9 mkr högre 2021 än 2020. Skillnaden beror uteslutande på bokföring av fler
statsbidrag. Anledningen till ökningen är att förvaltningen är mer säker på att nämnden är
berättigad att söka bidragen snarare än att de har ökat i omfattning.
Personalkostnader
Personalkostnaderna har ökat med 15,6 mkr mellan åren. Verksamheten har förändrats
mellan åren då två äldreboenden numera drivs i kommunal regi. Samtidigt bedrivs mindre
färre hemtjänst i egen regi 2021 mot 2020 vilket sänker personalkostnaden. Utöver dessa
yttre påverkansfaktorer så bedrivs ett stort arbete med att nå budgetföljsamhet inom
egenregin. Även detta påverkar personalkostnaden.
Lokalhyror
Kostnaden för lokalhyror har ökat med 6,8 mkr mellan åren. Detta beror på att utbyggnaden
av äldreboendet i Bjärke och att två nya LSS boenden tagits i drift.
Köp av tjänster
Köp av tjänster minskar mellan åren med 17,3 mkr. Minskningen beror på att förvaltningen
numera driver två äldreboenden i egen regi. Minskningen hade varit ännu större om andelen
av hemtjänst som bedrivs av privata utförare inte hade ökat.
Övriga kostnader
Övriga kostnader ökar med 3,5 mkr mellan åren. Ökningen beror på att kostnaden för
skyddsmaterial, på grund av pandemin, har en helårseffekt mot 2020.
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Investeringar
Belopp i tkr
Reinvestering
Inventarier
Vårdarhjälpmedel
Sängar
Totala utgifter

Budget 2021 Prognos helår
2021
5 300
5 300
4 200
4 000
350
700
750
600
5 300
5 300

Avv. prognos/ Delårsbokslut Delårsbokslut
budget 2021
2021
2020
0
3 240
1 858
200
2 316
1 408
-350
532
257
150
392
193
0
3 240
1 858

Diff. utfall
2020/2021
1 382
908
275
199
1 382

Prognos och prognosförändring
Förvaltningen gör bedömningen att de investeringsmedel som finns i budget kommer att
nyttjas under 2021 och utgör därmed ingen förändring mot vårbokslutet.

Utfall för perioden
Nämnden fick extra medel i budget 2021 för att kunna möblera det nya äldreboendet Bjärke
och det nya LSS boendet Kungsängen.

Jämförelse mellan åren
Nämnden tilldelades extra medel i budget 2021 för att kunna möblera det nya äldreboendet
Bjärke och det nya LSS boendet Kungsängen vilket utgör den största förändringen mot 2020.
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Personalavsnitt
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning
Vissa specifika yrkesgrupper så som sjuksköterskor, stödpedagoger, ekonomer och
utvecklartjänster varit fortsatt svårrekryterade under året. Tillgången till erfarna enhetschefer
har också varierat. För att säkerställa tillgången till sjuksköterskor under sommarperioden har
förvaltningen tillämpat nya ersättningsformer i de fall en medarbetare valt att ta ett extra
arbetspass eller byta sin semesterperiod.
I samband med pandemin har den externa personalomsättningen bland ordinarie personal
minskat och rekryteringsläget bland vård- och omsorgspersonal överlag varit gynnsamt. Den
sammantagna bedömningen är därför att förvaltningen trots vissa rekryteringssvårigheter haft
en tillräcklig grundbemanning med få vakanta tjänster i kärnverksamheten.
Förutsättningarna att rekrytera skiljer sig åt inom förvaltningen då det varit svårare att
rekrytera erfaren vård- och omsorgspersonal till verksamheter i ytterområdena jämfört med
de belägna i de centrala delarna av Alingsås.
Jämfört med förra året har det varit betydligt svårare att rekryter vikarier inför
sommarperioden till hemtjänsten, äldreboende och personlig assistans. Värt att notera är att
2020 utgjorde ett undantag då pandemin och permitteringar innebar att förvaltnings
förutsättningar att rekrytera erfarna vikarier kraftigt förstärktes. Som en framtida åtgärd
efterfrågar förvaltningen möjligheten att påverka innehållet i annonseringen inför
sommarperioden 2022.
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Arbetsmiljö
Nämndens mål

Koppling Agenda 2030

Nämndens arbetsmiljömål – Bibehålla
och attrahera kompetent personal
genom att vara en attraktiv
arbetsgivare.

Mål 5. Jämställdhet
Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om
äldre och personer med funktionsnedsättning, andel
(%) (N20209)

Kommentar:
Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har förvaltningen fortsatt arbetet med
heltidsresan och hållbar schemaläggning. Samplanering och schemaläggning i TimeCare
införs stegvis i utförarverksamheten för att på sikt minska behovet av timvikarier.
Verksamheterna erbjuder och uppmuntrar tillsvidareanställda medarbetare att arbeta heltid.
Förvaltningen deltar i satsningen äldreomsorgslyftet i syfte att erbjuda vårdbiträden att
valideras till undersköterskor genom betald utbildning på arbetstid. Sammantaget har 50
medarbetare deltagit i satsningen som pågår i Vård- och omsorgscollages regi under perioden
oktober 2020 till december 2021.
Implementeringen av chefs- och medarbetaröverenskommelser har fortgått inom
förvaltningens samtliga verksamheter.
En fördjupad redovisning och analys av beslutade nyckeltal och uppsatta målvärden kommer
att ske i samband med årsuppföljningen 2021.

Nyckeltal

Mål 2021

Utfall 2021

Utfall 2020

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (faktiskt arbetad tid),
Vård- och omsorgsförvaltningen

78,0 %

i.u.

72,3 %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (enl. anställningsavtal)

93,0 %

i.u.

92,7 %

Andel chefer som genomgått
ledarskapsutvecklingsprogram

60,0 %

i.u.

49,0 %

Andel stödassistenter inom funktionsstöd, exkl. personlig
assistans

91,0 %

i.u.

91,0 %

Andel undersköterskor i äldreomsorg

85,0 %

i.u.

84,4 %
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Sjukfrånvaro
Under perioden januari till och med juli uppgår den totala sjukfrånvaron till 10,2 procent, vilket
är en minskning från 10,8 procent jämfört samma period föregående år. Sjukfrånvaron ökade
kraftigt under de fyra första månaderna för att därefter minska och stabilisera sig på något
lägre nivåer jämfört med 2020.
Sjukfrånvaro
månadsavlönade

2019-07-31*

2020-07-31**

Differens 2020
– 2019

2021-07-31

Differens
2021–2020

Totalt

8,3 %

10,8 %

2,5 %

10,2 %

-0,7%

<29 år

5,0 %

8,4 %

3,4 %

7,6 %

-0,8 %

30 – 49 år

6,5 %

10,0 %

3,6 %

9,7 %

-0,4 %

50 år>

11,4 %

12,4 %

1,0 %

11,5 %

-0,9 %

Kvinna

8,7 %

11,7 %

2,9 %

10,9 %

-0,7 %

Man

6,1 %

7,8 %

1,7 %

6,3 %

-1,5 %

Dag 1–14

3,3 %

5,0 %

1,7 %

4,5 %

-0,5 %

Dag 1 – 59

4,7 %

6,9 %

2,2 %

6,3 %

-0,6 %

Dag 59>

2,2 %

2,5 %

0,3 %

3,8 %

1,3 %

* inkluderar övertagandet av Hallbovägens servicebostad och Linnevi gruppbostad från Socialförvaltningen
** inkluderar övertagandet av Ängabogården och Kaptenens särskilda boende för äldre

Vid en jämförelse mellan de tre senaste åren har den totala sjukfrånvaron legat på förhöjda
nivåer under både 2020 och 2021 jämfört med före pandemin 2019. Under 2020 var det
främst korttidssjukfrånvaron som ökade medan det under 2021 istället är långtidssjukfrånvaron (dag 59>) som stått för en relativt kraftig ökning. Korttidssjukfrånvaron (dag 1–
14) och sjukfrånvaron upp till och med dag 59 har minskat under året.
Orsak till vinterns och vårens höga nivåer tros vara pandemin och de skärpta
förhållningsregler som införts på arbetsplatserna. Även regeringens beslut om tillfällig
ersättning för karens och hantering av intyg för vård av sjukt barn samt smittbärarpenning
tros ha ökat incitamenten för medarbetare att stanna hemma vid förkylningsliknande
symptom. Den succesiva minskning av sjukfrånvaron som sedan skett följer den minskade
smittspridningen och pandemins utveckling i samhället i stort.
Sammantaget har pandemin inneburit förändrade förutsättningar för arbetsgivare att bedriva
en arbetslivsinriktad rehabilitering. Försäkringskassans tillfälliga regler för läkarintyg och
möjligheten att göra undantag från bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag
181 innebär att rehabiliteringsprocessen inte fullt ut kan bedrivas. Förvaltningen följer därför
utvecklingen av ohälsotalen noga och har en pågående dialog med HR-enheten kring
eventuella framtida åtgärder och förändrade arbetssätt.
För att förebygga och åtgärda ohälsa och olycksfall på en övergripande nivå har samtliga
chefer tilldelats målvärden kring total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro. Under året har
även implementeringen av den reviderade rehabiliteringsrutinen ”Från Frisk till Frisk” pågått i
syfte att främja insatser med fokus på friskfrämjande och förebyggande arbete för att
säkerställa hållbara arbetsplatser. Bland annat genom att förtydliga roller, ansvar och frisksamt riskfaktorer.
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I syfte att minska sjukfrånvaron bland medarbetare och minimera risken för smittspridning
kopplat till covid-19 har förvaltningen följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
genomfört individuella riskbedömningar i de fall det varit aktuellt. Under våren arbetade
förvaltningen intensivt med att administrera och möjliggöra för vaccinering av medarbetare i
vårdnära arbete, parallellt infördes antigentester (snabbtester) för att ytterligare minska risken
för smittspridning. Förvaltningens covidsamordnare har under året fortsatt arbetet med
riktade tillsyner och har löpande samordnat utbildningsinsatser, bland annat i rutin för
smittspårning enligt regionala riktlinjer.
Sjukfrånvaro timavlönade

2020-07-31

2021-07-31

Differens

Totalt

2,5 %

1,2 %

-1,3 %

<29 år

2,5 %

1,1 %

-1,5 %

30 – 49 år

2,7 %

2,3 %

-0,4 %

50 år>

2,1 %

0,4 %

-1,7 %

Kvinna

3,1 %

1,4 %

-1,7 %

Man

1,1 %

0,8 %

-0,3 %

Dag 1–14

1,9 %

1,0 %

-0,9 %

Dag 1 – 59

2,3 %

1,2 %

-1,1 %

-

-

-

Dag 59>

Gällande sjukfrånvaro bland timavlönade visar ovanstående tabell på en nedgång, vilket
gäller för samtliga värden. Även här erbjöds det vaccin i tidigt skede, vilket få ses som en
möjlig förklaring.
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Uppföljning av internkontroll
Bilaga 1. Uppföljning av internkontroll
Vad
kontrolleras?

Frekvens

Metod

Bedömning Resultat

Åtgärd

Att biståndsbeslut inte fattas i enlighet med nämndens riktlinjer.
Avvikelse från
nämndens
riktlinjer.

Delårs- och
årsbokslut

Rapportering och
uppföljning av avsteg från
biståndsriktlinjerna som
redovisas till nämnd i maj
och nov.

Återrapportering av avsteg från biståndsriktlinjerna
Ingen åtgärd krävs.
under perioden 2020-11-01-2021-04-30 behandlades
på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i
2021–06–14. Återapporteringen omfattar beslut enligt
socialtjänstlagen.

Stickprovskontroll.

Under perioden 2020-12-01-2021-05-31 har 1234
beslut fattats och ett urval gjordes 10%, vilket
motsvarar 123 beslut. Vid kontrollen upptäcktes inga
beslut som avvek från riktlinjerna.

Att omställning till digital teknik tar längre tid än beräknat.
Avstämning
mellan planerade
åtgärder och
aktuellt läge.

Delårs- och
årsbokslut

Rapportering och analys
inom ramen för
förvaltningens
verksamhetsuppföljning.

Förvaltningen har arbetat med att implementera ett
nytt planeringssystem för hemtjänsten och digital
signering av läkemedel.

På grund av Corona och personalomsättning har
digitaliseringsprocessen bromsats upp. En
omstart kommer att ske under hösten. För att
komma vidare krävs nu att expertkompetens
tillförs för att kunna planera den fortsatta
processen. Det har under de senaste åren blivit
tydligt att ett nära samarbete med den centrala
IT-avdelningen på KLK krävs för att uppnå
omställningen till digital teknik.

För äldreomsorgen har inga förvaltningen per augusti
inte haft några externa placeringar.
För brukare inom LSS har förvaltningen kostnader
som är något högre än budgeterat belopp per
augusti. Det är naturligt att ha brukare på externa
placeringar även om antalet kommer variera under
året.
Prognosen framöver för externa placeringar som
helhet är att utfallet kommer att vara i linje med
budget.

Förvaltningen arbetar hela tiden med att
minimera kostsamma externa placeringar. Det
nya LSS-boendet Kungsängen har medfört att
några brukare numera är i egen regi som
belastade det första kvartalet.

Att kostnader för köpta platser externt inte minskar.
Avvikelse mot
budget för köpta
platser externt.

Fördjupad
Prognos
månadsuppföljning, Budgetuppföljning
delårs- och
årsbokslut

Att beslutade timmar inte stämmer överens med budget för arbetade timmar inom hemtjänst och personlig assistans.
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Avvikelse mellan
beslutade timmar
och budget för
arbetade timmar
hemtjänst och
personlig
assistans.

Fördjupad
Prognos
månadsuppfölning, Budgetuppföljning
delårs- och
årsbokslut

Hemtjänsten har ett utfall och en prognos som
indikerar att den interna hemtjänstproduktionen
kommer att klara sitt uppdrag inom tilldelad
prestationsersättning.
Personlig assistans har historiskt haft problem med
sin budgetföljsamhet. Framför allt finns ett antal
brukare vars behov inte täcks av den
schabloniserade ersättningen.

Den egna hemtjänsten kommer under 2021 att
fortsätta sitt arbete med att effektivisera sin
verksamhet. Åtgärden att förenkla
ersättningsmodellen är en viktig åtgärd för att
underlätta för verksamheten.
Inom personlig assistans implementeras en ny
prestationsersättning under våren. Effekten av
det arbetet kommer förhoppningsvis att synas
redan under 2021. Den nya modellen kommer att
förenkla för cheferna att följa sin verksamhet där
intäkter och kostnader måste följas mer detaljerat
än inom andra verksamheter. Förvaltningen har
även ambitionen att digitalisera inrapporteringen
av assistanslistor till Försäkringskassan. Effekten
av det arbetet kommer dock snarare att visa sig
2022.

Att verksamheten inte är kostnadseffektiv.
Kostnadsläget
jämfört med andra
kommuner samt
avvikelser mot
förväntad
statistiskt
kostnadsläge.

Årsbokslut

Omvärldsanalys och
genomlysning av hur vi
ligger till som redovisas
till nämnd under hösten.

Att omställning utifrån politiska beslut tar längre tid än beräknat.
Avstämning
mellan politiska
beslut och att
vidtagna åtgärder
ger förväntad
effekt.

Fördjupad
månadsuppföljning,
delårs- och
årsbokslut

Prognos
Nämndens handlingsplan
för budget i balans och
budget

Nämnden fattade inget beslut om handlingsplan utan Förvaltningen har förstärkt ekonomifunktionen
poängterade istället att förvaltningen ska fokusera på med att skapa en egen avdelning och rekryterat
ökad ekonomistyrning under 2021.
kvalificerad kompetens. Avdelningschef ekonomi
och förvaltningschef har månatliga avstämningar
med samtliga avdelningschefer kring ekonomin.

Att förvaltningen inte kan rekrytera personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens.
Personaltillgång i
Delår- och
förhållande till
årsbokslut
bemanningsbehov
på kort och lång
sikt.
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Kartläggning och analys
av aktuellt läge.

Resultatet visar att bemanningen i kärnverksamheten
är tillräcklig, med få vakanta tjänster. Det aktuella
rekryteringsläget för ordinarie vård- och
omsorgspersonal bedöms överlag som
gynnsamt. Vissa specialistfunktioner samt vikarier
under sommarperioden har under året varit svårare
att rekrytera.
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Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare har
förvaltningen fortsatt arbetet med heltidsresan
och hållbar schemaläggning.
Förvaltningen deltar i Regeringens satsning
Äldreomsorgslyftet i syfte att erbjuda
vårdbiträden att valideras till undersköterskor
genom betald utbildning på arbetstid.
Sammantaget har hittills 50 medarbetare deltagit
i satsningen som pågår i Vård- och
omsorgscollage regi under perioden oktober
2020 till december 2021.

Uppföljning av internkontroll
Inom GR omhändertas
kompetensförsörjningsfrågan genom att ett
Branschråd Äldreomsorg skapades 2021.
Alingsås kommun, vård- och omsorgsförvaltning
deltar med representanter i rådet. Syftet med
branschrådet är att samla olika aktörer och
perspektiv för att arbeta långsiktigt och strategiskt
med ett regionalt perspektiv, och att ta fram
konkreta förslag och metoder för att bidra till
kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i
regionen.
En översyn av rekryterings- och
bemanningsprocessen inför kommande
sommarperiod har påbörjats i samverkan med
HR-enheten.
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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2021-09-14

§ 20 2021.011 ÖN

Delårsbokslut Överförmyndarnämnden 2021
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska kommunfullmäktige följa upp ekonomi, verksamhet
och personal vid två tillfällen per år. Den 31 augusti var brytpunkten för
delårsbokslutet. Överförmyndarnämnden har att följa upp hur arbetet med mål och uppdrag
som antagits i samband med Överförmyndarnämndens budget 2021. Delårsrapporten för
överförmyndarnämnden behandlar endast ekonomi och verksamhet eftersom nämnden inte
har någon anställd personal.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 augusti lämnat följande yttrande.
Överförmyndarverksamheten har löpt på under första delen av året. Under våren fattades
erforderliga beslut i Alingsås och Lerums kommunfullmäktige, som innebär att
överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum kommer att starta upp 1 oktober 2021. Det är en
verksamhetsövergång från Lerum och då kommer verksamheten att bestå av 1 enhetschef
och 5 st medarbetare dvs totalt 6 st anställda. Arbetet med att rekrytera enhetschef,
administratör och ny handläggare var slutfört innan semesterperioden. Arbetet med att
samordna styrdokument och rutiner har påbörjats och kommer att löpa på resten av året. När
den nya enheten bildas kommer också schema att behöva läggas om, arbetsprocesser
omformas och nya handläggningsrutiner etableras.
Vad avser det huvudsakliga uppdraget fortlöper verksamheten, som har påverkats av att en
av handläggarna har avslutat sin anställning. Det är sårbart i verksamheten när det endast är
tre handläggare. Under sommaren har det dessutom varit mer att göra än vanligt. Det gör att
arbetet med att granska årsräkningar inte helt ligger i planerad fas och per 2021-08-31 är
82% granskade (jfr 97% 2020 och 90% 2019. Under augusti och september månad har
åtgärder vidtagits för att komma ifatt med att granska årsräkningar och granskningarna
beräknas ändå vara klara vid september månads slut.
Det ekonomiska resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 105 tkr vilket främst förklaras
av lägre personalkostnader kopplat till ställföreträdare under årets första 8 månader jämfört
med ackumulerad budget för perioden.
Överförmyndarnämnden lämnar trots det positiva överskottet per augusti månad en prognos
i nivå med budget. Detta främst beroende på eventuella engångskostnader i samband med
uppstarten av överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Allbro (S) yrkar bifall till kommunledningens förslag.
Lady France Mulumba (KD) yrkar bifall till kommunledningens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2021-09-14

Beslut
Överförmyndarnämndens beslut
Delårsbokslut för Överförmyndarnämnden 2021 godkänns.
Expedieras till
KLK Ekonomi

Utdragsbestyrkande
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Fördjupad månadsuppföljning
Delårsbokslut
Xxxxxxnämnden 2021
Överförmyndarnämnden 2021
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Verksamhet
Överförmyndarverksamheten har löpt på under första delen av året. Under våren fattades
erforderliga beslut i Alingsås och Lerums kommunfullmäktige, som innebär att
överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum kommer att starta upp 1 oktober 2021. Det är en
verksamhetsövergång från Lerum och då kommer verksamheten att bestå av 1 enhetschef och
5 st medarbetare dvs totalt 6 st anställda. Arbetet med att rekrytera enhetschef, administratör
och ny handläggare var slutfört innan semesterperioden. Arbetet med att samordna
styrdokument och rutiner har påbörjats och kommer att löpa på resten av året. När den nya
enheten bildas kommer också schema att behöva läggas om, arbetsprocesser omformas och
nya handläggningsrutiner etableras. Detta innebär att handläggarna kommer att få byta
ärenden och att verksamheten får nya besökstider och besöksrutiner. Detta kommer att
påverka huvudmän och ställföreträdare och det kommer att vara något som man måste vänja
sig vid, men som i det långa loppet kommer att leda till en bättre verksamhet. Under september
månad pågår informations- och kommunikationsinsatser och det blir ny information på hemsida
Vad avser det huvudsakliga uppdraget fortlöper verksamheten, som har påverkats av att en av
handläggarna har avslutat sin anställning. Det är sårbart i verksamheten när det endast är tre
handläggare. Under sommaren har det dessutom varit mer att göra än vanligt. Det gör att
arbetet med att granska årsräkningar inte helt ligger i planerad fas och per 2021-08-31 är 82%
granskade (jfr 97% 2020 och 90% 2019). Under augusti och september månad har åtgärder
vidtagits för att komma ifatt med att granska årsräkningar och granskningarna beräknas ändå
vara klara vid september månads slut.
Antal ställföreträdarskap är per 2021-08-31 521 st, dvs något fler jämfört med i början av året.
Inflödet av nya ärenden har varit högre än utflödet de senaste 8 åren med undantag för 2017.
Ställföreträdarskap
God man
Förvaltarskap
Förmyndare
Särskilt förordnad
vårdnadshavare
Ensamkommande barn
Totalt

2013
206
28
100
4

2014
218
23
100
7

2015
231
34
92
10

2016
246
40
101
12

2017
267
47
111
14

2018
295
47
118
22

2019
302
55
150
21

2020
304
57
135
17

2021
310
51
143
16

15
353

15
363

138
505

108
507

38
477

25
507

7
535

4
517

1
521

Arbetet med att åtgärda de brister som framkom i Länsstyrelsens tillsyn 2020 fortlöper enligt
antagen handlingsplan. En akt genomgång har genomförts i alla ärenden, där akten har
jämförts med de uppgifter som är inlagda i verksamhetssystem Wärna. En rapport kommer att
presenteras för överförmyndarnämnden kring ärenden med felaktigt utbetalt arvode i separat
ärende på septembernämnden. Ingen ny tillsyn har gjorts av Länsstyrelsen under 2021.
I juni 2021 fick överförmyndarnämnden ta del av den granskningsrapport utifrån den granskning
som genomfördes i juni 2020 av kommunens revision KPMG. Överförmyndarnämnden ska
lämna svar på granskningsrapporten på septembernämnden.
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Måluppföljning
I Alingsås kommuns budget 2021-2023 framgår prioriterade mål med indikatorer som ska
brytas ned på nämndnivå. Mätningarna för nedan mål görs i december för aktuellt år och
kommer för 2021 redovisas i nämndens årsredovisning. Redovisat nuläge gäller för
mätningarna som gjordes för 2020.
För överförmyndarnämnden gäller följande mål:
1. Andelen som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt
med kommunledningskontoret ska vara 100 procent
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens/bolagets mål
Motivering/koppling indikator

Eventuell koppling till Agenda
2030
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2021
Målvärde 2021

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande
från kommunen
Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)
Andelen som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt
med kommunledningskontoret ska vara 100 procent
Kommunledningskontoret ska ge ett gott bemötande i alla samtal
med invånare och andra intressenter. En översyn av
kommunövergripande riktlinjer för telefoni kommer att genomföras
under året.
Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen
Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
kommunledningskontoret, andel av maxpoäng (%)
100 (2020)
100

2. Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga ska vara minst 80 procent
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator

Eventuell koppling till Agenda
2030
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2021
Målvärde 2021

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande
från kommunen
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga (%)
Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon
som får ett direkt svar på en enkel fråga ska vara minst 80 procent
Kommunledningskontorets medarbetare ska vara tillgängliga för
invånare och andra intressenter. Det ska vara lätt för invånarna att
komma i kontakt med rätt person och få svar på frågor. En översyn av
kommunövergripande riktlinjer för telefoni kommer att genomföras
under året.
Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen
Andel som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
83 (2020)
80
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Verksamhet

3. Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via e-post och får svar
inom en dag ska vara minst 85 procent
Prioriterat mål
Indikator
Nämndens mål
Motivering/koppling indikator

Eventuell koppling till Agenda
2030
Uppföljning (nyckeltal)
Nuläge 2021
Målvärde 2021

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande
från kommunen
Andel som får svar på e-post inom en dag (%)
Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via e-post
och får svar inom en dag ska vara minst 85 procent
Kommunledningskontorets medarbetare ska vara tillgängliga för
invånare och andra intressenter. Det ska vara lätt för invånarna att
komma i kontakt med rätt person och få svar på frågor. En översyn av
kommunövergripande riktlinjer för e-post kommer att genomföras
under året.
Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen
Andel som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som
får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
100
(2020)
85

Uppdrag
Inga uppdrag har tillställts överförmyndarnämnden.

Uppföljning av internkontroll
Kontrollmoment:
-

Att handläggare gör likvärdiga bedömningar avseende ersättning till ställföreträdare.

Kommentar: Sex ärenden valdes ut slumpvis och arvodena gicks igenom. I samtliga fall
bedöms samtliga arvoden likvärdigt beslutade.
-

Uppföljning av antalet tillgängliga och utbildade gode män.

Kommentar: Vid mätperiodens slut bedöms tillgången av utbildade gode män
tillfredsställande. En större incident som kräver flera nya godmanskap bedöms göra
situationen mer kritisk. Under hösten hålls nya utbildningstillfällen av gode män för att säkra
upp tillgången
-

Uppföljning antal aktiva ärenden

Kommentar: Överförmyndarnämnden i Alingsås kommun har tre handläggare som hanterar
tillsyn för nämndens räkning. Skulle antalet ärenden öka kraftigt finns risk att
handläggningstiden skulle öka och med det efterföljandenegativa effekter. Antalet aktiva
ärenden uppgår vid mätperioden till 521 st, en svag ökning jämfört med föregående år. De
senaste åren har antalet ärende gradvis ökat, de sista åren har dock ökningarna varit av
mindre karaktär.
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Omedelbara åtgärder
Inga omedelbara åtgärder behöver vidtas.
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Personal

Ekonomi

Belopp i tkr

Budget
2021

Prognos
helår 2021

Avv.
prognos/
budget
2021

Delårsbok
slut 2021

Delårsbok
slut 2020

Diff. utfall
2020/2021

0

0

0

0

0

0

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-2 758
-5
-1 973
-133

-2 421
-5
-2 306
-137

337
0
-333
-4

-1 776
0
-1 328
-37

-2 173
-3
-1 309
-45

397
3
-19
8

Verksamhetens kostnader

-4 869

-4 869

0

-3 141

-3 530

389

Verksamhetens
nettokostnader

-4 869

-4 869

0

-3 141

-3 530

389

4 869

4 869

0

3 246

3 189

57

Finansnetto

0

0

0

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

105

-341

446

Verksamhetens intäkter

Kommunbidrag

Drift
Inledande sammanfattning
Verksamheten fortlöper, positivt utfall per augusti vilket främst är kopplat till lägre
personalkostnader i förhållande till ackumulerad budget.
Överförmyndarnämnden lämnar trots det positiva överskottet per augusti månad en prognos i
nivå med budget.

Prognos och prognosförändring
Prognosen per helår är i nivå med budget och således är det inte någon förändring sedan
föregående prognos per maj månad. Den positiva avvikelsen i personalkostnader är främst
kopplat till lägre prognosticerade kostnader till ställföreträdarna (81 %) av årsredovisningarna
är genomgångna. Den negativa avvikelsen i raden köp av tjänst beror på osäkerhet kring hur
mycket den kommande sammanslagningen med Lerums kommun kommer att kosta.

Utfall för perioden
Utfallet avser främst arvoden till ställföreträdare.
1328 tkr i raden köp av tjänst avser tre stycken handläggartjänster som köps in från
kommunstyrelsen.
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Personal

Personalavsnitt
Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal, handläggartjänster och administrativt
stöd köps av kommunledningskontoret. Alla frågor som rör personal och arbetsmiljö besvaras
av kommunledningskontoret och redovisas i kommunstyrelsens delårsbokslut.

4
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AB Alingsås Rådhus
Styrelse
Protokoll
2021-10-06

§ 11 2021.005 ABAR

Delårsbokslut för AB Alingsås Rådhus 2021
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut för AB Alingsås Rådhus (ABAR) är upprättat för moderbolaget.
Delårsbokslutet för moderbolaget ingår som en del i kommunkoncernens sammanställda
delårsbokslut.
Beredning
VD har i skrivelse den 30 september 2021 lämnat följande yttrande:
Verksamheten har sedan ett par år tillbaka varit relativt begränsad och innebär
huvudsakligen frågor av moderbolagskaraktär. Bolaget har inga anställda utan
kommunledningskontoret fakturerar för utförda ekonomi- och lönetjänster samt för VDkostnader.
Bolagets intäkter uppgår till 0,9 mnkr, vilket är samma belopp som för motsvarande period
2020 och består av fakturerade administrationskostnader till dotterbolagen.
Kostnadssidan, exklusive finansiella kostnader, om ca 0,6 mnkr (0,5 mnkr 2020) är främst
hänförlig till förekommande administrations- och konsulttjänster i egenskap av moderbolag i
kommunkoncernen. Räntekostnaderna uppgår för perioden till 2,2 mnkr (2,1 mnkr 2020)
inklusive kommunens räntepåslag.
Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -1,9 mnkr (-1,6 mnkr 2020).
Bolaget har inte investerat under perioden och prognostiseras inte investera något under
2021.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster prognostiseras till ca -3,0 mnkr. Eventuella
koncernbidrag beslutas i samband med bokslutsarbete varför någon prognos för
bokslutsdispositioner och skatt inte upprättas.
Beslut
Styrelsens beslut:
Delårsbokslut för AB Alingsås Rådhus per den 31 augusti 2021 godkänns.
Expedieras till
KF, Klk-ek

Utdragsbestyrkande
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Bilaga: Resultat- och balansräkning 2021-08-31

AB Alingsås Rådhus
Resultaträkning (tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader
Rörelseresultat

Delår
2021-08-31

Delår
2020-08-31

900
0
900

900
51
951

0
-559
-41
-6
0
-606

0
-433
-45
-6
0
-484

294

467

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
- räntekostnader

0

0

-2 205

-2 055

Resultat efter finans. poster

-1 911

-1 588

Balansräkning (tkr)

Delår

Delår

2021-08-31

2020-08-31

405 290
30
405 260
2 092
100
0
1 992
0
407 382

405 299
39
405 260
1 333
100
0
1 233
0
406 632

83 076
1
323 364
941
407 382

86 401
1
317 892
2 338
406 632

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Kassa Bank
Summa Tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital och skulder
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Datum:
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1 (3)

Delårsrapport för perioden 2021-01-01—2021-08-31
Alingsås Energi Nät AB
Alingsås Energi Nät AB (AENAB), organisationsnummer 556402-5905 med säte i Alingsås, är
moderföretag för kommunens samlade energiverksamhet. AENAB erbjuder varor och tjänster
inom elhandel, elproduktion, elnät, fjärrvärme, fibernät och tjänster närliggande
kärnverksamheten. I koncernen ingår det helägda dotterföretaget Alingsås Energi AB (AEAB),
organisationsnummer 556499-0413.

Resultat och ställning
Koncernens nettoomsättning under årets första åtta månader uppgick till 175,9 Mkr (152,8
Mkr) (inkluderar ej övriga rörelseintäkter). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,6
Mkr (21,3 Mkr).
Nettoomsättning för moderbolaget AENAB uppgick till 137,2 Mkr (125,5 Mkr). Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 16,4 Mkr (18,4 Mkr).
Nettoomsättning för dotterbolaget AEAB uppgick till 48,2 Mkr (35,6 Mkr). Resultat efter
finansiella poster uppgick till 3,3 Mkr (2,9 Mkr).

Prognos
Resultatet för helår för koncernen, före bokslutsdispositioner och skatt, prognostiseras till
36,4 Mkr (35,7 Mkr).

Likviditet och finansiering
Checkkrediten på koncernkontot uppgick till 365 Mkr (365 Mkr), varav 297 Mkr var utnyttjad.
Skulder till kreditinstitut uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).

Uppföljning mot ägardirektiv
Soliditeten för koncernen uppgick vid periodens slut till 52,0 % (49,5 %). Ägarens krav för
koncernen på helår ligger på 40 %.
Avkastningen på totalt kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 2,5 % (2,7 %).
Ägarens avkastningskrav på totalt kapital för koncernen på helår är 4 %. Enligt prognos
bedömer vi att ägarens krav kommer uppfyllas vid årets slut.

Väsentliga händelser under perioden
Året började kallt, men efter en varmare februarimånad och en varm sommar så ligger helåret
i nivå jämfört med ett normalår. Det innebär att året är kallare jämfört med föregående år
vilket stärker försäljningen av el och energi, även om vi inte fick ut önskade leveranser under
AEN – Delårsrapport 2021-08-31
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februari månad som är en viktig vintermånad utifrån vår försäljning. Affärsområdena Elnät och
Värme följer i huvudsak fastslagen budget för perioden.
Affärsområdet Fiber ökar sin nettoomsättning, vilket kommer av att affärsområdet fortsätter
att ansluta nya kunder i områden utanför tätorten. Det görs under förutsättning att vi kan
nyttja de olika bidrag som finns för att nationellt stödja bredbandsutbyggnaden. Fortsatt
förtätning inom tätorten samt leveranser av fiberförbindelser till operatörsmarknaden stödjer
också den positiva utvecklingen.
Utfallet för det mindre affärsområdet Tjänster som bl a. innefattar levererad tjänst av
gatubelysning har ett sämre utfall jämfört med budget. Orsaken är som tidigare att vi ligger
efter i underhållsarbete som vi löpande jobbar ifatt till följd av tidigare års resursbrist, samt att
antalet felavhjälpningar belastar verksamhetens kostnader.
Just nu pågår förberedelserna för årets upplaga av Lights in Alingsås. Förhoppningen är att vi
ska kunna genomföra eventet som planerat i år, även om vi gjort en del modifieringar utifrån
de förutsättningar som finns genom pandemin. Genom den riskanalys som genomförts så har
vi vidtagit åtgärder för att undvika större folksamlingar och situationer när trängsel kan
skapas, bl a. i samband med workshopveckan och invigningen av Lights. Med förändrade
restriktioner från Folkhälsomyndigheten är vi nu trygga med att vi kan genomföra eventet på
ett klokt sätt.
Avslutningsvis så kan vi tyvärr konstatera att vi har tekniska problem med vårt lite till åren
komna vindkraftverk som stått stilla längre perioder under året. Produktionsvolymen är
således avsevärt lägre än förväntat, vilket innebär en belastning av resultatet med minskade
intäkter och ökade kostnader för felavhjälpning.

Prioriterade mål och åtaganden
Enligt Alingsås kommuns styrmodell tar kommunfullmäktige fram prioriterade mål där
verksamheterna skall göra åtaganden som bidrar till uppfyllandet av målen. Syftet är att
Alingsås Energi skall bidra till att uppfylla kommunens vision. Alingsås Energi har identifierat
hållbar utveckling och infrastruktur som främsta områden där verksamheten kan bidra till
samhällets utveckling.
Avseende bolagets målsättning att expandera bredbandsnätet med fiber i Alingsås och
säkerställ ett öppet och konkurrensneutralt nät – Efterfrågan på fiberanslutningar är fortsatt
hög och utbyggnation pågår framför allt på landsbygden medan i tätorten fortsätter arbetet
med att förtäta fibernätet. Post och Telestyrelsens (PTS) mätning under hösten, som avsåg år
2020 och presenterades i mars 2021, visade att 86 % av arbetsställen och hushåll i Alingsås
tätort har tillgång till fast bredband med 100 Mb medan 38 % på landsbygden. När det gäller
tillgång till, eller absolut närhet till, bredband med 100 Mb är andelen något högre: 95 % för
tätorten och 48 % för landsbygden. Nästa större uppdatering från PTS är planerad till mars
2022.
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Avseende bolagets målsättning att bidra till utvecklingen av kundernas egenproduktion och
lagring av förnyelsebar energi, framför allt med solceller och batterier – Intresset för
solcellsanläggningar ökar stadigt och inom vårt elnät finns nu 182 anläggningar. Vi har också
förstärkt organisationen med målsättning att sälja fler solcellsanläggningar i egen regi.
Avseende bolagets målsättning att bidra till utvecklingen av laddinfrastruktur för elfordon i
Alingsås - Alingsås Energi ska enligt ägardirektivet satsa på utbyggnad av laddplatser och en
handlingsplan har därför tagits fram för utbyggnad av laddinfrastruktur i Alingsås kommun för
perioden 2020 - 2022. Totalt ska 24 publika laddplatser färdigställas under perioden.
Utbyggnaden är i full gång och sedan årsskiftet har antalet laddplatser ökat med 12.
Kvarvarande 12 laddplatser kommer färdigställas inom handlingsplanens utgångsperiod.
Avseende bolagets målsättning att vara Alingsåsarens bästa energi- och infrastrukturpartner Alingsås Energi genomför mätningar fyra gånger per år. Vid senaste mätningen i maj blev
utfallet för koncernen 84 % (80 %), att jämföra med Sverigeindex bland energiföretag på 68 %
(65 %).
Avseende bolagets målsättning att utveckla ljusmiljöer med avseende på trygghet,
energieffektivitet och Alingsås som ljusstad – Ambitionen är att minska förbrukningen per
armatur och t.o.m. augusti uppgår förbrukningen till 143 kWh/belysningspunkt, vilket är lägre
än målsättningen om 260 kWh/belysningspunkt.
Avseende bolagets målsättning att bibehålla en hög andel förnyelsebar energi i leverans till
kund - Utökningen av en tredje panna på Värmeverket på Sävelund har bidragit till att vi har
blivit helt fossilfria i fjärrvärmeproduktionen. Fossil produktion finns endast tillhands i reserv
men har inte behövt användas mer än vid testkörning under året.

Energileveranser under perioden
•

Elnät – levererad energivolym – 141,7 GWh (133,8 GWh).

•

Värme – försäljningsvolym – 81,8 GWh (71,4 GWh).

•

Elhandel – försäljningsvolym – 92,2 GWh (86,4 GWh).

Investeringar
Fram till augusti uppgick investeringarna i koncernen till 39,6 Mkr (60,9 Mkr).
För helår har investeringsprognosen justerats ner till 87,5 Mkr från budgeterade 100,5 Mkr.
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Resultaträkning (tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Anslutnings- och servisavgifter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Koncern

2021-01-01
2021-08-31

Moderbolag

2020-01-01
2020-08-31

2021-01-01
2021-08-31

2020-01-01
2020-08-31

175 944
3 406
5 815
432
185 597

152 779
4 061
5 507
3 381
165 727

137 217
3 406
5 815
452
146 889

125 454
4 061
5 507
3 384
138 406

-68 013
-7 125
-17 046
-35 522
-36 850

-52 489
-6 697
-16 458
-33 115
-34 285

-33 993
-6 697
-16 560
-35 505
-36 325

-29 267
-6 611
-15 981
-33 051
-33 760

-164 556

-143 044

-129 081

-118 668

Rörelseresultat

21 041

22 683

17 809

19 738

Resultat från finansiella poster
Finansnetto
Summa resultat från finansiella poster

-1 413
-1 413

-1 373
-1 373

-1 458
-1 458

-1 304
-1 304

Resultat efter finansiella poster

19 628

21 310

16 350

18 434

−
−
0

−
−
0

-18 228
1 878
-16 350

-20 753
2 319
-18 434

Resultat före skatt

19 628

21 310

0

0

Skatt

-4 043

-4 390

0

0

RESULTAT EFTER SKATT

15 585

16 920

0

0

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader
Anläggningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

Bokslutsdispositioner
Preliminär överavskrivning
Preliminärt koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner

Balansräkning (tkr)

Koncern

Moderbolag

Koncern

2020-08-31

2021-08-31

Moderbolag
2020-08-31

2020-08-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

802 508

788 080

765 539

750 323

9 465

12 143

9 256

11 655

29 710

36 119

41 723

45 932

841 683

836 342

816 518

807 910

437 737

413 718

59 475

60 736

−

−

446 396

419 459

94 262

88 280

419

448

Långfristiga skulder

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

309 684

334 343

310 228

327 266

Summa eget kapital och skulder

841 683

836 342

816 518

807 910

Lager
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
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Kassaflödesanalys (tkr)

Tertial 2

Tertial 2

2021

2020

21 041

22 683

36 850
177
58 068

34 285
-1 581
55 387

67
-1 480
2 512
59 167

102
-1 475
-1 450
52 564

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

1 596
22 042
-35 913
46 892

4 709
24 381
-36 593
45 061

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

-39 602
451
-39 151

-60 946
–
-60 946

Finansieringsverksamheten
Förändring av checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-7 741
-7 741

15 885
15 885

0
0
0

0
0
0

Tertial 2

Tertial 2

2021

2020

67
-1 480
-1 413

102
-1 475
-1 373

36 850
196
–
-19
–
37 027

34 285
–
255
-21
-1 815
32 704

0
0

0
0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
- Avskrivningar
- Övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

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

Tilläggsupplysningar (tkr)
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Omklassificering pågående arbete
Avsättningar till pensioner
Lagerförändring utsläppsrätter
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank
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Tertialrapport per 31 augusti
Ärende
Enligt tertialrapporten uppgår periodens resultat före bokslutsdispositioner och skatt till
113,6 mnkr (82,8).
Bokfört värde på förvaltningsfastigheterna är 3,1 mnkr och pågående ny- och
ombyggnationer uppgår till 231 mnkr. Pågående arbeten fördelar sig främst på följande
projekt:
- Noltorpsskolan, om-, nybyggnation
- Brogårdens förskola, tillbyggnation
- Mjörngatan, renovering
- Kvarnbackens serviceboende, nybyggnation
- Räddningsstationen, nybyggnation
- Alströmergymnasiets idrottshall
Direktavkastning:

Soliditet:

Fabs AB
AB Alingsåshem:

KL: 6,2%
NL: 5,4%
3,9%

Fabs AB
AB Alingsåshem:

18%
43,4%

Resultat 20210831 jämfört med 20200831
- Resultatet per 210831 är 30,3 mnkr högre jämfört med motsvarande period 200831.
Intäkter
- Nettoomsättningen har per 210831 minskat med 2 mnkr jämfört med samma period
föregående år. Hyresintäkterna ökar totalt sett med 0,5 mnkr. Den marginella ökningen
påverkas av den årliga hyreshöjningen (1,45% från mars), ökningen av index och nytillkomna
fastigheter samt en avgående hyresintäkt från de fastigheter som såldes under 2020.
Hyresbortfall och hyresrabatter har ökat, även om beloppet fortfarande är relativt lågt.
Hyresrabatter för lokaler pga Corona har lämnats under året, liksom för 2020 med mindre
belopp.
Förvaltningsintäkter har minskat jämfört med samma period 2020. En engångseffekt från en
försäkringsersättning påverkade 2020 positivt. Generellt har även övriga förvaltningsintäkter
minskat 2021, främst beroende på minskade beställningar från hyresgäster.
Fastighetskostnader
- De totala fastighetskostnaderna har minskat 0,9 mnkr. Kostnader för uppvärmning och
skötsel har ökat, årets första månader var kallare och snörikare än samma period under
2020, medan övriga driftskostnader har minskat.
- Underhållskostnaderna minskar något, 2,5 mnkr jämfört med samma period föregående år.
Underhållsarbetet har kommit i gång något senare 2021 än 2020.
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- Avskrivningar har ökat med 2,7 mnkr jämfört med 2020. Under hösten 2020 gjordes ny
bedömning om nyttjandeperiod för en större anläggning vilket resulterar i högre
avskrivningar 2021 än för samma period föregående år. Reinvesteringar under 2021 och i
bruk tagna investeringar ökar också avskrivningskostnaderna.
- Övriga rörelseintäkter ökar med 37,4 mnkr jämfört med 200831, ökningen utgörs av
intäkter från fastighetsförsäljning. Under 2021 har fastighetskoncernen sålt två fastigheter i
kvarter Brogården, för byggnation av bostäder av extern aktör. Även en lägenhet i form av
radhus är sålt i Ängabo. En lokalfastighet i centrala Alingsås, Tjädern 3, såldes under våren
2021.
- Räntekostnaderna ökar något mot 200831, 1,4 mnkr. Effekten kommer främst av ett högre
marknadsmässigt påslag 2021 jämfört med 2020.
Fastigheternas marknadsvärde
Fastigheterna värderas i samband med årsbokslutet och är inte gjort i delåret. Bolaget ser
inga tecken på att marknaden försvagats i något av våra affärsområden.
Prognos T2 2021 jämfört med Budget 2021
Prognostiserat helårsresultat för koncernen uppgår till 117,5 mnkr innan
bokslutsdispositioner och skatt att jämföra med budget 2021 på 18,2 mnkr, en ökning med
99,3 mnkr.
Intäkter
Intäkterna förväntas vara totalt stort sett oförändrade jämfört med budget 2021. Mindre
rörelser inom hyresintäkterna och förvaltningsintäkterna har skett, totalnivån är dock
oförändrad.
Fastighetskostnader
- Fastighetskostnaderna ökar 2,6%, 4,2 mnkr, jämfört med budget 21. Kostnaden för skötsel
och reparationer för bostäderna ökar mot budget 21. En snörik inledning på året och en
utökning av sophantering samt städning av tvättstugor från 2020 får en helårseffekt under
2021.
- Underhållskostnaderna i resultaträkningen ökar med 0,4 mnkr jämfört med
budget.
- Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen minskar med 5,8 mnkr.
Planerade projekt som förskjutits i tid påverkar färdigställandet och
avskrivningskostnaden. Ny bedömning av nyttjandeperiod för vissa fastigheter
har också påverkat kostnaden.
- Centrala administrations- och försäljningskostnader minskar 3,4 mnkr mot
budget, det är främst konsultkostnader som minskar, en post är flyttad till övriga
rörelsekostnader.
- Personalkostnader minskar ca 2 mnkr jämfört med budget. En del vakanser har
påverkat kostnaden.
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- Övriga rörelsekostnader ökar 1,5 mnkr. Ökningen avser kostnader i samband
med försäljningar.
- Övriga rörelseintäkter ökar 86 mnkr jämfört med budget. Ej budgeterade
försäljningar är gjorda. Utöver utfallet per 210831 är en ombildning planerad
under 2021.
- Räntekostnader minskar mot budget med ca 7 mnkr. I budgeten finns ett
riskpåslag som inte fallit ut under årets två första tertial.
Beslut
Styrelsen godkänner tertialrapporten 210831 och prognosen T2 2021.
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RESULTATRÄKNING
Koncernen

(Belopp i tkr)
Not

Nettoomsättning

1

Hyresintäkter

2

2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-08-31

318 784

Förvaltningsintäkter

318 321

7 065

9 507

325 849

327 828

-143 873

-144 701

-17 063

-19 606

-3 913

-4 139

-81 206

-78 514

-246 055

-246 960

79 794

80 868

5,6,7

-9 090

-4 608

Övriga rörelseintäkter

8

61 361

23 963

Övriga rörelsekostnader

9

-980

-1 304

131 085

98 919

88

87

Räntekostnader och liknande kostnader

-17 594

-16 224

Finansnetto

-17 506

-16 137

Resultat efter finansiella poster

113 579

82 782

-

-

113 579

82 782

-

500

113 579

83 282

Summa nettoomsättning

Fastighetskostnader
Driftkostnader

3

Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen

4

Summa fastighetskostnader

Bruttoresultat
Centrala administrations- och försäljningskostnader

Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Bokslutsdispositioner

10

Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

Periodens resultat

11
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)

Koncernen

TILLGÅNGAR

Not

2021-08-31

2020-12-31

12
13
14

3 057 341
4 417
231 490
3 293 248

3 030 275
5 011
204 928
3 240 214

15

40
40

40
40

3 293 288

3 240 254

94
179
1 602
1 875

169
149
3 000
3 318

1 408
13 735
8 163
8 083
31 389

1 542
680
13 388
8 306
14 504
38 420

558

1 357

33 822

43 095

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfr värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Bränslelager
Material
Exploateringsmark
Summa varulager m m
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos Alingsås kommun
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

16

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

3 327 110 3 283 349
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)

Koncernen

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-08-31

2020-12-31

50
50

50
50

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat
Summa fritt eget kapital

654 062
654 062

540 485
540 485

Summa eget kapital

654 112

540 535

17

55 519

55 519

18

2 510 025

2 569 212

Leverantörsskulder

6 041

44 344

Skulder till övriga koncernföretag

2 819

6 746

28 606
6 905
63 083
107 454

9 447
57 546
118 083

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Skuld till Alingsås kommun, koncernkonto

Kortfristiga skulder

Skulder till Alingsås kommun
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

19

3 327 110 3 283 349
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Anges ej i delårsbokslutet
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen

(Belopp i tkr)

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-12-31

131 085
82 453
-58 515

81 735
142 992
-9 665

88
-17 594
-347

133
-23 892
-9 448

137 170

181 855

45
134
7 244
-38 303
28 411
134 701

-406
1 226
-10 364
8 399
30 860
211 570

62 843
-144 437
-81 594

79 550
-271 227
156
-191 521

-59 187
5 281
-53 906

-27 364
-11 483
19 584
-19 263

-799
1 357
558

786
571
1 357

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar
Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Återbetald/betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Förändring av varulager m m
Förändring av hyres- och kundfordringar
Förändring av övriga rörelsefordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

20

Investeringsverksamheten
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av koncernkonto
Lämnade koncernbidrag
Erhållna investeringsbidrag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början*
Likvida medel vid periodens slut*
*Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor
p.g.a. underskott.
Vid belopp på likvida medel avses externt konto.
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NOTER
Koncern
Not 1 Nettoomsättning
Hyresintäkter
Förvaltningsintäkter
Totalt

2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-08-31
318 784

318 321

7 065

9 507

325 849

327 828

Not 2 Hyresintäkter koncern
Totalhyra

Hyresbortfall

2021-01-01- 2020-01-01- 2021-01-01-

Netto

2020-01-01- 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-08-31

2020-08-31

2021-08-31

2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Bostäder

156 483

156 690

-1 597

-859

154 886

155 831

Lokaler

159 278

157 996

-254

-67

159 024

157 929

Övrigt

4 874

4 561

-

-

4 874

4 561

Totalt

320 635

319 247

-1 851

-926

318 784

318 321

Koncern
Not 3 Driftkostnader
Skötselkostnader

2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-08-31
-25 093

-20 816

Förvaltningskostnader

-2 968

-3 818

Reparationskostnader

-16 203

-16 059

Taxebundna kostnader

-30 014

-30 823

Uppvärmningskostnader

-24 487

-22 549

Hyra av anläggningstillgångar

-11 769

-11 701

Ersättning till Hyresgästföreningen

-274

-439

Lokal administration

-28 081

-28 246

Övriga driftkostnader

-4 984

-10 250

-143 873

-144 701

Summa
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NOTER
Koncern
Not 4 Planenliga avskrivningar

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

-63 990

-67 654

Avskrivningar i fastighetsförvaltningen
Byggnader
Byggnadsinventarier

-8 828

-3 302

Markanläggningar

-7 675

-7 140

Markinventarier

-713

-418

-81 206

-78 514

Byggnader

-

-

Pågående projekt

-

-

Summa

0

0

-81 206

-78 514

Summa
Nedskrivningar i fastighetsförvaltningen

Summa

Härutöver uppgår avskrivningar på inventarier till 1 247 tkr, vilka redovisas inom driftkostnader samt centrala
administrations- och försäljningskostnader i resultaträkningen.

Koncern
Not 5 Centrala administrations- och försäljningskostnader
Avskrivningar i administrationen

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

-91

-234

Övriga kostnader

-8999

-4 374

Summa

-9 090

-4 608

Koncern
Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och verkställande direktör

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

-1 058

-390

Övriga anställda

-22 014

-20 565

Totala löner och ersättningar

-23 072

-20 955

-7 118

-6 498

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

-623

-56

-2 457

-2 204

-3 080

-2 260

-33 270

-29 713

Koncern
2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Revisionsuppdrag

-

-230

Revisionsnära tjänster

-

-40

-261

-95

Not 7 Ersättning till revisorer
KPMG AB

Biträde till lekmannarevisor
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdrag
Summa

-48

-44

-309

-409

Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer
på företagets 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.

Koncern
2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Vinst vid avyttring av fastigheter

61 331

23 963

Vinst vid avyttring av inventarier

30

-

61 361

23 963

Not 8 Övriga rörelseintäkter

Summa

Koncern
Not 9 Övriga rörelsekostnader
Förlust vid avyttring/utrangering av fastigheter
Orealiserade projekt
Övriga kostnader
Summa

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

-955

-56

-

-1 248

-25

-

-980

-1 304
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NOTER
Koncern
2021-01-012021-08-31

Not 10 Bokslutsdispositioner

2020-01-012020-08-31

Anges ej i delårsbokslut

Koncern
2021-01-012021-08-31

Not 11 Skatt på periodens resultat

2020-01-012020-08-31

Anges ej i delårsbokslut

Koncern
Not 12 Förvaltningsfastigheter

2021-08-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

2020-12-31

4 408 393

4 352 633

Inköp

15 823

106 138

Erhållet investeringsbidrag

-5 281

-

Försäljningar och utrangeringar

-7 621

-87 168

107 579

36 790

4 518 893

4 408 393

-1 342 155

-1 250 579

-

-1 826

-1 342 155

-1 252 405

4 772

29 535

-

-907

-82 072

-118 378

-1 419 455

-1 342 155

-35 963

-20 178

-

-

-7 000

-

-

-16 400

866

615

-42 097

-35 963

3 057 341

3 030 275

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt årsredovisning 2020 / 2019
Omklassificering
Ingående ackumulerade avskrivningar efter omklassificering
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Periodens avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Periodens nedskrivningar
Periodens återförda nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde
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NOTER
Koncern
Not 12 Förvaltningsfastigheter (forts.)

2021-08-31

2020-12-31

Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande:
Mark

153 559

152 776

Markanläggningar

161 627

142 388

3 960

2 471

2 602 847

2 593 974

Markinventarier
Byggnader
Byggnadsinventarier
Utgående bokfört värde

135 348

138 666

3 057 341

3 030 275

Marknadsvärde, totala beståndet per 2020-12-31

4 833 296

Taxeringsvärde, byggnader

1 805 285

Taxeringsvärde, mark

1 074 650

Koncern
Not 13 Inventarier

2021-08-31

2020-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 252
-283
-1 071
937
13 835

13 747
3 092
-126
-2 461
14 252

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Periodens avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 241
1 070
-1 247
-9 418

-8 445
126
906
-1 828
-9 241

4 417

5 011

Utgående bokfört värde

Koncern
Not 14 Pågående ny- och ombyggnationer

2021-08-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Erhållet stöd
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Omklassificering nedskrivningar
Periodens nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde
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2020-12-31

211 928
128 593
-1 912
-107 119

86 869
167 998
-8 609
-34 330

231 490

211 928

-7 000
7 000
0

-7 000
-7 000

231 490

204 928
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Not 15 Andelar i koncernföretag
Företag
AB Alingsåshem

Kapitalandel Röstandel Antal andelar
100%
100%
100 000
Org. nr

Säte

AB Alingsåshem

556401-2374

Alingsås
kommun

Företag
Fabs AB

Kapitalandel Röstandel Antal andelar
100%
100%
600 000

Eget kapital Periodens resultat
360 890

Org. nr

Säte

Fabs AB

556048-9162

Alingsås
kommun

Företag
Fabs 2 AB (ägt av Fabs AB)

Kapitalandel Röstandel Antal andelar
100%
100%
25 000

Fabs 2 AB

Org. nr

Säte

559265-7482

Alingsås
kommun

AB Alingsåshem 2

Säte

559254-7466

Alingsås
kommun

248 802

AB Alingsåshem 3

Säte

559254-7474

Alingsås
kommun

2021-08-31 2020-12-31
110 000
110 000

34 269

2021-08-31 2020-12-31
25
25

Eget kapital Periodens resultat
25

-

2021-08-31 2020-12-31
25
25

Eget kapital Periodens resultat
44 434

Företag
Kapitalandel Röstandel Antal andelar
AB Alingsåshem 3 (ägt av AB Alingsåshem 2)
100%
100%
25 000
Org. nr

34 606

Eget kapital Periodens resultat

Företag
Kapitalandel Röstandel Antal andelar
AB Alingsåshem 2 (ägt av AB Alingsåshem)
100%
100%
25 000
Org. nr

2021-08-31 2020-12-31
162 210
162 210

44 409

2021-08-31 2020-12-31
25

Eget kapital Periodens resultat
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Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Koncern

Förutbetalda IT-kostnader
Förutbetald kabel-TV avgift
Förutbetalda hyror paviljonger
Förutbetald försäkring
Förutbetald medlems-/serviceavgift
Periodisering av moms
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2021-08-31

2020-12-31

849
556
2 688
1 264
217
534
1 975
8 083

794
10 708
1 331
49
1 622
14 504

Koncern
Not 17 Uppskjuten skatteskuld

2021-08-31

2020-12-31

Anges ej i delårsbokslut

Koncern
Not 18 Långfristiga skulder till Alingsås kommun
Nyttjad checkräkningskredit
Summa

2021-08-31

2020-12-31

2 510 025
2 510 025

2 569 212
2 569 212

Alingsås kommun har ett koncernkontosystem. 2017 infördes internbank inom kommunkoncernen,
där tidigare långfristiga skulder mot extern kreditgivare ingick. Mellan kommunen och dess företag
har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB är den
interna limiten 2 687 000 tkr.

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Koncern

Förskottsbetalda hyror
Beräknad fastighetsavgift/fastighetsskatt
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupen löneskatt
Upplupna sociala avgifter
Reservering i projekt
Upplupna projektutgifter
Upplupna driftkostnader
Övriga upplupna kostnader
Summa

Sida 274 av 596

2021-08-31

2020-12-31

16 043
9 962
44
2 124
1 492
878
21 000
3 235
2 604
5 701
63 083

9 732
10 680
120
1 911
1 575
945
21 000
7 327
1 560
2 696
57 546
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NOTER
Koncern
Not 20 Övriga justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet
Vinst vid avyttring av fastigheter och inventarier
Nedskrivningar/utrangeringar av fastigheter
Övriga poster
Summa
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2021-01-01
2021-08-31

2020-01-01
2020-12-31

-61 361
2 846
-58 515

-25 117
15 538
-86
-9 665
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RESULTATRÄKNING
(Belopp i tkr)
2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

2

1 745
1 745

1 444
1 444

3,4

-1 449
-1 449

-1 121
-1 121

296

323

0

0

296

323

296

323

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa rörelsens intäkter

Verksamhetskostnader
Centrala administrations- och försäljningskostnader
Summa verksamhetskostnader

Rörelseresultat
Räntekostnader
Summa finansiella poster

5

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat

6

Periodens resultat
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)

TILLGÅNGAR

Not

2021-08-31

2020-12-31

272 210
263
272 473

272 210
263
272 473

272 473

272 473

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

144
31
175

197
100
63
360

Kassa och bank

509

132

Summa omsättningstillgångar

684

492

273 157

272 965

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

7
8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-08-31

2020-12-31

50
50

50
50

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital

271 164
296
271 460

271 079
85
271 164

Summa eget kapital

271 510

271 214

1 168
105
374
1 647

1 284
93
374
1 751

273 157

272 965

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

9

Summa eget kapital och skulder
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Belopp i tkr)
Anges ej i delårsbokslutet
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KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i tkr)
Not

2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

296
-44
252

153
-18
-85
50

229
-104
377

-122
-317
-389

-

-

0

0

377
132
509

-389
521
132

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga finansiella fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början*
Likvida medel vid periodens slut*
*Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor p.g.a. underskott.
Likvida medel avser här underkonto till koncernkontot.
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Tertialrapporten har upprättats med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar har värderats till anskaffningsvärden och skulder samt avsättningar
till nominella värden.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas. Företaget redovisar därför intäkter till nominellt värde (fakturabelopp)
om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs
för lämnade rabatter.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet enligt kapitel 11
i BFNAR 2012:1.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering av aktuell
skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt
beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt
i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder.
Koncernförhållanden
Företaget är moderföretag i en fastighetskoncern bestående av
dotterföretagen AB Alingsåshem (org nr 556401-2374), med dotterföretag
AB Alingsåshem 2 (org nr 559254-7466) och Fabs AB
(org nr 556048-9162), med dotterföretag Fabs 2 AB (org nr 559254-7482).
Uppgifter om moderföretaget

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet.
Fordringar

Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning
beräknas att bli betalt.

Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB är ett helägt dotterföretag till
AB Alingsås Rådhus (org nr 556656-2244) som i sin tur ägs av Alingsås
kommun (org nr 212000-1553).
Företaget upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning
till 7 kap 2 § Årsredovisningslagen. Närmast överordnade moderföretag
som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är
AB Alingsås Rådhus (org nr 556656-2244) med säte i Alingsås kommun.

Likvida medel

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

Skulder

Skulder upptas till nominella belopp.
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Not 2 Nettoomsättning (tkr)

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-08-31

2020-08-31

1 712

1 444

Förvaltningsintäkter
Övriga intäkter

33

-

1 745

1 444

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Styrelse och verkställande direktör

-1 058

-390

Totala löner och ersättningar

-1 058

-390

-321

-120

-

-56

-1 379

-566

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Revisionsuppdrag

-

-58

Revisionsnära tjänster

-

-

-26

-

Revisionsuppdrag

-16

-16

Summa

-42

-74

Totalt

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Pensionskostnader:
Styrelse och verkställande direktör
Totala löner och ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Anges ej i delårsbokslutet

Not 4 Ersättning till revisorer (tkr)
KPMG

Biträde till lekmannarevisor
Av kommunen vald lekmannarevisor

Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer
på företagets 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.
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Not 5 Räntekostnader (tkr)

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Koncerninterna räntekostnader

-

-

Summa

0

0

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Not 6 Skatt på periodens resultat (tkr)
Anges ej i delårsbokslutet

Not 7 Specifikation av andelar i koncernföretag (tkr)
Företag
AB Alingsåshem

AB Alingsåshem

Kapitalandel

Röstandel Antal andelar

2021-08-31 2020-12-31

100%

100%

100 000

162 210

Org. nr

Säte

Eget kapital

Periodens resultat

Alingsås

360 890

34 606

556401-2374

162 210

kommun
Företag

Kapitalandel

Fabs AB

100%

100%

600 000

110 000

Org. nr

Säte

Eget kapital

Periodens resultat

Alingsås

248 802

34 269

Fabs AB

556048-9162

Röstandel Antal andelar

kommun

Not 8 Uppskjuten skattefordran (tkr)

2021-08-31

2020-12-31

Anges ej i delårsbokslutet
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2021-08-31 2020-12-31
110 000
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NOTER
Not 9 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter (tkr)

2021-08-31

2020-12-31

Upplupna semesterlöner

110

54

Upplupna sociala avgifter

71

55

Upplupen löneskatt

43

115

Övriga upplupna kostnader

150

150

Totalt

374

374

Not 10 Inköp och försäljning mellan Farab, Alingsås kommun och övriga kommunala företag
Anges ej i delårsbokslutet
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Koncern, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus
Nettoomsättning
Hyresintäkter (bostäder och lokaler)
Förvaltningsintäkter

Prognos T2 2021

Prognos T1 2021

Budget 2021

Utfall 202108

486 495

486 802

486 561

325 849

478 830

479 066

478 841

320 293

7 665

7 736

7 720

5 556

Fastighetskostnader

-165 950

-166 884

-161 747

-105 708

Underhållskostnader

-34 628

-36 824

-34 226

-17 063

-5 935

-5 935

-6 420

-3 913

-136 900

-141 976

-142 731

-82 454

Centrala administrations- och försäljningskostnader

-23 476

-26 891

-26 846

-10 779

Personalkostnader

-49 506

-55 095

-51 461

-35 274

Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen

Övriga rörelseintäkter

86 055

65 946

20

61 361

Övriga rörelsekostnader

-10 500

-12 000

-9 000

-934

Rörelseresultat

145 655

107 143

54 150

131 085

Finansiella intäkter och kostnader

-28 143

-31 374

-35 931

-17 506

Resultat efter finansiella poster

117 512

75 769

18 219

113 579

117 512

75 769

18 219

113 579

50 418

53 446

61 000

13 920

Maskiner och inventarier

4 910

5 025

3 800

928

Direktavkastning på totalt kapital, Alingsåshem, %

3,5%

3,3%

3,6%

3,9%

40,6%

43,4%

Bokslutsdispositioner och skatt
Årets resultat
Investeringar
Mindre återkommande investeringar

Soliditet (marknadsvärde) Alingsåshem, %

Direktavkastning på totalt kapital NL, Fabs, %

5,0%

4,3%

7,3%

5,4%

Direktavkastning på totatlt kapital KL, Fabs, %

5,4%

5,2%

5,3%

6,2%

14,5%

18,0%

Soliditet (bokfört värde) Fabs, %
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§ 45

Tertialrapport per 31 augusti
Ärende
Enligt tertialrapporten uppgår periodens resultat före bokslutsdispositioner och skatt till
113,6 mnkr (82,8).
Bokfört värde på förvaltningsfastigheterna är 3,1 mnkr och pågående ny- och
ombyggnationer uppgår till 231 mnkr. Pågående arbeten fördelar sig främst på följande
projekt:
- Noltorpsskolan, om-, nybyggnation
- Brogårdens förskola, tillbyggnation
- Mjörngatan, renovering
- Kvarnbackens serviceboende, nybyggnation
- Räddningsstationen, nybyggnation
- Alströmergymnasiets idrottshall
Direktavkastning:

Soliditet:

Fabs AB
AB Alingsåshem:

KL: 6,2%
NL: 5,4%
3,9%

Fabs AB
AB Alingsåshem:

18%
43,4%

Resultat 20210831 jämfört med 20200831
- Resultatet per 210831 är 30,3 mnkr högre jämfört med motsvarande period 200831.
Intäkter
- Nettoomsättningen har per 210831 minskat med 2 mnkr jämfört med samma period
föregående år. Hyresintäkterna ökar totalt sett med 0,5 mnkr. Den marginella ökningen
påverkas av den årliga hyreshöjningen (1,45% från mars), ökningen av index och nytillkomna
fastigheter samt en avgående hyresintäkt från de fastigheter som såldes under 2020.
Hyresbortfall och hyresrabatter har ökat, även om beloppet fortfarande är relativt lågt.
Hyresrabatter för lokaler pga Corona har lämnats under året, liksom för 2020 med mindre
belopp.
Förvaltningsintäkter har minskat jämfört med samma period 2020. En engångseffekt från en
försäkringsersättning påverkade 2020 positivt. Generellt har även övriga förvaltningsintäkter
minskat 2021, främst beroende på minskade beställningar från hyresgäster.
Fastighetskostnader
- De totala fastighetskostnaderna har minskat 0,9 mnkr. Kostnader för uppvärmning och
skötsel har ökat, årets första månader var kallare och snörikare än samma period under
2020, medan övriga driftskostnader har minskat.
- Underhållskostnaderna minskar något, 2,5 mnkr jämfört med samma period föregående år.
Underhållsarbetet har kommit i gång något senare 2021 än 2020.
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- Avskrivningar har ökat med 2,7 mnkr jämfört med 2020. Under hösten 2020 gjordes ny
bedömning om nyttjandeperiod för en större anläggning vilket resulterar i högre
avskrivningar 2021 än för samma period föregående år. Reinvesteringar under 2021 och i
bruk tagna investeringar ökar också avskrivningskostnaderna.
- Övriga rörelseintäkter ökar med 37,4 mnkr jämfört med 200831, ökningen utgörs av
intäkter från fastighetsförsäljning. Under 2021 har fastighetskoncernen sålt två fastigheter i
kvarter Brogården, för byggnation av bostäder av extern aktör. Även en lägenhet i form av
radhus är sålt i Ängabo. En lokalfastighet i centrala Alingsås, Tjädern 3, såldes under våren
2021.
- Räntekostnaderna ökar något mot 200831, 1,4 mnkr. Effekten kommer främst av ett högre
marknadsmässigt påslag 2021 jämfört med 2020.
Fastigheternas marknadsvärde
Fastigheterna värderas i samband med årsbokslutet och är inte gjort i delåret. Bolaget ser
inga tecken på att marknaden försvagats i något av våra affärsområden.
Prognos T2 2021 jämfört med Budget 2021
Prognostiserat helårsresultat för koncernen uppgår till 117,5 mnkr innan
bokslutsdispositioner och skatt att jämföra med budget 2021 på 18,2 mnkr, en ökning med
99,3 mnkr.
Intäkter
Intäkterna förväntas vara totalt stort sett oförändrade jämfört med budget 2021. Mindre
rörelser inom hyresintäkterna och förvaltningsintäkterna har skett, totalnivån är dock
oförändrad.
Fastighetskostnader
- Fastighetskostnaderna ökar 2,6%, 4,2 mnkr, jämfört med budget 21. Kostnaden för skötsel
och reparationer för bostäderna ökar mot budget 21. En snörik inledning på året och en
utökning av sophantering samt städning av tvättstugor från 2020 får en helårseffekt under
2021.
- Underhållskostnaderna i resultaträkningen ökar med 0,4 mnkr jämfört med
budget.
- Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen minskar med 5,8 mnkr.
Planerade projekt som förskjutits i tid påverkar färdigställandet och
avskrivningskostnaden. Ny bedömning av nyttjandeperiod för vissa fastigheter
har också påverkat kostnaden.
- Centrala administrations- och försäljningskostnader minskar 3,4 mnkr mot
budget, det är främst konsultkostnader som minskar, en post är flyttad till övriga
rörelsekostnader.
- Personalkostnader minskar ca 2 mnkr jämfört med budget. En del vakanser har
påverkat kostnaden.

Alingsåshem | Box 146 | 441 23 Alingsås | www.alingsåshem.se | Org.nr 556401-2374
Sida 287 av 596
TeamEngine Document E-Sign ID: 2BC941AE-8713-4138-8C72-E22539AB9A15. Page 7 of 13.

7

TeamEngine E-Signing

AB Alingsåshem

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-30

- Övriga rörelsekostnader ökar 1,5 mnkr. Ökningen avser kostnader i samband
med försäljningar.
- Övriga rörelseintäkter ökar 86 mnkr jämfört med budget. Ej budgeterade
försäljningar är gjorda. Utöver utfallet per 210831 är en ombildning planerad
under 2021.
- Räntekostnader minskar mot budget med ca 7 mnkr. I budgeten finns ett
riskpåslag som inte fallit ut under årets två första tertial.
Beslut
Styrelsen godkänner tertialrapporten 210831 och prognosen T2 2021.
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RESULTATRÄKNING
(Belopp i tkr)
2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

2

186 013
23 675
209 688

182 392
22 051
204 443

3

-83 769
-14 233
-3 011
-40 830
-19 196
-161 039

-86 631
-16 558
-3 093
-38 715
-13 401
-158 398

48 649

46 045

5,6,7

-5 629

-3 773

8
9

1 951
-161

-1 118

44 810

41 154

88
-10 292
-10 204

16 896
83
-9 243
7 736

34 606

48 890

-

-

34 606

48 890

34 606

48 890

Not

Nettoomsättning
Hyresintäkter
Förvaltningsintäkter
Summa nettoomsättning

Fastighetskostnader
Driftkostnader
Underhåll
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen
Kostnader för extern förvaltning
Summa fastighetskostnader

4

Bruttoresultat
Centrala administrations- och försäljningskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader
Finansnetto

10
11
12

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

13

Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

14

Periodens resultat
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)

TILLGÅNGAR

Not

2021-08-31

2020-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnationer
Summa materiella anläggningstillgångar

15
16
17

1 830 307
3 693
96 328
1 930 328

1 785 944
4 092
111 293
1 901 329

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

18
19

25
40
65

25
40
65

1 930 393

1 901 394

179

149

1 126
3 166
8 817
2 419
3 755
19 283

1 226
8 836
9 636
1 637
1 868
23 203

-

-

19 462

23 352

1 949 855

1 924 746

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Material
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

20

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-04-30

2020-12-31

10 000
37 889
47 889

10 000
37 889
47 889

278 395
34 606
313 001

257 665
20 730
278 395

360 890

326 284

896

896

22

40 294

40 294

23

1 444 821

1 490 317

3 759
13 982
45 567
6 798
32 848
102 954

22 448
1 319
9 185
4 554
29 449
66 955

1 949 855

1 924 746

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital

21

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Överavskrivningar

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Skuld till Alingsås kommun, koncernkonto

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Alingsås kommun
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

24
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Belopp i tkr)
Anges ej i delårsbokslutet
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KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i tkr)
Not

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-12-31

25

44 810
41 882
122

27 471
71 548
12 632

88
-10 292
819
77 429

128
-13 634
-5 379
92 766

-30
3 101
36 000

-9
-4 954
17 264

116 500

105 067

-

-25

-78 478
2 193
-

16 947
-160 008
374
156

-76 285

-142 556

-45 496
5 281
-

18 008
19 584
-103

-40 215

37 489

-

-

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Återbetald/betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av övriga fordringar
Förändring av övriga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag
Avyttring av andelar i koncernföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristig skuld, koncernkonto
Erhållna investeringsbidrag
Lämnat koncernbidrag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början*
Likvida medel vid periodens slut*
*Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor p.g.a. underskott.
Vid belopp på likvida medel avses externt konto.
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Finansiella instrument

Tertialrapporten har upprättats med tillämpning av
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

Finansiella anläggningstillgångar

råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Nedskrivning görs endast om värdenedgången kan antas vara bestående.

Värderingsprinciper m.m.

Varulager

Tillgångar har värderats till anskaffningsvärden

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och

och skulder och avsättningar till nominella värden.

verkligt värde.

Intäktsredovisning

Fordringar

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att

Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning

erhållas. Företaget redovisar därför intäkter till nominellt värde (fakturabelopp)

beräknas att bli betalt.

om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade
rabatter. Hyresintäkter redovisas linjärt över leasingperioden.

Likvida medel
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden

Materiella anläggningstillgångar

exklusive koncernkonto.

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i
balansräkningen när det på grundval av tillgänglig information är

Skulder

sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad

Skulder upptas till nominella belopp.

med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för
tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella

Leasing

anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat

Företaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella.

med planenliga ackumulerade avskrivningar och eventuella

Inkomstskatter

nedskrivningar. Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av
befintlig komponent investeringsförs på fastigheten.

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande

Tillkommande utgifter

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de

tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell

ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget i framtiden. Alla

skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt

andra tillkommande utgifter redovisas i den period de uppkommer.

år. Hit hör även att företaget tillämpar justering av aktuell
skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt

Pågående arbeten

beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt

Utgifter för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras

i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga

i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs utgifter för internt

värden på tillgångar och skulder.

nedlagd tid. Projekt som inte fullföljs kostnadsförs då detta fastställts.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Avgiftsbestämda planer

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda
avgifter redovisas som skuld.

Byggnader
Företaget tillämpar komponentavskrivning, vilket innebär att avskrivningar
enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden

Förmånsbestämda planer

och ackumulerade avskrivningar fördelade på komponent. Individuell

Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns

bedömning av komponenternas återstående nyttjandeperiod

i BFNAR 2012:1.

bestämmer avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen
belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda

sker linjärt över komponenternas beräknade nyttjandeperiod.

vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Företaget har valt att dela in byggnader i olika komponentklasser med
tillhörande underkomponenter. Avskrivningen av komponenter i

Statliga stöd

komponentklassen varierar därför beroende på vilken komponent

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns en rimlig säkerhet

som avses. Av denna anledning framkommer livslängdsintervall på

att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla

komponentklasserna medan underliggande komponent har en fast

alla därmed sammanhängande villkor.

avskrivningstid baserad på teknisk livslängd.
Statliga stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som
Följande avskrivningstider tillämpas:

Livslängd, år

förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader

Markanläggningar under mark

30-100

uppkommer som det statliga stödet avser att kompensera. Statliga stöd

Markanläggningar ytskikt

10-30

Grundläggning, bärande stomme,
trapphus m.m.
Tak

25-80

Ytterväggar

30-80

Fönster, dörrar, portar,
takluckor etc

för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens
redovisade värde.

75-100

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som
bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

25-50
10-30

Koncernförhållanden

Badrum, WC, tvättstugor

20-50

Fastighetskoncernen utgörs av moderföretaget Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Invändigt bygg

20-75

med de helägda dotterföretagen AB Alingsåshem (org nr 556401-2374) och Fabs AB

Ventilationssystem

25-50

(556048-9162). AB Alingsåshem äger till 100% AB Alingsåshem 2 (org nr 559254-7466).

Värme och sanitet

20-50

Fabs AB äger till 100% Fabs 2 AB (org nr 559254-7482). Samtliga företag har sitt säte i Alingsås.

Styr och reglersystem

15-20

Elinstallationer

15-50

Brand och säkerhet

15-40

Transport och hiss

15-30

(org nr 559075-0401), vars moderföretag AB Alingsås Rådhus (org nr 556656-2244),

Övriga byggnader

20-35

ägs av Alingsås kommun (org nr 212000-1553).

Lokalanpassningar

5-20

Kök med inredning (inkl vvs, el)

Uppgifter om moderföretaget
AB Alingsåshem är ett helägt dotterföretag till Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras

är AB Alingsås Rådhus (org nr 556656-2244) med säte i Alingsås.

anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar för den
gamla komponenten och den nya komponentens

Kassaflödesanalys

anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

Övriga materiella anläggningstillgångar

Uppskattningar och bedömningar

För inventarier sker avskrivning enligt plan

Upprättande av tertialrapport enligt K3-regelverket kräver att företagsledning och styrelse

beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras

gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

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

Fastighetsvärdering

betydande effekt på de redovisade beloppen i denna tertialrapport.

Företaget har gjort en individuell intern värdering av samtliga
fastigheter, se vidare not 15. När en fastighets marknadsvärde
understiger det bokförda värdet ska nedskrivning ske.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som
under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och

Företaget gör också en extern översiktlig värdering. Den

bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder

externa värderingen ska säkerställa att företagets interna värdering är

som inte framgår tydligt från andra källor.

rättvisande på aggregerad nivå.
Uppskattningar och bedömningar ses årligen över.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i
resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida
räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
Företagsledningen har i sedvanlig omfattning tillämpat interna bedömningar och prognoser
om fastighetsmarknadens utveckling, vilket har påverkat redovisat resultat och ställning.
Se vidare not 15.

Sida 294 av 596

556401-2374 AB ALINGSÅSHEM Tertialrapport 2021-08-31

NOTER
Not 2 Hyresintäkter
Bostäder
Lokaler
Övrigt
Totalt
2021-01-01- 2020-01-01- 2021-01-012020-01-01- 2021-01-01- 2020-01-01- 2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-08-31 2021-08-31
2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31
Bostadsfastigheter
Äldreboende
Omsorgsbostäder
Förskolor

Avgår outhyrt:
Ombyggnad
Fastigheter

Totalt

132 429
20 414
3 640
0
156 483

131 715
21 312
3 663
0
156 690

3 946
19 059
759
2 818
26 582

3 261
15 433
679
3 199
22 572

4 683
110
3
2
4 799

3 981
69
4
2
4 056

141 058
39 583
4 402
2 820
187 864

138 957
36 814
4 346
3 201
183 318

-58
-1 539
154 886

-81
-778
155 831

0
-254
26 328

0
-67
22 505

0
0
4 799

0
0
4 056

-58
-1 793
186 013

-81
-845
182 392

2021-01-01- 2020-01-01-

Not 3 Driftkostnader
Skötselkostnader

2021-08-31

2020-08-31

-13 540

-11 809

Reparationskostnader

-8 822

-8 518

Taxebundna kostnader

-20 310

-20 108

Uppvärmningskostnader

-16 506

-15 247

Ersättning till Hyresgästföreningen

-274

-439

Lokal administration

-18 375

-22 038

Övriga driftkostnader
Summa

-5 942
-83 769

-8 472
-86 631

2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-08-31

Not 4 Planenliga avskrivningar
Avskrivningar i fastighetsförvaltningen
Byggnader

-37 335

-36 245

Byggnadsinventarier

-1 036

-911

Markanläggningar

-1 856

-1 414

Markinventarier

-603

-355

-40 830

-38 925

Byggnader

-

210

Pågående projekt
Summa

0

210

Summa
Nedskrivningar i fastighetsförvaltningen
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Not 5 Centrala administrations- och försäljningskostnader

2021-01-012021-08-31

Avskrivningar i administrationen

2020-01-012020-08-31

-6

-10

Övriga kostnader

-5 623

-3 763

Summa

-5 629

-3 773

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

-22 014
-22 014

-20 565
-20 565

-6 797

-6 378

-623
-2 457
-31 268

-2 204
-29 147

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa

Verkställande direktören är anställd i annat koncernföretag och dennes ersättning hanteras genom fakturering
och redovisas inom centrala administrations- och försäljningskostnader i resultaträkningen.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 7 Ersättning till revisorer
KPMG
Revisionsuppdrag

-

-91

Revisionsnära tjänster

-

-40

-130

-95

Biträde till lekmannarevisor
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdrag
Summa

-16

-16

-146

-242

Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer
på företagets 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.
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Not 8 Övriga rörelseintäkter
Vinst vid avyttring av inventarier
Vinst vid avyttring av fastigheter
Summa

Not 9 Övriga rörelsekostnader
Förlust vid avyttring/utrangering av fastigheter
Orealiserade projekt
Summa

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

30
1 921
1 951

0

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

-161

-56

-

-1 062

-161

-1 118

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Realisationsresultat vid försäljning av andelar i koncernföretag

-

16 896

Summa

0

16 896

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Utdelning från HBV, förening

2

2

Övriga ränteintäkter

86

81

Summa

88

83

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

-10 286

-9 233

Not 12 Räntekostnader och liknande kostnader
Koncerninterna räntekostnader
Övriga räntekostnader
Summa

Not 13 Bokslutsdispositioner

-6

-10

-10 292

-9 243

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

2021-08-31

2020-08-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 14 Skatt på periodens resultat
Anges ej i delårsbokslutet
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Not 15 Förvaltningsfastigheter
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

2021-08-31

2020-12-31

2 608 539

2 517 075

Inköp

11 905

73 588

Erhållet investeringsbidrag

-5 281

-

Försäljningar och utrangeringar

-4 054

-14 361

78 971
2 690 080

32 237
2 608 539

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Periodens avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-798 230
3 652
-41 314
-835 892

-750 239
9 878
-906
-56 963
-798 230

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Periodens återförda nedskrivningar
Periodens nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-24 365
484
-23 881

-11 281
316
-13 400
-24 365

1 830 307

1 785 944

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande:
Mark

64 759

64 829

Markanläggningar

64 343

51 682

Markinventarier
Byggnader
Byggnadsinventarier
Utgående bokfört värde

2 441

1 712

1 695 272

1 663 971

3 492

3 750

1 830 307

1 785 944

Marknadsvärde, totala beståndet 2020-12-31

3 162 052

Taxeringsvärde, byggnader

1 692 405

Taxeringsvärde, mark

1 012 791

Beräknat marknadsvärde 2020-12-31
Företaget 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). Företaget har en 5-årig kalkylperiod med startår 2021. Värderingarna bygger på faktiska hyresnivåer
och schabloner avseende driftkostnader, underhållskostnader och direktavkastningskrav. På enstaka fastigheter har vissa justeringar
gjorts för ett mer rättvisande resultat. Fastigheterna är också externt värderade i samband med årsbokslutet. Den externa värderingen
används för att säkerställa att företagets interna värdering är rättvisande på en aggregerad nivå.

Not 16 Inventarier

2021-08-31

2020-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 092
-283
-1 071
937
11 675

11 461
3 092
-2 461
12 092

Ingående ackumulerade avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Periodens avskrivningar

-8 000
1 070
-1 052

-7 406
906
-1 500

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 982

-8 000

3 693

4 092

Utgående bokfört värde
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Not 17 Pågående ny- och ombyggnationer

2021-08-31

2020-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

111 293

66 350

Inköp

66 856

83 328

Försäljningar och utrangeringar

-1 912

-8 609

-79 909

-29 776

96 328

111 293

Ingående ackumulerade nedskrivningar

-

-

Periodens nedskrivningar

-

-

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-

-

96 328

111 293

Kapitalandel

Röstandel

Antal andelar

2021-08-31

2020-12-31

100%

100%

25 000

25

25

Org. nr

Säte

Eget kapital

Periodens resultat

Alingsås

44 434

44 409

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

Not 18 Specifikation av andelar i koncernföretag
Företag
AB Alingsåshem 2

AB Alingsåshem 2

559254-7466

kommun

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-08-31

2020-12-31

Andelar i HBV, förening

40

40

Summa

40

40

2021-08-31

2020-12-31

Förutbetalda IT-kostnader

849

794

Förutbetald kabel-TV avgift

556

-

Förutbetalda försäkringspremier

834

42

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald medlems-/seviceavgift

217

-

Periodisering av moms

534

49

Övriga förutbetalda kostnader

765

983

3 755

1 868

2021-08-31

2020-12-31

2021-08-31

2020-12-31

Nyttjad checkräkningskredit

1 444 821

1 490 317

Summa

1 444 821

1 490 317

Summa

Not 21 Förslag till resultatdisposition (kronor)
Anges ej i delårsbokslutet

Not 22 Uppskjuten skatteskuld
Anges ej i delårsbokslutet

Not 23 Långfristiga skulder till Alingsås kommun

Alingsås kommun har avtalat ett koncernkontosystem. År 2017 infördes internbank inom kommunkoncernen,
där tidigare långfristiga skulder mot extern kreditgivare ingick. Mellan kommunen och dess
företag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten 1 528 000 tkr.
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Not 24 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

2021-08-31

Förskottsbetalda hyror

2020-12-31

15 413

9 395

7 570

9 189

44

120

Upplupna semesterlöner

2 014

1 857

Upplupen löneskatt

1 449

1 575

807

890

-

3 877

Beräknad fastighetsavgift/fastighetsskatt
Upplupna löner

Upplupna sociala avgifter
Upplupna projektutgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Not 25 Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Vinst vid avyttring av fastigheter
Nedskrivning/utrangering av anläggningstillgångar
Vinst vid avyttring av andelar
Summa

Not 26 Operationella leasingavtal

5 551

2 546

32 848

29 449

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-12-31

-1 951

-

2 073

12 718

-

-86

122

12 632

2021-08-31

2020-12-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 27 Inköp och försäljning mellan AB Alingsåshem, Alingsås kommun och övriga kommunala företag
Anges ej i delårsbokslutet
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AB Alingsåshem

Årets resultat

Prognos T2 2021

Prognos T1 2021

Budget 2021

Utfall 202108

54 603

20 116

13 758

34 606

317 384

317 039

316 808

209 688

279 569

279 507

279 388

186 012

37 815

37 532

37 420

23 675

Driftskostnader

-93 131

-92 979

-89 721

-58 726

Underhållskostnader

-26 970

-29 322

-29 126

-14 233

-4 585

-4 585

-4 870

-3 011

Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen

-66 453

-69 206

-76 101

-41 882

Centrala administrations- och försäljningskostnader

-29 196

-30 181

-27 803

-14 750

Personalkostnader

-47 383

-52 641

-49 351

-34 066

6 646

6 896

20

1 951

Övriga rörelsekostnader

-5 300

-7 000

-6 000

-161

Rörelseresultat

51 011

38 020

33 855

44 810

3 591

-17 904

-20 097

-10 204

54 603

20 116

13 758

34 606

29 838

30 856

31 500

10 619

Maskiner och inventarier

4 910

5 025

3 800

977

Direktavkastning Alingsåshem, %

3,5%

3,3%

3,6%

3,9%

40,6%

43,4%

Nettoomsättning
Hyresintäkter (bostäder och lokaler)
Förvaltningsintäkter

Fastighetsskatt

Övriga rörelseintäkter

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat e fin poster
Bokslutsdipositioner och skatt

Investeringar
Mindre återkommande investeringar

Soliditet (marknadsvärde) Alingsåshem, %

Marknadsvärde per 210831

3 231 052

Lån per 210831

1 444 821

Belåningsgrad per 210831

45%
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§ 48

Tertialrapport per 31 augusti
Ärende
Enligt tertialrapporten uppgår periodens resultat före bokslutsdispositioner och skatt till
113,6 mnkr (82,8).
Bokfört värde på förvaltningsfastigheterna är 3,1 mnkr och pågående ny- och
ombyggnationer uppgår till 231 mnkr. Pågående arbeten fördelar sig främst på följande
projekt:
- Noltorpsskolan, om-, nybyggnation
- Brogårdens förskola, tillbyggnation
- Mjörngatan, renovering
- Kvarnbackens serviceboende, nybyggnation
- Räddningsstationen, nybyggnation
- Alströmergymnasiets idrottshall
Direktavkastning:

Soliditet:

Fabs AB
AB Alingsåshem:

KL: 6,2%
NL: 5,4%
3,9%

Fabs AB
AB Alingsåshem:

18%
43,4%

Resultat 20210831 jämfört med 20200831
- Resultatet per 210831 är 30,3 mnkr högre jämfört med motsvarande period 200831.
Intäkter
- Nettoomsättningen har per 210831 minskat med 2 mnkr jämfört med samma period
föregående år. Hyresintäkterna ökar totalt sett med 0,5 mnkr. Den marginella ökningen
påverkas av den årliga hyreshöjningen (1,45% från mars), ökningen av index och nytillkomna
fastigheter samt en avgående hyresintäkt från de fastigheter som såldes under 2020.
Hyresbortfall och hyresrabatter har ökat, även om beloppet fortfarande är relativt lågt.
Hyresrabatter för lokaler pga Corona har lämnats under året, liksom för 2020 med mindre
belopp.
Förvaltningsintäkter har minskat jämfört med samma period 2020. En engångseffekt från en
försäkringsersättning påverkade 2020 positivt. Generellt har även övriga förvaltningsintäkter
minskat 2021, främst beroende på minskade beställningar från hyresgäster.
Fastighetskostnader
- De totala fastighetskostnaderna har minskat 0,9 mnkr. Kostnader för uppvärmning och
skötsel har ökat, årets första månader var kallare och snörikare än samma period under
2020, medan övriga driftskostnader har minskat.
- Underhållskostnaderna minskar något, 2,5 mnkr jämfört med samma period föregående år.
Underhållsarbetet har kommit i gång något senare 2021 än 2020.
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- Avskrivningar har ökat med 2,7 mnkr jämfört med 2020. Under hösten 2020 gjordes ny
bedömning om nyttjandeperiod för en större anläggning vilket resulterar i högre
avskrivningar 2021 än för samma period föregående år. Reinvesteringar under 2021 och i
bruk tagna investeringar ökar också avskrivningskostnaderna.
- Övriga rörelseintäkter ökar med 37,4 mnkr jämfört med 200831, ökningen utgörs av
intäkter från fastighetsförsäljning. Under 2021 har fastighetskoncernen sålt två fastigheter i
kvarter Brogården, för byggnation av bostäder av extern aktör. Även en lägenhet i form av
radhus är sålt i Ängabo. En lokalfastighet i centrala Alingsås, Tjädern 3, såldes under våren
2021.
- Räntekostnaderna ökar något mot 200831, 1,4 mnkr. Effekten kommer främst av ett högre
marknadsmässigt påslag 2021 jämfört med 2020.
Fastigheternas marknadsvärde
Fastigheterna värderas i samband med årsbokslutet och är inte gjort i delåret. Bolaget ser
inga tecken på att marknaden försvagats i något av våra affärsområden.
Prognos T2 2021 jämfört med Budget 2021
Prognostiserat helårsresultat för koncernen uppgår till 117,5 mnkr innan
bokslutsdispositioner och skatt att jämföra med budget 2021 på 18,2 mnkr, en ökning med
99,3 mnkr.
Intäkter
Intäkterna förväntas vara totalt stort sett oförändrade jämfört med budget 2021. Mindre
rörelser inom hyresintäkterna och förvaltningsintäkterna har skett, totalnivån är dock
oförändrad.
Fastighetskostnader
- Fastighetskostnaderna ökar 2,6%, 4,2 mnkr, jämfört med budget 21. Kostnaden för skötsel
och reparationer för bostäderna ökar mot budget 21. En snörik inledning på året och en
utökning av sophantering samt städning av tvättstugor från 2020 får en helårseffekt under
2021.
- Underhållskostnaderna i resultaträkningen ökar med 0,4 mnkr jämfört med
budget.
- Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen minskar med 5,8 mnkr.
Planerade projekt som förskjutits i tid påverkar färdigställandet och
avskrivningskostnaden. Ny bedömning av nyttjandeperiod för vissa fastigheter
har också påverkat kostnaden.
- Centrala administrations- och försäljningskostnader minskar 3,4 mnkr mot
budget, det är främst konsultkostnader som minskar, en post är flyttad till övriga
rörelsekostnader.
- Personalkostnader minskar ca 2 mnkr jämfört med budget. En del vakanser har
påverkat kostnaden.
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- Övriga rörelsekostnader ökar 1,5 mnkr. Ökningen avser kostnader i samband
med försäljningar.
- Övriga rörelseintäkter ökar 86 mnkr jämfört med budget. Ej budgeterade
försäljningar är gjorda. Utöver utfallet per 210831 är en ombildning planerad
under 2021.
- Räntekostnader minskar mot budget med ca 7 mnkr. I budgeten finns ett
riskpåslag som inte fallit ut under årets två första tertial.
Beslut
Styrelsen godkänner tertialrapporten 210831 och prognosen T2 2021.

Alingsåshem | Box 146 | 441 23 Alingsås | www.alingsåshem.se | Org.nr 556401-2374
Sida 304 av 596
TeamEngine Document E-Sign ID: 65B6AA92-C7CC-44A2-AA6B-13E3FAD90A75. Page 8 of 13.

8

556048-9162 Fabs AB Tertialrapport 2021-08-31

RESULTATRÄKNING
(Belopp i tkr)
2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

134 263

135 644

4 297

6 268

138 560

141 912

-62 947

-61 779

-2 830

-3 001

-902

-995

-40 376

-39 302

-107 055

-105 077

31 505

36 835

6,7,8

-4 115

-4 203

Övriga rörelseintäkter

9

15 000

1 056

Övriga rörelsekostnader

10

-819

-6 661

41 571

27 027

Not

Nettoomsättning

2

Hyresintäkter

3

Förvaltningsintäkter
Summa nettoomsättning

Fastighetskostnader
Driftkostnader

4

Underhåll
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen

5

Summa fastighetskostnader

Bruttoresultat
Centrala administrations- och försäljningskostnader

Rörelseresultat
Resultat från andelar i koncernföretag

11

-

842

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

12

-

1

Räntekostnader och liknande kostnader

13

-7 302

-6 976

Finansnetto

-7 302

-6 133

Resultat efter finansiella poster

34 269

20 894

-

-

34 269

20 894

-

500

34 269

21 394

Bokslutsdispositioner

14

Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

15

Periodens resultat
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)

TILLGÅNGAR

Not

2021-08-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnationer
Summa materiella anläggningstillgångar

16
17
18

1 227 034
724
135 162
1 362 920

1 243 957
919
93 635
1 338 511

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

19
20

25
25

25
25

1 362 945

1 338 536

94
1 602
1 696

169
3 000
3 169

282
4 774
5 713
4 328
15 097

316
1 999
1 951
3 652
6 605
12 636
27 159

-

-

16 793

30 328

1 379 738

1 368 864

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Bränslelager
Exploateringsmark
Summa varulager m m
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos Alingsås kommun
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

21

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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BALANSRÄKNING
(Belopp i tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2021-08-31

2020-12-31

60 000
2 000
62 000

60 000
2 000
62 000

152 533
34 269
186 802

128 607
23 926
152 533

248 802

214 533

23

15 303

15 303

24

1 065 204

1 078 895

2 282
14 624
3 660
2
29 861
50 429

21 896
10 514
27 723
60 133

1 379 738

1 368 864

Not

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital

22

Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Skuld till Alingsås kommun, koncernkonto

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Alingsås kommun
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

25
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FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Anges ej i delårsbokslutet

Sida 308 av 596

556048-9162 Fabs AB Tertialrapport 2021-08-31

KASSAFLÖDESANALYS
(Belopp i tkr)
Not

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-12-31

26

41 571
40 571
-14 227

22 542
70 947
6 585

-7 302
-1 122
59 491

571
1
-10 235
-3 984
86 427

75
13 184
-19 614
9 910
63 046

-397
11 803
10 449
13 571
121 853

-65 655
16 300
-49 355

-25
-111 219
31 713
14 430
-65 101

-13 691
-13 691

-45 372
-11 380
-56 752

0
0
0

0
0
0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Resultat från andelar i koncernföretag
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristig skuld, koncernkonto
Lämnat koncernbidrag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början*
Likvida medel vid periodens slut*
*Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor på grund av underskott.
Vid belopp på likvida medel avses externt konto.
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper

Finansiella instrument

Tertialrapporten har upprättats med tillämpning av

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde enligt kapitel 11 i BFNAR 2012:1.

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Finansiella anläggningstillgångar
Nedskrivning görs endast om värdenedgången kan antas vara bestående.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar har värderats till anskaffningsvärden,

Varulager

skulder och avsättningar till nominella värden.

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och
verkligt värde.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att

Fordringar

erhållas. Företaget redovisar därför intäkter till nominellt värde (fakturabelopp)

Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning

om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade

beräknas att bli betalt.

rabatter. Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över
leasingperioden.

Likvida medel
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden

Materiella anläggningstillgångar

exklusive koncernkonto.

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen
när det på grundval av tillgänglig information är sannolikt att den framtida

Skulder

ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget

Skulder upptas till nominella belopp.

och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet

Leasing

minskat med planenliga ackumulerade avskrivningar och eventuella

Företaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella.

nedskrivningar. Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av

Inkomstskatter

befintlig komponent investeringsförs på fastigheten.

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i
Tillkommande utgifter

resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna

kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt

kommer att tillfalla företaget i framtiden. Alla andra tillkommande utgifter redovisas

som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att företaget tillämpar

i den period de uppkommer.

justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas
enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan

Pågående arbeten

redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Utgifter för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras
i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs utgifter för internt

Statliga stöd

nedlagd tid. Projekt som inte fullföljs kostnadsförs då detta fastställts.

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns en rimlig säkerhet
att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

alla därmed sammanhängande villkor.

Byggnader

Statliga stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som

Företaget tillämpar komponentavskrivning, vilket innebär att avskrivningar enligt plan

förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader

på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade

uppkommer som det statliga stödet avser att kompensera. Statliga stöd

avskrivningar fördelade på komponent. Individuell bedömning av komponenternas

för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens

återstående nyttjandeperiod bestämmer avskrivningstakten på byggnaden. I

redovisade värde.

resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning
sker linjärt över komponenternas beräknade nyttjandeperiod. Företaget har valt att

Koncernbidrag

dela in byggnader i olika komponentklasser med tillhörande underkomponenter.

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Avskrivningen av komponenter i komponentklassen varierar därför beroende på
vilken komponent som avses. Av denna anledning framkommer livslängdsintervall

Koncernförhållanden

på komponentklasserna medan underliggande komponent har en fast avskrivningstid

Fastighetskoncernen utgörs av moderföretaget Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

baserad på teknisk livslängd.

med de helägda dotterföretagen AB Alingsåshem (org nr 556401-2374) och Fabs AB
(556048-9162). AB Alingsåshem äger till 100% AB Alingsåshem 2 (org nr 559254-7466).

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnadskomponenter

Livslängd, år

Fabs AB äger till 100% Fabs 2 AB (org nr 559254-7482). Samtliga företag har sitt säte i Alingsås.

Markanläggningar

20

Uppgifter om moderföretaget

Byggnadsinventarier

5-20

Fabs AB är ett helägt dotterföretag till Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Markinventarier

10

(org nr 559075-0401), vars moderföretag AB Alingsås Rådhus (org nr 556656-2244),

10-60

ägs av Alingsås kommun (org nr 212000-1553).
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras anskaffningsvärde
och ackumulerade avskrivningar för den gamla komponenten och den nya

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning

komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.

är AB Alingsås Rådhus (org nr 556656-2244) med säte i Alingsås.

Övriga materiella anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys

För inventarier sker avskrivning enligt plan beräknat på ursprungliga

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Uppskattningar och bedömningar
Fastighetsvärdering

Upprättande av tertialrapport enligt K3-regelverket kräver att företagsledning och styrelse

Företaget har gjort en individuell intern värdering av samtliga fastigheter, se not 16.

gör antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet ska

på balansdagen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade

nedskrivning ske. Företaget gör också en extern översiktlig värdering. Den

värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har

externa värderingen ska säkerställa att företagets interna värdering är

betydande effekt på de redovisade beloppen i denna tertialrapport.

rättvisande på aggregerad nivå.
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.
Uppskattningar och bedömningar ses årligen över.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i
resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida
räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.
Företagsledningen har i sedvanlig omfattning tillämpat interna bedömningar och prognoser
om fastighetsmarknadens utveckling, vilket har påverkat redovisat resultat och ställning.
Se vidare not 16.
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NOTER
2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-08-31

Not 2 Nettoomsättning
Hyror
Förvaltningsintäkter
Övriga intäkter
Totalt

134 263
4 282
15
138 560

Totalhyra
Not 3 Hyresintäkter
Lokaler

135 644
3 707
2 561
141 912

Hyresbortfall

Netto

2021-01-01- 2020-01-01- 2021-01-01- 2020-01-01- 2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2020-08-31
134 188

135 424

-

-

134 188

135 424

Övrigt

75

220

-

-

75

220

Totalt

134 263

135 644

-

-

134 263

135 644

Not 4 Driftkostnader
Skötselkostnader

2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-08-31
-11 553

-10 497

Förvaltningskostnader

-2 968

-3 818

Reparationskostnader

-7 381

-7 533

Taxebundna kostnader

-9 704

-10 542

Uppvärmningskostnader

-7 981

-7 302

-11 769

-11 701

-859

-750

Lokal administration

-9 706

-8 639

Övriga driftkostnader
Totalt

-1 026
-62 947

-997
-61 779

Hyra av anläggningstillgångar
Fastighetsförsäkringar
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NOTER
2021-01-01- 2020-01-012021-08-31 2020-08-31

Not 5 Planenliga avskrivningar
Avskrivningar i fastighetsförvaltningen
Byggnader

-26 655

-31 122

Byggnadsinventarier

-7 792

-2 391

Markanläggningar

-5 819

-5 726

-110

-63

-40 376

-39 302

Byggnader

-

-

Pågående projekt

-

-

Summa

0

0

-40 376

-39 302

Markinventarier
Summa
Nedskrivningar i fastighetsförvaltningen

Summa

Härutöver uppgår avskrivningar avseende inventarier till 195 tkr vilka redovisas inom driftkostnader samt
centrala administrations- och försäljningskostnader i resultaträkningen.
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NOTER

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-08-31

2020-08-31

-85

-224

Övriga kostnader

-4 030

-3 979

Summa centrala administrations och försäljningskostnader

-4 115

-4 203

Not 6 Centrala administrations- och försäljningskostnader
Avskrivningar inom administrationen

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Företaget har inga anställda.
Verkställande direktören är anställd i annat koncernföretag och dennes ersättning hanteras genom fakturering
och redovisas inom centrala administrations- och försäljningskostnader i resultaträkningen.
2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Revisionsuppdrag

-

-81

Revisionsnära tjänster

-

-

-105

-

-16

-16

-121

-97

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Anges ej i delårsbokslutet

Not 8 Ersättning till revisorer
KPMG AB

Biträde till lekmannarevisor
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdrag
Summa

Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer
på företagets 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.
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NOTER

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-08-31

2020-08-31

15 000
15 000

1 056
1 056

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Förlust vid avyttring/utrangering av fastigheter

-794

-6 661

Övriga kostnader
Summa

-25
-819

-6 661

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Resultatandel från Spiken Fastighets KB

-

842

Summa

0

842

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Not 9 Övriga rörelseintäkter
Vinst vid avyttring av fastigheter
Summa

Not 10 Övriga rörelsekostnader

Not 11 Resultat från andelar i koncernföretag

Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Koncerninterna ränteintäkter

-

-

Övriga ränteintäkter

-

1

Summa

0

1

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

-7 287

-6 976

Not 13 Räntekostnader och liknande kostnader
Koncerninterna räntekostnader
Övriga räntekostnader
Summa

Not 14 Bokslutsdispositioner

-15

-

-7 302

-6 976

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-08-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 15 Skatt på periodens resultat
Anges ej i delårsbokslutet
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NOTER

Not 16 Förvaltningsfastigheter

2021-08-31

2020-12-31

1 799 480

1 815 995

3 918

32 550

-3 193

-53 619

28 608
1 828 813

4 554
1 799 480

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt
årsredovisning 2020 / 2019
Omklassificeringar

-543 925
-

-496 388
-1 826

Ingående ackumulerade avskrivningar efter omklassificeringar
Försäljningar och utrangeringar
Periodens avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-543 925
1 120
-40 758
-583 563

-498 214
15 207
-60 918
-543 925

-11 598
382
-7 000
-18 216

-8 897
299
-3 000
-11 598

1 227 034

1 243 957

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Periodens återförda nedskrivningar
Periodens nedskrivningar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående bokfört värde
Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande:
Mark

88 800

87 573

Markanläggningar

97 284

90 706

1 519

759

Byggnader

907 575

930 003

Byggnadsinventarier

131 856

134 916

1 227 034

1 243 957

Markinventarier

Utgående bokfört värde
Marknadsvärde, totala beståndet 2020-12-31

1 671 244

Taxeringsvärde, byggnader

112 880

Taxeringsvärde, mark

61 859

Beräknat marknadsvärde 2020-12-31
Företaget har gjort en intern individuell värdering av samtliga fastigheter. I den interna fastighetsvärderingen har en avkastningsbaserad
metod (direktavkastning) använts. Företaget har en 5-årig kalkylperiod med startår 2021. Värderingarna bygger på faktiska hyresnivåer
och schabloner avseende driftkostnader, underhållskostnader och direktavkastningskrav. På enstaka fastigheter har vissa justeringar
gjorts för ett mer rättvisande resultat. Fastigheterna är också externt värderade i samband med årsbokslutet. Den externa värderingen
används för att säkerställa att företagets interna värdering är rättvisande på en aggregerad nivå.
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NOTER
Not 17 Inventarier

2021-08-31

2020-12-31

2 140
2 140

2 266
-126
2 140

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 221

-1 019

Försäljningar och utrangeringar
Periodens avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-195
-1 416

126
-328
-1 221

724

919

2021-08-31

2020-12-31

100 635
61 737
-27 210
135 162

20 519
84 670
-4 554
100 635

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående bokfört värde

Not 18 Pågående ny- och ombyggnationer
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade nedskrivningar

-7 000

-

7 000

-

Periodens nedskrivningar

-

-7 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

-7 000

135 162

93 635

Omklassificering nedskrivningar

Utgående bokfört värde
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NOTER

Not 19 Specifikation av andelar i koncernföretag
Företag
Fabs 2 AB

Fabs 2 AB

Kapitalandel

Röstandel

Antal andelar

2021-08-31

2020-12-31

100%

100%

25 000

25

25

Org. nr

Säte

Eget kapital

Periodens resultat

Alingsås

25

-

559254-7482

kommun

Not 20 Långfristiga fordringar hos koncernföretag

2021-08-31

2020-12-31

Ingående fordran hos Spiken Fastighets KB

-

14 430

Amorteringar

-

-14 430

Utgående fordran hos Spiken Fastighets KB

0

0

2021-08-31

2020-12-31

2 688

8 161

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror paviljonger
Förutbetalda försäkringspremier

430

1 289

Övriga förutbetalda kostnader

1 210

3 186

Summa

4 328

12 636

2021-08-31

2020-12-31

Not 22 Förslag till resultatdisposition (kronor)
Anges ej i delårsbokslutet

Not 23 Uppskjuten skatteskuld
Anges ej i delårsbokslutet
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NOTER
Not 24 Långfristiga skulder till Alingsås kommun

2021-08-31

2020-12-31

Nyttjad checkräkningskredit

1 065 204

1 078 895

Summa

1 065 204

1 078 895

Alingsås kommun har ett koncernkontosystem i vilket kommunens dotterföretag ingår. År 2017 infördes internbank
inom kommunkoncernen, där tidigare långfristiga skulder mot extern kreditgivare ingick. Mellan kommunen och dess
företag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För Fabs AB är den interna limiten 1 159 000 tkr.

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

2021-08-31

2020-12-31

630

337

Förskottsbetalda hyror
Beräknad fastighetsskatt

2 392

1 491

21 000

21 000

Upplupna projektutgifter

3 235

3 335

Upplupna driftkostnader

2 604

1 560

29 861

27 723

2021-01-012021-08-31

2020-01-012020-12-31

-15 000

-1 057

Reservering i projekt

Summa

Not 26 Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Vinst vid avyttring av fastigheter
Förlust vid avyttring av fastigheter

-

6 475

773

1 167

-14 227

6 585

2021-08-31

2020-12-31

Utrangering av materiella anläggningstillgångar
Summa

Not 27 Operationella leasingavtal
Anges ej i delårsbokslutet

Not 28 Inköp och försäljning mellan Fabs AB, Alingsås kommun och övriga kommunala företag
Anges ej i delårsbokslutet
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Fabs AB

Prognos T2 2021

Prognos T1 2021

Budget 2021

Utfall 202108

Årets resultat

18 425

11 469

4 461

34 269

Nettoomsättning

203 916

204 565

205 101

138 560

201 599

201 893

201 802

135 771

Hyresintäkter lokaler
Hyresintäkter övrigt
Förvaltningsintäkter

2 317

2 672

3 299

2 789

-72 819

-73 905

-72 026

-46 981

Underhållskostnader

-7 658

-7 502

-5 100

-2 830

Fastighetsskatt

-1 350

-1 350

-1 550

-902

Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen

-70 447

-72 770

-66 630

-40 571

Centrala administrations- och försäljningskostnader

-36 500

-19 932

Driftskostnader

-31 300

-34 000

Övriga rörelseintäkter

15 000

14 900

Övriga rörelsekostnader

-5 200

-5 000

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat e fin poster

15 000
-3 000

-773
41 571

30 142

24 938

20 295

-11 717

-13 469

-15 834

-7 302

18 425

11 469

4 461

34 269

20 580

22 590

29 500

3 252

Bokslutsdipositioner och skatt

Mindre återkommande investeringar, tkr
Maskiner och inventarier, tkr

Direktavkastning NL, %

5,0%

4,3%

7,3%

5,4%

Direktavkastning KL , %

5,4%

5,2%

5,3%

6,2%

Soliditet (bokfört värde) , %

14,5%

Belåningsgrad per 210831, %

18,0%
63%
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2021-10-08

§ 18 2021.032 AVRF

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har sammanställts per den
31 augusti 2021. Utfallet per den 31 augusti 2021 uppgår till -111 tkr. Avvikelse mot budget
kommer främst från ökade kostnader för personal, avskrivningar samt övriga kostnader.
Prognosticerat resultat för 2021 uppgår till -583 tkr vilket är en avvikelse på -1 207 tkr mot
budgeterat resultat på +624 tkr.
Delårsrapporten innehåller en utvärdering av god ekonomisk hushållning sett till mål för både
verksamhet och ekonomi. För perioden nås uppnås inte god ekonomisk hushållning och den
samlade bedömningen för 2021 är att god ekonomisk hushållning inte nås, trots beslutad
åtgärdsplan.
Med anledning av det prognosticerade resultatet för 2021 beslutade förbundsdirektören
2021-09-20 om en ekonomisk åtgärdsplan för att dämpa kostnadsutvecklingen med
målsättning av nå ett positivt resultat 2021.
Beslut
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1. Förvaltningsberättelse
1.1. Väsentliga händelser under perioden
Organisationsutredning
Under året har det inom förbundet bedrivits en organisationsutredning som mynnat ut i ett
förslag om ny organisation. Beslut om ny organisation kommer att fattas under hösten 2021
och den träder i kraft den 1 januari 2022. Organisationsförändringen innebär i stora drag;
-

att räddningschefsrollen förändras från att ha varit en befattning till att bli ett
förordnande vilket ökar flexibiliteten och minskar sårbarheten
att utbildningsfrågor kommer att hållas ihop på övergripande nivå i förbundet genom
den nya avdelningen för förebyggande och utbildning
att den tidigare ledningen med förbundsdirektör, förbundsstrateg och tre
avdelningschefer slimmas, roller förtydligas och arbetsuppgifter omfördelas på
förbundsdirektör, avdelningschef för insats och beredskap, avdelningschef för
verksamhetsstöd och avdelningschef för förebyggande och utbildning.

Arbetet med vår nya räddningsstation
På plats vid fastigheten i Bälinge pågår nu arbetet med nya räddningsstationen för fullt.
Projektet ligger ungefär 6 veckor efter tidplan, men projektledningen bedömer att tappet
kommer kunna hämtas in och att tidplanen i stort kommer att hålla, d v s inflyttning för
verksamheten under kvartal 2 2023. I nuläget håller projektet sin budget, men man flaggar
för att man redan ser fördyrade materialkostnader med anledning av pandemin. En viss oro
över dessa två delar – tidplanen och ökade kostnader - har föranlett att räddningstjänsten,
ambulansen och projektledningen under hösten tillsammans kommer ta fram ett antal olika
scenarion för att titta på såväl olika effekter av dessa risker som möjliga åtgärder.
Verksamheten under Covid-19
Under pandemin har förbundet förhållit sig till nationella och regionala riktlinjer och
rekommendationer och anpassat verksamheten därefter. Under perioden har verksamheten
påverkats på olika sätt. Till exempel har vi inte kunnat genomföra extern utbildning i den
omfattning som vi brukar. Vi har heller inte haft önskvärd framfart inom den gränslösa
samverkan (Gränslös Räddningstjänst, GR), även om vissa framsteg har gjorts.
Under pandemin har vår operativa förmåga kunnat bibehållas, mycket tack vare att våra
medarbetare har tagit ett stort ansvar för att minimera smittspridning och förhållit sig till
rådande riktlinjer och rekommendationer. Vi har även möjliggjort att operativ personal som
arbetar heltid kunnat arbeta hemifrån på sina dagpass med bland annat utbildning (genom
Myndigheten för samhällsskydd- och beredskaps utbildningsportal), men också visst
utredningsarbete, till exempel organisationsutredning, riktlinjer för kränkande särbehandling
med mera.
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1.2. Översikt över verksamhetens utveckling
mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet
Antal anställda

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

41,7

40,4

39,4

39,3

-39,3

-36,4

-37,4

-35,8

-0,1

1,1

-0,4

1,3

7,6 %

8,5 %

5,9 %

11,7 %

89

93

91

98

Förbundets intäkter ökar med 1,3 mnkr mot föregående period. Av detta utgör ökat
medlemsbidrag 0,7 mnkr, resterande ökning på 0,6 mnkr kommer främst från insatser samt
ökade intäkter från bland annat försäljning av tjänst.
Förbundets kostnader ökar med 2,9 mnkr mot föregående period. Ökningen kommer
huvudsakligen från personalkostnader, insatser inom ramen för samverkan Gränslös
räddningstjänst samt övriga kostnader.
Förbundets soliditet har minskat mot föregående period på grund av det negativa resultatet,
minskningen dämpas dock av att tillgångarna samtidigt minskat.
Minskningen av antal anställda mot föregående period gäller främst anställda i
beredskapspool, vilket inte påverkar kostnaderna.

1.3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelsetyp per 31/8

2021
133

2020
90

2019
113

6

1

2

159

168

173

Naturolycka

25

45

13

Nödställd person

19

21

17

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)

93

85

94

Utsläpp av farligt ämne

13

18

21

8

15

25

Ej definierad

109

98

93

Total

565

541

551

Brand eller brandtillbud
Drunkning/tillbud
Händelse utan risk för skada

Övrig händelse

Antalet händelser har varit fler än under samma period tidigare år. Såväl brand i byggnad
(inklusive brand vid ankomst) och IVPA följer en ökande trend jämförd med samma period
tidigare år. Antalet automatiska brandlarm följer däremot en sjunkande trend. Den torra
sommaren ledde till fler skogs- och terrängbränder än tidigare år.
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1.3.1. Övriga finansiella risker
Inga övriga risker identifieras. Förbundet har lån mot medlemskommunerna och mot
Kommuninvest. Detta bedöms dock inte utgöra en finansiell risk av stor betydelse. Externa
lån mot Kommuninvest räntesäkras genom fast ränta.
Enskilda större händelser som kräver resurser kan innebära en påverkan på kostnader och
därmed den finansiella ställningen och utfallet.

1.4. Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning
Utfallet per 2021-08-31 uppgår till -111 tkr vilket kan jämföras med årets budgeterade
resultat på +624 tkr.
Prognosticerat helårsresultat är -583 tkr vilket är en avvikelse på -1 207 tkr mot budgeterat
resultat på +624 tkr.
Avvikelsen mot budget kommer främst från ökade kostnader för personal, avskrivningar
samt övriga kostnader.

1.4.1. Drift
Personalkostnader
Förbundet har under 2021 en högre än förväntade kostnader för RIB med 340 tkr, till detta
kommer omställningskostnader för den administrativa avdelningen på 140tkr.
Samtidigt har personals tid i högre än förväntad omfattning tagits i anspråk inom ELS via
deltagande i arbets- och styrgrupper.
Avskrivningar
Detaljbudget 2021 baserades på redan pågående avskrivningar samt kända investeringar
under slutet av 2020 samt under 2021. En investering gällande stab- och ledning som
genomfördes 2016-2018 aktiverades under slutet av 2020 varför den inte fångades i
detaljbudgeten vilket ger avskrivningar på 480 tkr över budgeterad nivå.
Övriga kostnader
Förbundet har under 2021 haft kostnader för stärkt städning på 70 tkr och för besiktning av
oljeavskiljare på Alingsås stationen med 80 tkr. Insatssamverkan inom ELS har budgeterats
som en nollsumma där vi stödjer lika mycket som vi tar emot stöd. I praktiken tar vi emot
stöd i något högre utsträckning än vad vi ger vilket ger en kostnadsökning på 50 tkr.
Åtgärder
Den 20 september beslutade förbundsdirektören om en åtgärdsplan för att dämpa
kostnadsutvecklingen med målsättning att nå ett positivt resultat 2021. Planen innefattar
fyra delar enligt nedan.


Begränsa inköpen under årets sista månader (235 tkr)
Ledningsgruppen tror att mycket av årets nödvändiga inköp redan genomförts men
vill tydligt markera att endast nödvändiga inköp får genomföras framåt.



Genomgång av inköp/investeringar under perioden (150 tkr)
Under perioden har inköpen av räddningsmaterial varit höga medan motsvarande
investeringar varit förhållandevis låga. En preliminär genomlysning visar att
investeringar har hanterats som inköp.
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Statsbidrag ELS (enhetligt ledningssystem) (200 tkr)
Medlemskommunerna har sammantaget under 2021 mottagit statligt bidrag på
200tkr avseende kostnadsökningar relaterade till ELS. Förbundet lyfter frågan till
direktionen den 8 oktober för beslut om framställan får göras avseende att dessa
medel kan överföras till förbundet för att täcka de ökade kostnader förbundet haft
under 2021 gällande personalresurser samt kostnader inom ELS.



Investeringsbidrag projektledning ny räddningstjänststation (200tkr)
I de av MSB beviljade investeringsbidraget avseende ny räddningstjänststation
ingår 600 tkr avseende projektledning. Projektledningen utförs 2021 av intern resurs
och belastar således redan nu förbundets kapacitet och kostnadsbild. Förbundet
kommer därför undersöka möjligheten för tidigare utbetalning av bidrag
motsvarande kostnaderna under 2021.

1.4.2. Investeringar
Den samlade budgeten för investeringar 2021 uppgår till 10,1 mnkr och utfallet per augusti
uppgår till 3,4 mnkr. Prognosen för investeringar 2021 är enligt budget.
En tankbil levererades under juli och den andra beräknas levereras under
oktober/november. Investeringar i räddningsmaterial har under perioden varit lägre än
förväntat vilket till del bedöms bero på inköpen hanterats inom driften och därigenom
belastat resultatet.

1.5. Uppföljning av verksamhet
1.5.1. Övergripande mål och fokusområden
Direktionen har beslutat om två övergripande mål i handlingsprogram 2020-2023 till vilka
det i förbundets verksamhetsplan för 2021 har kopplats två fokusområden med tillhörande
delprojekt.
Övergripande mål

Fokusområde

Samhällets kunskap om och förmåga att
förebygga bränder och andra olyckor samt
minska dess konsekvenser ska
kontinuerligt öka.

Anpassningar till
förändrad lagstiftning

Förbundet ska genomföra effektiva och
säkra räddningsinsatser med minsta
möjliga miljöpåverkan.

Regional samverkan

Delprojekt
Efterlevnad nya
föreskrifter
Handlingsprogram
LSO
Driftorganisation GR
Hasslumdagar

I syfte att öka samhällets kunskap om och förmåga att förebygga bränder och andra olyckor
samt att minska konsekvenserna då bränder och olyckor inträffar fokuserar förbundet på att
anpassa verksamheten till de förändringar i lagstiftningen som trädde ikraft den 1 januari i
år. Bland annat handlar det om att implementera nya föreskrifter, men också att revidera
handlingsprogrammet utifrån de nya föreskrifterna.
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Under perioden har förbundet börjat anpassa tillsynsverksamheten utifrån de nya
föreskrifterna, vilket bland annat innebär förändrade arbetssätt för våra tillsynsförrättare.
Revidering av handlingsprogram pågår och innebär att vårt handlingsprogram kommer att
följa den nationellt enhetliga strukturen som efterfrågas i föreskrifterna. Arbetet är i fas för
de båda delprojekten och de bedöms vara klara vid årets slut.
I syfte att genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser med minsta möjliga
miljöpåverkan fokuserar förbundet på att utveckla den regionala samverkan, dels genom att
driva på arbetet med driftorganisationen inom ramen för Gränslös Räddningstjänst (GR),
dels genom att stärka vår förmåga genom utbildning och övning på Hasslum.
Under perioden har den regionala samverkan förstärkts i vissa delar, till exempel har
gemensamma instruktioner och principer uppdaterats. Tyvärr har dock arbetet med att
bemanna och starta upp de olika arbetsgrupperna inom ramen för samverkan inte haft
samma framgång. Vidare har planerade samövningar inte genomförts med hänvisning till
Covid-19. Arbetet med att stärka och utveckla den regionala samverkan fortskrider under
hösten och prognosen för helåret är att arbetet är igång och kommer att fortsätta även
under kommande år.
Under våren genomgick samtliga beredskapsanställda (RIB) en heldag med insatsövningar
på övningsfältet Hasslum. Hasslumdagarna var mycket uppskattade av medarbetarna som
gärna ser en fortsättning av övningsformatet. Utvärdering av övningsdagarna har
genomförts och lärdomar dras utifrån identifierade brister, bland annat anpassas och
utvecklas förbundets lokala övningsprogram inför nästa år.

1.5.2. Åtaganden
Utöver fokusområden och delprojekt finns det också åtaganden kopplade till de två
övergripande målen, samt åtaganden utan koppling till några mål. Bedömning av färdiggrad
och prognos enligt nedan:
0-49%

50-79%

80-100%
Färdiggrad

Prognos

2021-08-31

2021-12-31

Information och rådgivning

70%

100%

Extern utbildning

10%

60%

Olycksundersökning

70%

100%

Tillsyn LSO

20%

80%

Tillsyn LBE

20%

80%

Tillstånd LBE

70%

100%

Remisshantering

70%

100%

Brandskyddskontroll

70%

100%

Övergripande mål
Samhällets kunskap om och förmåga
att förebygga bränder och andra
olyckor samt minska dess
konsekvenser ska kontinuerligt öka.

Åtagande
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Förbundet ska genomföra effektiva
och säkra räddningsinsatser med
minsta möjliga miljöpåverkan.

Övergripande mål saknas

Krisberedskap och
totalförsvar

70%

100%

Kommunalt säkerhetsarbete

70%

100%

Alingsås innerstad

20%

50%

Utbildning och övning

70%

100%

Kvalitetssäkring
räddningsledare

20%

50%

Regional operativ samverkan

50%

70%

Mervärde vid insats

70%

100%

Lärande efter insats

70%

100%

Förmåga vid förändrad hotbild

70%

100%

Insatsförberedande

70%

100%

Miljöpåverkan vid insats

70%

100%

Administrativ förenkling

50%

70%

Jämställdhet och mångfald

50%

70%

Projektering räddningsstation

70%

100%

Människan bakom uniformen
(MBU)

0%

0%

Akut omhändertagande av
suicidal person (AOSP)

70%

100%

Förbundets åtaganden speglar en stor del av förbundets verksamhet under året. Under
perioden finns det åtaganden som avviker, vilket kommenteras särskilt nedan:
Extern utbildning
Under perioden har det inte genomförts någon extern utbildning på grund av rådande
nationella restriktioner och interna riktlinjer och rutiner med anledning av Covid-19.
Förbundet har emellertid reviderat och utvecklat utbildningskonceptet för kommunernas
skolelever, vidare har metod för praktiska moment i brandskyddsutbildningen utvecklats.
När omständigheterna tillåter är förbundet redo att starta upp med extern utbildning igen.
Tillsyn LSO och LBE
Förbundets planering av tillsynsverksamheten genomgår en förändring i och med
anpassning till nya föreskrifter.
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Under perioden har tillsyner enligt LSO och LBE genomförts på de objekt där allvarliga
brister har uppmärksammats; dock i lägre omfattning är planerat. Under perioden har därför
en ny tillsynsplan beslutats med en högre ambitionsnivå och där tillsynsverksamheten är en
prioriterad uppgift under hösten.
Alingsås innerstad
Under perioden har orienteringsövningar genomförts i syfte att stärka vår insatsförmåga i
innerstaden samt har vissa riktade tillsyner genomförts. Det återstår att uppdatera våra
insatsplaner, vilka kommer prioriteras under hösten med målsättning att samtliga
insatsplaner ska vara uppdaterade till juni 2022.
Kvalitetssäkring räddningsledare
Kvalitetssäkring av räddningsledare sker bland annat genom insatsövningar och genom ett
fastställt övningsprogram i simuleringsverktyget Fire Studio. Under perioden har inte
kvalitetssäkring av räddningsledare kunnat genomföras i önskad omfattning till stor del på
grund av Covid-19. När omständigheterna tillåter återupptas arbetet med att kvalitetssäkra
förbundets räddningsledare.
Människan bakom uniformen (MBU)
Det har inte bedrivits några aktiviteter avseende MBU under året, vilket bland annat har sin
grund i att samverkande organisationer har valt att inte arbeta med frågan under året.

1.6. God ekonomisk hushållning
För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren
finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.
I verksamhetsplan för 2021 anges att förbundet uppnår god ekonomisk hushållning när
 det ekonomiska resultatet uppgår till minst en procent av omsättningen,
 två fokusområden som lägst har uppnått 75 procent färdiggrad vid årets slut,
 minst 14 åtaganden har uppnått 100 procent färdiggrad och minst fem åtaganden
har uppnått 50 procents färdiggrad vid årets slut.

1.6.1. Samlad bedömning god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning i enlighet med verksamhetsplanens kriterier uppnås inte för
perioden. Med anledning av detta beslutade förbundsdirektören om en åtgärdsplan den 20
september. Trots åtgärdsplan bedömer förbundet att god ekonomisk hushållning inte
kommer att uppnås vid årets slut.
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1.7. Uppföljning av intern kontroll
Område:
Risk:

Kritiska funktioner
Låg redundans i vissa av förbundets funktioner på grund av att det finns ett
fåtal anställda med kompetens inom specifik funktion.
Åtgärd:
Säkerställa att formell kompetens finns och att omställningstider minimeras. I
vissa fall kan detta lösas med backup via avtal med lämpliga aktörer.
Kommentar: Förbundet är sårbara vad gäller vissa kritiska funktioner. Under perioden har
ett arbete inletts i syfte att minska sårbarheten för dessa funktioner.
Område:
Risk:

Operativ samverkan
Bristande operativa resurser vid större eller komplexa räddningsinsatser.
Otillräckliga operativa samarbetsavtal.
Åtgärd:
Att tillräckligt gedigna operativa samarbetsavtal finns samt att förfina den
regionala samverkan som finns mellan räddningstjänsterna i
Göteborgsregionen och Västra Götaland.
Kommentar: Under året har gemsamma styrdokument uppdaterats för att förfina
samverkan och följa de nationella riktlinjerna för ett enhetligt ledningssystem.
Driftorganisationen i räddningsregionen har utvecklats och identifierade behov
har resulterat i arbetsgrupper med uppdragsdirektiv. Ledningssystemet
expanderar under Q4 2021 med fyra anslutande organisationer.
Område:
Risk:
Åtgärd:
Kommentar:

Resursfördelning
Fastställda mål uppfylls inte i tillräcklig omfattning.
Resursfördelning kopplas löpande till måluppfyllnad i verksamhetsplanen.
Avdelningscheferna arbetar löpande med att prioritera åtaganden och
resurser för att måluppfyllelsegraden ska öka inom respektive avdelning.

Område:
Risk:

Ekonomi
Bristande ekonomiska resurser för daglig drift och investering samt
svårigheter att kunna utföra löpande ekonomisk uppföljning
Åtgärd:
Att verksamhetsplanen kopplas till förbundets ekonomiska resurser samt
införande av bättre rutiner och verktyg för ekonomisk uppföljning.
Kommentar: Det pågår ett utvecklingsarbete avseende verksamhetsplan, detaljbudget
samt möjligheten för budgetansvariga att följa upp sina respektive delar.
Under hösten -21 kommer förbundets processer för verksamhetsplan,
detaljbudget och internkontroll att länkas samman, samtidigt som ett
systemverktyg för att kunna planera och följa upp införs.
Område:
Risk:
Åtgärd:

Teknisk redundans
Bristande redundans eller för stort beroende av tekniska system
Att redundans säkerställs i förbundets verksamhetssystem och tekniska
plattformar.
Kommentar: Utveckling av förbundets verksamhetssystem och systemteknik inom den
operativa verksamheten fortlöper kontinuerligt. Under perioden har förbundet
arbetat med informationssäkerhetsfrågorna och som ett led i det arbetet har
förbundets verksamhetskritiska system identifierats. Bedömningen är att
förbundet har god redundans men att kontinuerlig utveckling inom området
fortsatt måste prioriteras.
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1.8. Väsentliga personalförhållanden
1.8.1. Antal anställda
Per den 31/8

2021
4
0
4
46
8
38
39
2
37

2020
5
0
5
47
9
38
41
2
39

Totalt antal anställda (inklusive RiB-stationer)
- Varav kvinnor
- Varav män

89
10
79

93
11
82

Antal anställda, RiB-stationer
- Varav kvinnor
- Varav män

43
4
39

46
4
44

2021
2,0

2020
3,1

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av
60 dagar eller mer (%)

27,9

38,2

Sjukfrånvaro för kvinnor (%)

0,2

12,9

Sjukfrånvaro för män (%)

2,3

1,7

Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre (%)

1,2

0

Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år (%)

1,4

2,1

Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre (%)

3,1

4,6

Medelålder totalt

2021
47,0

2020
47,4

Medelålder kvinnor

42,3

43,7

Medelålder män

47,6

47,9

Antal anställda i åldrarna 29 år eller yngre
- Varav kvinnor
- Varav män
Antal anställda i åldrarna 30-49 år
- Varav kvinnor
- Varav män
Antal anställda i åldrarna 50 år eller äldre
- Varav kvinnor
- Varav män

1.8.2. Sjukfrånvaro
För kolumner utan uppgifter har statistik inte lämnats eftersom gruppen är färre än tio personer.
Per den 31/8

Total sjukfrånvaro i procent (%) av de anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid

1.7.3. Medelålder
Per den 31/8
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2. Balanskravsresultat
Balanskravsresultat, mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Prognos
2021
-0,6
-0,3

Utfall
2020
0,6
-0,1

Utfall
2019
-0,3

-0,9

0,5

-0,3

Balanskravsresultatet utifrån prognos uppgå till -0,9 mnkr för 2021.
Genomförande av den åtgärdsplan som beslutades 20e september beräknas dämpa detta
till -0,3 mnkr vilket kommer från en försäljning av tankbil.
Ett negativt balanskravsresultat innebär att Förbundet inte kan återställa kvarvarande
negativa resultat för 2019 på -303 tkr. Det underskottet behöver återställas senast 2022,
underskott från 2021 kommer behöva återställas senast 2024.

12
Sida 332 av 596

3. Resultaträkning
Resultaträkning,
mnkr
Not
Verksamhetens intäkter 1
Verksamhetens
kostnader
2
Avskrivningar
Verksamhetens
resultat

Budget
2021
62,2

Delårsbokslut
20210831
41,7

Delårsbokslut
20200831
40,4

Prognos
2021
62,2

-57,8
-3,5

-39,3
-2,6

-36,4
-2,5

-58,5
-3,9

0,9

-0,1

1,5

-0,3

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter
finansiella poster

0,0
-0,3

0,0
-0,0

0,0
-0,3

0,0
-0,3

0,6

-0,1

1,1

-0,6

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

0,6

-0,1

1,1

-0,6
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4. Balansräkning
Delårsbokslut
20210831

Årsbokslut
20201231

29,6
29,6

28,8
28,8

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1,6
9,1
10,7

2,6
11,5
14,1

Summa tillgångar

40,3

43,0

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

-3,2
0,1
-3,1

-2,5
-0,6
-3,2

Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Summa avsättningar

-19,3
-19,3

-17,4
-17,4

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

-10,1
-7,9
-18

-10,3
-12,1
-22,4

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

-40,3

-43,0

Balansräkning, mnkr
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
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5. Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, mnkr

Delårsbokslut Delårsbokslut
20210831
20200831

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Justering för gjorda avsättningar

-0,1
2,5
1,9

1,1
2,5
1,0

4,3

4,6

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1,0
-4,3
1,0

-0,4
-1,2
3,0

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3,4
0,0
-3,4

-1,2
0,2
-1,0

Finansieringsverksamheten
Nyupptagning av lån
Amortering av lån
Ökning del av långfristig skuld
Minskning av långfristig skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-2,4
11,5
9,1

2,0
6,7
8,7

*)
**)

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Justering för ej likviditetspåverkande poster består av
* Avskrivning 2,5 mnkr
** Förändring avsättning pension 1,9 mnkr
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6. Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Avskrivningstider
Typ av
anläggningstillgång
Fordon
Inventarier
Maskiner
IT-utrustning

Avskrivningstid, år
5/10/15/20
3/5/7/10
5/7/10
3

7. Noter
Not 1
mnkr
Driftbidrag från Alingsås kommun
Driftbidrag från Vårgårda kommun
Övriga intäkter

Not 2
mnkr
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga externa kostnader
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20210831
29,9
8,5
3,3
41,7

20200831
29,4
8,3
2,7
40,4

20210831
29,5
3,9
5,8
39,3

20200831
27,0
4,0
5,4
36,4

Finanspolicy för Alingsås
kommun
5
2021.556 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 159 2021.556 KS

Finanspolicy för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern antogs av kommunfullmäktige den 29 november
2017, § 233. Antas föreslagen finanspolicy ersätts och upphör finansriktlinjerna.
Finanspolicyn utgör ett ramverk från kommunfullmäktige som syftar till att ange övergripande
målsättningar och principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Med
finansverksamhet avses skuldförvaltning, kommunal borgen, finansiell riskhantering och
kapitalförvaltning med likviditetshantering och medelsplaceringar. Finanspolicyn innehåller
mer redaktionella uppdateringar inom skuldförvaltningen och kommunal borgen. Förslaget
syftar till att skapa en effektiv kapitalförvaltning.
Utgångsläget i kapitalförvaltningen är god med finansiella tillgångar i överlikviditetsförvaltning
och kassa om cirka 1,2 mdkr. Överlikviditetsförvaltningen uppgår till cirka 675 mnkr och
placeras i räntebärande värdepapper. Kommunkoncernens låneskuld uppgår till cirka 3,5
mdkr och stora investeringsbehov finns framåt. Dessutom uppgår pensionsskulden för
nuvarande och tidigare anställda till cirka 900 mnkr och till detta finns inte medel avsatt.
Med Finanspolicy för Alingsås kommunkoncern följer en strategi för en effektiv
kapitalförvaltning. Förvaltningen innebär en uppdelning baserat på tidshorisont och syfte.
Den första delen, likviditetsförvaltning innebär låg risk och lågt avkastningskrav med likvida
medel och räntebärande värdepapper. Placeringshorisonten är 0-2 år. Den andra delen,
överskottslikviditetsförvaltning med placeringshorisont 2-5 år har medelhög risk och ett
avkastningskrav som motsvarar statsskuldväxlar + 2 procentenheter med placeringar i form
av likvida medel, räntebärande värdepapper och aktiefonder. Den tredje delen är en
pensionsmedelsförvaltning som syftar till att möta kommunens pensionsskuld och tillhörande
flöde av utbetalningar. Tidshorisonten för detta är 10-40 år och denna förvaltningsform har
därmed även hög risk och avkastningskrav på 3 procent i reala termer. Förvaltningen
kommer att bestå av likvida medel, räntebärande värdepapper och aktiefonder med annan
allokering av tillgångsslagen än överskottslikviditetsförvaltningen.
Finanspolicyn reglerar även hållbarhet i kapitalförvaltningen. Utgångspunkten är att ha så
strikta hållbarhetskrav som möjligt där kommunen samtidigt får ett tillräckligt stort urval av
placeringsmöjligheter. Bland annat anges att kommunen i förvaltningen bör använda så
kallad positiv screening som innebär att placeraren väljer in innehav istället för att välja bort.
Max 10 procent av totalportföljen tillåts placeras i påverkansfonder.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

KS § 159, forts
Finanspolicyn medför inga budgetmässiga effekter. Däremot kan det bli relativt stora effekter
på resultatet som varierar mellan åren eftersom marknaden direkt har en effekt på
portföljerna och därmed även på årets resultat. Det är därför viktigt att fokusera på
balanskravsresultatet som exkluderar de resultateffekter som följer av både positiv och
negativ utveckling av placeringarna.
Efter att Finanspolicyn antas kommer finansriktlinjer (nuvarande tillämpningsanvisningar) att
uppdateras. Detta planeras till den senare delen av 2021 eller början av 2022. Riktlinjerna
utgör ramverk som syftar till att ange ansvarsfördelningar, rapportering och övriga principer
för finansverksamheten. Under hösten 2021 och våren 2022 förbereds och införs successivt
den nya förvaltningsmodellen.
Arbetsutskottet har den 13 oktober, § 182 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lady France Mulumba (KD) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Finanspolicy för Alingsås kommun antas. I samband med beslut om finanspolicy, upphör
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern att gälla.

Utdragsbestyrkande
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Finanspolicy

För Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Policy

Gäller för: Kommunkoncernen

Beslutande instans: Kommunfullmäktige

Giltighetstid: Tills vidare

Datum för beslut: ÅÅÅ-MM-DD

Revideras senast: Vid behov

Diarienummer: 2021.556 KS

Dokumentansvarig: Ekonomichef
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1 Inledning

Finanspolicyn ska utgöra ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte att ange
övergripande målsättningar och principer för finansverksamheten inom
kommunkoncernen. De kommunala bolagen ska fastställa policy som i tillämpliga delar
baseras på denna. Med kommunkoncernen avses i denna policy Alingsås kommun och
dess helägda bolag.

1.2 Omfattning av finanspolicy
Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, kommunal borgen,
likviditetshantering, medelsplaceringar och finansiell riskhantering. För att hantera
kommunkoncernens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och inom de ramar
som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för
kommunkoncernen.

1.3 Syfte med finanspolicyn
Syftet med finanspolicyn är att:

˗

Ange hur finansiella risker ska hanteras.

˗

Ange mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunkoncernen ska bedrivas.

Ett väl definierat regelverk är även ett styrinstrument och ett hjälpmedel för de personer
som arbetar med medelsförvaltning.

1.4 Målsättningar med finansverksamheten
De övergripande målsättningarna är att medverka till god ekonomisk hushållning genom
att:

˗

Säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital, samt tillgodose
behovet av finansiering av långsiktiga investeringar.

˗

Till acceptabel risk eftersträva bästa möjliga finansnetto utifrån finanspolicy.

˗

Inom kommunkoncernen utnyttja stordriftsfördelar och effektivisera finansiering,
kapitalflöden, likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.
Inom kommunkoncernen ska det finnas ett koncernkontosystem för samordning av
betalningsflöden.

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med området
gällande lagstiftning samt EU-rättsliga principer.

Sida 342 av 596

2 Generella regler för kapitalförvaltning
2.1 Hållbarhet i förvaltning
För samtliga av kommunens placeringar gäller att förvaltningen ska ske med etisk
hänsyn för en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun.
Kommunen har som krav att de företag och organisationer i vilka kapital investeras följer
de internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö, vilka finns
formulerade i FN-konventioner och traktater som humanitär rätt, folkrätt och
miljölagstiftning.
Placeringar medges ej i företag vars omsättning till mer än 5% kommer från produktion
eller försäljning av krigsmateriel, pornografi eller tobaks- och alkoholvaror. Vidare
medges inte placeringar i företag vars omsättning till mer än 5% kommer från utvinning
av fossila bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är
inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel produktion och
prospektering.
För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen bör kommunen även använda sig av
så kallad positiv screening som innebär att placeraren aktivt väljer in innehav istället för
att välja bort. Kommunen ska sträva efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att
lösa klimatutmaningarna eller som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa
investeringar kan göras inom ramen för policy ovan men i de fall det rör sig om
investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna avvika från dessa. Detta förutsätter
dock att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i lösnings- eller
omställningsbolag efter en tydlig investeringsprocess med regelbunden uppföljning. Max
10 % av totalportföljen tillåts placeras i denna fondtyp.

2.2 Riskhantering
Placeringar innebär som regel ett risktagande. Om kapitalförvaltningen är effektiv erhålls
en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå, och en lägre risk erhålls på
bekostnad av en lägre förväntad avkastning.
Risken hanteras framför allt på övergripande nivå i respektive förvaltning genom valet av
strategi och tillgångsallokering. Därutöver reglerar placeringspolicyn limiter för ett antal
specifika finansiella risker såsom valutarisk och kreditrisk enligt nedan.
Valutarisk
Valutarisken anger portföljens känslighet för förändringar i den svenska kronans värde
kontra utländska valutor. Utgångspunkten vid förvaltning av kommunens portföljer är att
begränsa valutarisken. Följande gäller i respektive tillgångsslag:

˗

Räntebärande värdepapper ska valutasäkras då valutarisken i annat fall skulle bli
den dominerande risken i placeringen.
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˗

Aktieplaceringar valutasäkras normalt sett inte då valutarisken ingår som en mindre
del i den totala risken i placeringar i aktier på utländska marknader.

Ränterisk
Ränterisk innebär att marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller när det
allmänna ränteläget stiger, och omvänt. Ränterisken mäter portföljens exponering mot
förändringar i marknadsräntan. Ränterisken hanteras genom portföljens duration och
som beskriver hur känslig en tillgång är för ränteförändringar.
Aktiekursrisk
Aktiekursrisk innebär risken att aktiekurser utvecklas på ett, för portföljens värde,
ofördelaktigt sätt. Aktiekursrisken minskas med hjälp av spridning på flera olika
geografiska marknader.
Likviditetsrisk
Likviditetsrisken avser risken att ett innehav inte går att avyttra. Risken hanteras genom
att portföljen har en god diversifiering avseende värdepapper och motparter, samt
genom att handeln med icke börsnoterade värdepapper begränsas.
Kreditrisk
Kreditrisk i kapitalförvaltningen berör ränteplaceringar och definieras som risken för
värdeförlust på grund av att en motpart (till exempel bank, kommun, företag) inte fullgör
sina finansiella förpliktelser. Kreditrisk definieras som risken för att en fordran inte
betalas på utsatt tid och/eller med det belopp som fordran utgör. För att hantera denna
risk ska placeringarna fördelas mellan olika emittenter (utgivare). För att hantera
kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i första hand göras genom placering
i fonder. Dessa ska bestå av räntebärande papper med god kreditvärdighet och
riskspridning.
Transparens
Kommunens investeringar ska vara transparanta, vilket innebär att det ska vara tydligt
mot vilket underliggande tillgångsslag investeringen är exponerad, samt att det vid varje
tidpunkt ska vara möjligt att mäta den faktiska riskexponeringens storlek.

2.3 Tillåtna ägandeformer
˗

Placering ska i första hand ske i värdepappersfonder. Fonderna ska ha
Finansinspektionens, eller motsvarande utländsk myndighets, tillstånd och ha en
placeringsinriktning som överensstämmer med bestämmelserna i denna policy.
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˗

Direkt ägande: Placering får ske i direkt ägande av tillgångsslaget räntebärande
värdepapper.

˗

Derivatinstrument: Med derivatinstrument avses exempelvis optioner, terminer och
swapavtal. Derivatinstrument får endast användas inom ramen för en
värdepappersfond.

2.4 Uppföljning och rapportering
Det övergripande syftet är att informera kommunstyrelsen om förvaltningens resultat och
exponering i relation till fastställda limiter. Samtliga personer och parter delaktiga i
arbetet med medelsförvaltningen ska omedelbart rapportera till kommunstyrelsen om
händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten. Respektive
medelsförvaltare ska en gång per månad lämna en rapport till kommunens
ekonomiavdelning.

3 Likviditetsförvaltning
3.1 Bakgrund
Kapitalet i likviditetsförvaltningen ska säkerställa kommunens och koncernens
betalningsförmåga på kort sikt. Kapitalet utgörs av likvida medel på bankkonto samt
eventuella kortfristiga placeringar i räntebärande värdepapper. Placeringshorisonten är
0-2 år.

3.2 Mål
Det primära målet för likviditetsförvaltningen är att säkerställa kommunens och
koncernens betalningsförmåga på kort sikt. Likviditetsförvaltningen har därutöver ett
avkastningsmål motsvarande värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar.

3.3 Strategi och riskhantering
Risken i likviditetsförvaltningen ska vara mycket låg givet den korta
placeringshorisonten. Det säkerställs genom att:

˗

Placeringar endast får göras i räntebärande värdepapper.

˗

Placeringar ska ha en god kreditvärdighet.

˗

Genomsnittlig räntebindningstid (duration) i likviditetsförvaltningen får maximalt vara
1,5 år.

6
Sida 345 av 596

3.4 Tillåtna tillgångsslag
Kortfristig likviditet placeras på det för kommunen/koncernen mest fördelaktiga sättet
med beaktande av kommunens likviditetsplan. Hur likviditeten ska placeras avgörs av
placeringshorisonten:

˗

Likvida medel som bedöms behövas inom två veckor placeras på kommunens
koncernkonto.

˗

Likvida medel som bedöms behövas inom 3 månader får placeras på kommunens
koncernkonto. De får även placeras i räntebärande värdepapper.

˗

Likvida medel som överstiger 100 Mkr och har en längre placeringshorisont än 3
månader bör placeras i räntebärande värdepapper.

4 Överlikviditetsförvaltning
4.1 Bakgrund
Kapitalet i överlikviditetsförvaltningen ska säkerställa kommunens och koncernens
betalningsförmåga på lång sikt och avser medel som inte bedöms behövas inom det
närmaste året. Den faktiska placeringshorisonten och risken i förvaltningen ska
anpassas till kommunens långsiktiga likviditetsprognos.

4.2 Mål
Syftet med överskottslikviditetsförvaltningen är att skapa en meravkastning jämfört med
likviditetsförvaltningen avseende det kapital som inte behövs på kort sikt. Mot bakgrund
av placeringshorisonten och ett relativt begränsat risktagande är målet en avkastning
motsvarande värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar + 2 procentenheter.

4.3 Strategi och riskhantering
Kommunen ska tillämpa en i huvudsak passiv strategi för övergripande riskhantering där
portföljens allokering hålls relativt konstant över tid. Strategin innebär att fördelningen
mellan olika tillgångsslag inte aktivt förändras utifrån hur de finansiella marknaderna
utvecklas eller hur de bedöms utvecklas framåt. Allokeringsförändringar görs primärt för
att återställa fördelningen mellan de olika tillgångsslagen till den strategiska
tillgångsfördelningen (portföljens normalfördelning). Den strategiska
tillgångsfördelningen är vald så att risken i portföljen inte ska bli allt för hög. Mot
bakgrund av normalfördelningen bedöms nedsidesrisken i portföljen vara ca 10 %.

4.4 Tillåtna tillgångsslag
Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag.

˗

Räntebärande värdepapper.
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˗

Svenska och utländska aktiefonder.

˗

Likvida medel i svensk valuta.

4.5 Limiter för tillgångsslag
Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar
kommunens strategi i kapitalförvaltningen.
Allokering tillgångsslag

Min

Normal

Max

Räntebärande värdepapper
Aktier

50%
10%

70%
30%

90%
35%

- Varav sv enska aktier

0%

30%

50%

- Varav utländska aktier

50%

70%

100%

0%

0%

15%

Likvida medel

5 Pensionsmedelsförvaltning
5.1 Bakgrund
Kommunen har möjlighet att sätta av medel för att hantera utmaningarna med
kommunens pensionsåtagande. Avsatta medel har en långsiktig karaktär och ska i
förvaltningen beakta kommunens behov av medel för pensionsutbetalningar för redan
ingångna och kommande pensionsåtaganden.

5.2 Mål
Det huvudsakliga målet med kapitalförvaltningen är att minska belastningen från
kommunens pensionsåtagande. För att uppnå detta bör en pensionsmedelsförvaltning
byggas upp med hjälp av avsättningar och avkastning så att pensionsmedlen på sikt
täcker hela pensionsskulden. Efter att detta mål har nåtts kommer avkastningen från
portföljen i kombination med en minskande pensionsskuld att skapa ett överskott av
kapital relativt storleken på pensionsskulden. Detta överskott kan användas till uttag för
att täcka likviditetsbehov hänförliga till pensionsåtagandet. Mot bakgrund av
ovanstående är en rimlig målsättning att kapitalförvaltningen ska ge en långsiktig
avkastning på 3 % per år i reala termer, dvs justerat för inflation.

5.3 Strategi och riskhantering
För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel
riskfyllda tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen
riskfyllda tillgångar i portföljen (primärt aktiefonder) styras dynamiskt.
Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa
20 % i värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som
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värdet den sista dagen varje månad).
Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att
kunna agera på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i
respektive tillgångsslag. Framför allt behöver andelen aktiefonder kunna minskas kraftigt
för att skydda portföljens värde från att falla mer än 20 %.
Vid sidan av riskbegränsningen är utgångspunkten för allokeringen mellan
tillgångsslagen att i normalläget ha en så hög andel aktiefonder som möjligt för att
maximera förväntad avkastning.

5.4 Tillåtna tillgångsslag
Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag.

˗

Räntebärande värdepapper.

˗

Svenska och utländska aktiefonder.

˗

Likvida medel i svensk valuta.

5.5 Limiter för tillgångsslag
Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar
kommunens strategi i kapitalförvaltningen.
Allokering tillgångsslag

Min

Normal

Max

Räntebärande värdepapper
Aktier

5%
0%

30%
70%

100%
80%

- Varav sv enska aktier

0%

30%

50%

- Varav utländska aktier

50%

70%

100%

0%

0%

15%

Likvida medel

6 Upplåning
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 ekonomiavdelningen i
Alingsås kommuns namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolagen möjliggör
för koncernen förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och
upphandlas av ekonomiavdelningen i Alingsås kommun samt godkännas av
kommunstyrelsen.
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6.1 Policy för upplåning
Följande gäller vid upplåning i kommunen:

˗

Upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög kvalitet på
lånedokumentation och en enkel administration.

˗

Kommunen ska eftersträva en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur
och avseende långivare.

˗

Upplåning vars enda syfte är att skapa räntevinster ska inte förekomma.

˗

Ekonomiavdelningen i Alingsås kommun ska arbeta med god framförhållning vid
upplåning.

˗

Godkända motparter vid tecknande av kreditlöften är skandinavisk bank med rating
om minst A- (S&P) eller A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om minst AA(S&P) eller Aa3 (Moody’s).

6.2 Upplåningsformer
Lånefinansiering får ske i form som lån eller kredit i löpande räkning hos:

˗

Lån från kommunens helägda företag.

˗

Kommuninvest i Sverige AB (publ).

˗

Europeiska Investeringsbanken (EIB).

˗

Nordiska Investeringsbanken (NIB).

˗

Europarådets utvecklingsbank (CEB).

˗

Svensk bank eller från svenska kreditmarknadsbolag.

˗

Utländsk bank om upplåning sker med tillämpning av svensk lag och svensk
lånedokumentation.

Kommunfullmäktige bör besluta separat om publika låneprogram som certifikatsprogram
och obligationsprogram.

6.3 Kapitalbindning
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.

6.4 Räntebindning
Kommunens upplåningsportfölj ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på 2,5 år
med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år. Dock får det vara maximalt 50 procent
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räntebindningsförfall inom 12 månader.

7 Utlåning till kommunala bolag
Kommunen ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till bolagen. Utlåning
sker via koncernkontot.

7.1 Kommunens prissättning
Kommunens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor
för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med
privata aktörer. Kommunens villkor ska därmed inte vara bättre eller sämre än de villkor
bolaget skulle kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris
som är resultatet av nedanstående två delar.

˗

Kommunens självkostnad för upplåning.

˗

En bedömd marknadsmässig avgift. Avgiften ska spegla den skillnaden i kostnad
respektive bolag bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter jämfört med
kommunen.

7.2 Administration av utlåning
För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för
kommunens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive bolag
och ränteberäknar detta dagligen.

8 Finansiella risker upplåning
All typ av finanshantering är förknippad med ett antal risker. Nedan redogörs för
finansieringsrisk, ränterisk och valutarisk, samt hur dessa kan hanteras.

8.1 Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast
mot en ökad kostnad, ha tillgång till medel för betalningar. Finansieringsrisk uppstår
även om kommunens upp- och utlåning inte sker med matchade villkor för
kapitalbindning. Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som
kommunens betalningsförmåga säkerställs på såväl kort som lång sikt.
För att begränsa finansieringsrisken ska följande policy följas.

˗

Ekonomiavdelningen ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv motsvarande
kommunens finansieringsbehov de kommande två månaderna, dock lägst 50
miljoner kronor vid varje givet tillfälle.
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8.2 Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och
snabba genomslag i finansnettot. Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt
åstadkomma bästa möjliga finansnetto inom ramen för de risktaganden som fastställs i
denna finanspolicy. Ränterisken hanteras genom att kommunens upplåningsportfölj ska
eftersträva en genomsnittlig räntebindning på 2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år
och 4 år. Dock får det vara maximalt 50 procent räntebindningsförfall inom 12 månader.

8.3 Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att kommunen drabbas av ökade kostnader till följd av
valutakursförändringar. I finansverksamheten uppkommer valutarisker om
ekonomiavdelningen lånar eller placerar i utländsk valuta. Upplåning i utländsk valuta
ska godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott och alltid
säkras.

9 Kommunal borgen
Syftet med att lämna kommunal borgen är att stimulera sådan verksamhet som
kommunen har ett ansvar för, utan att kommunen får ett huvudmannaskap. Dessutom
ska verksamheten vara till väsentlig nytta för kommunens invånare. Detta innebär att
verksamheten ska vara inom ramen för den verksamhet som kommunen själv kan
bedriva, dvs inom den kommunala kompetensen. Hänsyn måste också tas till
kommunallagens bestämmelser mot gynnande av enskild person/verksamhet, dvs ett
tydligt och uttalat allmänintresse samt uttalad nytta för kommunmedlemmarna måste
föreligga för att övervägande av borgensbeslut ska kunna aktualiseras.

9.1 Policy för kommunal borgen
Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en
icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte någon obligatorisk eller
tvingande verksamhet för kommunen. Kommunal borgen ska emellertid tillämpas
restriktivt. Efter särskild prövning kan borgen lämnas till föreningar och organisationer,
som verkar inom eller för kommunen. För att kommunen ska göra ett borgensåtagande
ska dess syfte vara att stödja verksamhet som inte bedrivs av kommunen själv, men
som ur kommunalpolitisk synpunkt anses angelägen och ligger inom ramen för
kommunens befogenheter.

9.2 Insyn
Vid kommunal borgen ska Alingsås kommun ha tillgång till låntagarens löpande
redovisning och årsredovisning. Kommunen ska som borgensman vid behov
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representeras i låntagarens beslutande organ. Enskild person ska på uppmaning av
borgensmannen redogöra för sin ekonomiska situation. Större förändringar i låntagarens
situation ska omedelbart meddelas borgensmannen.

9.3 Försäkring
Investeringar som finansieras med lån där kommunal borgen beslutas ska vara försäkrat
till ett värde som minst motsvarar Alingsås kommuns borgensåtagande.

9.4 Beslut om borgensärenden
Kommunfullmäktige beslutar om alla borgensåtaganden. Ansökan om kommunal borgen
ska ställas till kommunstyrelsen.
Följande policy gäller för utlåning och borgen:

˗

Beslut om kommunal borgen ska föregås av ett skriftligt utlåtande av
ekonomiavdelningen.

˗

All utlåning och borgen ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas.

˗

All utlåning och borgen ska vara belopps- och tidsbegränsad. Tidsbegränsningen
gäller också det lån som tas upp med kommunens borgen.

˗

All utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna.

˗

Underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av
ekonomichefen innan borgen tecknas.

˗

All borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med
underliggande kreditavtal ska arkiveras.

10 Derivatinstrument
För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument i
marknaden. De kommunala bolagen har inte rätt att teckna avtal om derivatinstrument
utan ett godkännande från kommunstyrelsen.
Följande policy gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.

˗

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.
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˗

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.

˗

Uppföljning och utvärdering av vad derivatpositionerna under ett enskilt år har
inneburit i termer av risker och kostnader.

˗

Godkända externa motparter vid derivataffärer är skandinavisk bank med rating om
minst A- (S&P) eller A3 (Moody’s) eller annan motpart med rating om minst AA(S&P)eller Aa3 (Moody’s).
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 160 2021.248 KS

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 april 2021, § 55, att godkänna förvaltningens
förslag om en uppdatering av taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Därefter beslutade samhällsbyggnadsnämnden på nytt om taxan den 23 augusti 2021, §
145, med anledning av formaliafel i de tidigare beslutade underlagen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2021 lämnat följande yttrande:
Uppdateringarna omfattar olika delar av taxan och beskrivs nedan. Samtliga justeringar
framgår av föreslagen taxa som följer med ärendet.
Med föreslagen taxa justeras avgiftsstrukturen från låg- och högsäsong till avgifter innanför
eller utanför stadskärnan. Denna uppdelning gäller kategori A (försäljning) och C (övriga
ändamål). Med uppdelningen låg- och högsäsong är avgiften för uteservering under
lågsäsong (fem månader) dyrare än högsäsong som är sju månader.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett räkneexempel som förtydligar skillnaderna. Med
den nuvarande modellen uppgår avgiften för en uteservering om 20 m2 till 6 000 kr under
högsäsong som motsvarar 7 månader. För att jämföra detta med det nya förslaget används
samma antal månader för en högsäsong. Förslaget innebär att avgiften för en uteservering
med samma yta som ovan istället kostar 7 560 kr. Den föreslagna avgiften är därmed en
höjning mot den nu gällande avgiftsmodellen. För uteserveringar utanför stadskärnan blir
avgiften lägre jämfört med uteserveringar innanför stadskärnan.
Till kategori A tillkommer även punkt A4 som omfattar platser för foodtrucks. Kategori C
justeras för att även omfatta arbeten som inte omfattar byggställningar, vilket är bodar eller
liknande. Kategori D är ny och omfattar avstängningar som inte omfattas av kategori C. I
samhällsbyggnadsnämndens underlag anges att denna punkten tillkommer för att möjliggöra
hantering av upplåtelser (utan schakt) som får stor påverkan på omgivningen, exempelvis
när entreprenör använder närliggande vägar för att ställa ut avstängningsmaterial med
påverkan på trafiken i området. Därtill anges filminspelningar som ett annat exempel på när
det kan bli stor trafikpåverkan.
Taxan har fått uppdaterade avgifter enligt ovan, men i övrigt har avgifterna inte
indexjusterats.
Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 163 behandlat ärendet.
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Uppdatering av taxa för offentlig plats
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 april 2021, § 55, att godkänna förvaltningens
förslag om en uppdatering av taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Därefter beslutade samhällsbyggnadsnämnden på nytt om taxan den 23 augusti 2021, §
145, med anledning av formaliafel i de tidigare beslutade underlagen.
Förvaltningens yttrande
Uppdateringarna omfattar olika delar av taxan och beskrivs nedan. Samtliga justeringar
framgår av föreslagen taxa som följer med ärendet.
Med föreslagen taxa justeras avgiftsstrukturen från låg- och högsäsong till avgifter innanför
eller utanför stadskärnan. Denna uppdelning gäller kategori A (försäljning) och C (övriga
ändamål). Med uppdelningen låg- och högsäsong är avgiften för uteservering under
lågsäsong (fem månader) dyrare än högsäsong som är sju månader.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett räkneexempel som förtydligar skillnaderna. Med
den nuvarande modellen uppgår avgiften för en uteservering om 20 m2 till 6 000 kr under
högsäsong som motsvarar 7 månader. För att jämföra detta med det nya förslaget används
samma antal månader för en högsäsong. Förslaget innebär att avgiften för en uteservering
med samma yta som ovan istället kostar 7 560 kr. Den föreslagna avgiften är därmed en
höjning mot den nu gällande avgiftsmodellen. För uteserveringar utanför stadskärnan blir
avgiften lägre jämfört med uteserveringar innanför stadskärnan.
Till kategori A tillkommer även punkt A4 som omfattar platser för foodtrucks. Kategori C
justeras för att även omfatta arbeten som inte omfattar byggställningar, vilket är bodar eller
liknande. Kategori D är ny och omfattar avstängningar som inte omfattas av kategori C. I
samhällsbyggnadsnämndens underlag anges att denna punkten tillkommer för att möjliggöra
hantering av upplåtelser (utan schakt) som får stor påverkan på omgivningen, exempelvis
när entreprenör använder närliggande vägar för att ställa ut avstängningsmaterial med
påverkan på trafiken i området. Därtill anges filminspelningar som ett annat exempel på när
det kan bli stor trafikpåverkan.
Taxan har fått uppdaterade avgifter enligt ovan, men i övrigt har avgifterna inte
indexjusterats.
Ekonomisk bedömning
Avgifter som finns i taxan syftar till att täcka de kostnader som hör till handläggning av
taxeområdets ärenden.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs.
Beslutet ska skickas till
SBN

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-27
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Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-08-23

§ 145 2019.035 SBN

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Ärendet har tidigare behandlats, men behöver tas upp på nytt på grund av formaliafel och
otydlighet i de dokument som bilagts. De förändringar som föreslås i taxan är följande:
 Punkterna A och C som gäller försäljning/övriga ändamål har förändrats och
avgifterna föreslås regleras utifrån begreppen ”inom och utanför stadskärnan” istället
för ”per säsong”.


Prisjustering efter om man står utanför eller innanför stadskärnan.

Räkneexempel på en 20 kvm uteservering utifrån nu gällande taxa:
 Lågsäsong: 22 veckor à 25 kr/ m2 x 20 m2 = 11 000 kr
 Högsäsong: 300 kr/ m2 säsong x 300 kr x 20 m2 = 6 000 kr
 Total kostnad helår: 17 000 kr

Räkneexempel på en 20 kvm uteservering utifrån förslag till ny taxa:
 Innanför stadskärnan under säsong: 54 kr x 20 m2 = 1 080 kr/ månad
 1 080 kr x 7 = 7560 kr för säsong.
 1 080 kr x 12 =12960kr för helår

Förklaring ovanstående räkneexempel: Jämför man exemplen ser man att en upplåtelse
under fem månader lågsäsong är dyrare än sju månader under en högsäsong - vilket
bedöms orimligt. Förslaget till ny taxa, där beräkningen endast görs utifrån om den sker inom
stadskärnan eller ej (men oavsett säsong), ger visserligen en viss kostnadsökning för en
säsong, men den är mer begriplig för både medborgare och handläggare, samt ger tydliga
månadskostnader.




Punkten A4 är ny och reglerar kostnad för Foodtrucks.
Punkt C är omformulerad för att fånga upp även arbeten som inte omfattar
byggställning, bodar eller liknande.
Punkt D är ny och reglerar andra avstängningar än sådana som avses i punkt C.
o Behovet av att lägga till denna punkt är för att kunna hantera upplåtelser (utan
schakt) som får stor påverkan på omgivningen, exempelvis när entreprenör
använder närliggande vägar för att ställa ut sitt avstängningsmaterial och
därigenom påverkar trafiken i området. Filminspelningar är ett annat exempel
när det kan bli stor trafikpåverkan.
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Samhällsbyggnadsnämn
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Protokoll
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny taxa och föreslår
kommunfullmäktige att fastställa ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ny taxa för upplåtelse av offentlig plats godkänns och fastställs och ersätter därmed tidigare
gällande taxa. Taxan börjar gälla då kommunfullmäktiges beslut justeras.
Expedieras till
KS/KF
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1. Inledning
Polistillstånd krävs för att använda offentlig plats
Offentlig plats är allmän mark inom detaljplanelagt område och avser bland annat vägar,
gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. I de flesta fall ägs offentlig plats av
kommunen. Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. har en möjlighet att få använda
offentlig plats till andra ändamål än vad platsen är avsedd för. Offentlig plats kan upplåtas för
till exempel en uteservering, försäljning utanför butik, tillfällig bärförsäljning, evenemang som
exempelvis festivaler, musikframträdanden eller marknader, en byggnadsställning vid arbete
på en husfasad, manskapsbodar eller upplag under ett grävarbete.
För att nyttja offentlig plats krävs i flera fall tillstånd enligt ordningslagen (SFS 1993:1617),
vilket utfärdas av polismyndigheten. Polistillstånd krävs inte om offentlig plats används
endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Enligt
samma lag ska markägaren, det vill säga kommunen, yttra sig över ansökan om tillstånd och
har vetorätt. Om kommunen säger nej kan inte polisen utfärda tillståndet. Kommunen prövar
ärendet med hänsyn till bland annat skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö, trafik och
tillgänglighet. Om kommunen säger ja till ett tillstånd, kan kommunen även ange vissa villkor
som ska följas.
Utöver de nämnda lagarna ska också vid varje tillfälle Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Alingsås kommun följas. Dessa finns att läsa på vår hemsida. I vissa fall krävs även
särskilda tillstånd, beslut och/eller yttranden från andra förvaltningar eller myndigheter. Det
kan till exempel gälla tillstånd vid grävning/schaktning, bygglov eller regler som rör livsmedel,
hälsa och miljö.

Avgifter för att använda offentlig plats
Kommunen har även rätt att ta ut en avgift, vilket kan jämföras med en hyresavgift, av
tillståndshavaren för att denne använder den offentliga platsen. Detta regleras i lag (SFS
1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.
(avgiftslagen). Enligt denna lag gäller följande:
”Avgiften skall vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och
övriga omständigheter.”
Avgifterna är fastställda i en taxa som antagits av kommunfullmäktige. En översyn av taxan
ska enligt kommunfullmäktiges beslut göras vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.
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2. Allmänna bestämmelser
Följande bestämmelser gäller för avgifter i taxan:




















Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av ändamål upplåtelsen avser. Taxan är
uppdelad i tre olika kategorier:
 A. försäljning
 B. övriga kommersiella ändamål
 C. övriga ändamål
 D. avstängning
Avgifterna för kategori A och C är uppdelat inom stadskärnan och utanför
stadskärnan. Med stadskärnan menas den del av Alingsås tätort som omfattas av
zonparkeringsförbudet, se bifogad karta.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd medges inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra
kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om
platsen har börjat användas eller inte efter att tillstånd getts. Avgifterna är
momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms ändras ska
avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom
handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare tas heller ingen avgift
ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före
upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet kan kostnader tillkomma för
återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då
komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts
under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen omedelbart tas bort eller tredubbel
avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har
överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
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3. Taxa för uttagande av avgift för offentlig plats i Alingsås kommun
A. Försäljning⃰
Ändamål

Avgift innanför stadskärnan

Avgift utanför stadskärnan

A1

Försäljning

54 kr/m² och månad

24 kr/m² och månad

A2

Tillfällig försäljning (max 5 m²)

50 kr/dag

50 kr/ dag

A3

Uteservering

54 kr/m² och månad

24 kr/m² och månad

A4

Foodtrucksplats á 15 m2

1875 kr/plats och månad

A1 avser försäljning och varuexponering som näringsidkaren har utanför sin butik eller
verksamhet.
A2 avser försäljning som sker tillfälligt, till exempel korv-, bär- eller fruktförsäljning.
A3 avser uteservering i anslutning till restaurang, café eller liknande. Normaltid för
uteservering är 1 April – 31 Oktober
A4 Avser någon av de förbestämda platserna , enligt karta

B. Övriga kommersiella ändamål
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

B1

Evenemang inträdesfritt

1 kr/m² och dag

500 kr

B2

Evenemang inträdesbelagt

2 kr/m² och dag

500 kr

B3

Affischtavlor fasta

5 500 kr/år och styck

B4

Tillfällig affischering vid
kampanj/evenemang

1 200 kr/vecka

B1 avser evenemang som inte kräver att besökaren betalar inträde. Evenemanget kan
besökas kostnadsfritt av alla.
B2 avser evenemang inom ett avgränsat område som endast nås av betalande besökare och
är avstängt för övrig allmänhet. Avser även arrangemang vars huvudsyfte är marknadsföring
av produkt eller företag.
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För stadsfestival eller liknande större evenemang där det är svårt att bedöma hur stor totalyta
som ska användas, kan ett särskilt avtal ingås med arrangören. Avgiften bedöms i dessa fall
med taxan som grund.
B3 avser fasta affischtavlor medan B4 endast är tillfällig affischering vid kampanj eller
evenemang. Affischering får bara ske på särskilt anvisade platser.

C. Övriga ändamål

Ändamål
C1

Avgift utanför
stadskärnan

Avgift inom
stadskärnan

C2

Byggnadsställning, avstängning
Byggnadsställning, avstängning,
upplag, bodar

C3

Container, skylift, rullställning m.m.

500 kr/ vecka

800 kr/vecka

C4

Bygg- eller hänvisningsskyltar

600 kr/ månad

800 kr/månad

C5

Annat användande av offentlig plats

800 kr/tillfälle

800 kr/tillfälle

Minimiavgift

3 kr/m² och vecka

4 kr/m² och vecka

500 kr

5 kr/m² och vecka

8 kr/m² och vecka

500 kr

C1 avser byggnadsställning/ avstängning som möjliggör för gående att passera på den
aktuella platsen. Avser även materialupplag och manskapsbodar. Dessa ska i första hand
ställas upp inom arbetsområdet.
C2 avser övriga byggnadsställningar/ avstängningar där gående inte kan passera på den
aktuella platsen utan omledning krävs. Avser även materialupplag och manskapsbodar.
Dessa ska i första hand ställas upp inom arbetsområdet.
C3 avser uppställning av container, skylift, rullställning och liknande i samband med arbete.
C4 avser skyltar i samband med arbete. Observera att det kan krävas bygglov.
C5 avser upplåtelse som inte ingår i någon av de övriga ändamålskategorierna.
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D. Avstängning

Ändamål

Avgift vid mindre
trafikpåverkan

Avgift vid större
trafikpåverkan

D1

Totalavstängning av gata,
omledning av trafik

2 000 kr/dag

5 000 kr/dag

D2

Avstängning del av gata med
trafikpåverkan

1000 kr/ dag

3000 kr/dag

D3

Övrig avstängning

100 kr/ dag

200 kr/ dag

Grundavgift

D1 avser en totalavstängning som innebär att det inte går att trafikera gatan under pågående
arbete. Trafiken behöver därför ledas om.
D2 avser avstängningar av gata där trafikflödet är påverkat.
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600 kr

Alingsås stadskärna

Stadskärnan avser markerat område inom:
Västra Ringgatans östra sida,
Norra Ringgatans norra sida (inkl. allén),
Stationsgatan, Stationsplan och
Vänersborgsvägens västra sida.
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1. Inledning
Polistillstånd krävs för att använda offentlig plats
Offentlig plats är allmän mark inom detaljplanelagt område och avser bland annat vägar,
gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. I de flesta fall ägs offentlig plats av
kommunen. Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. har en möjlighet att få använda
offentlig plats till andra ändamål än vad platsen är avsedd för. Offentlig plats kan upplåtas för
till exempel en uteservering, försäljning utanför butik, tillfällig bärförsäljning, evenemang som
exempelvis festivaler, musikframträdanden eller marknader, en byggnadsställning vid arbete
på en husfasad, manskapsbodar eller upplag under ett grävarbete.
För att nyttja offentlig plats krävs i flera fall tillstånd enligt ordningslagen (SFS 1993:1617),
vilket utfärdas av polismyndigheten. Polistillstånd krävs inte om offentlig plats används
endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Enligt
samma lag ska markägaren, det vill säga kommunen, yttra sig över ansökan om tillstånd och
har vetorätt. Om kommunen säger nej kan inte polisen utfärda tillståndet. Kommunen prövar
ärendet med hänsyn till bland annat skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö, trafik och
tillgänglighet. Om kommunen säger ja till ett tillstånd, kan kommunen även ange vissa villkor
som ska följas.
Utöver de nämnda lagarna ska också vid varje tillfälle Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Alingsås kommun följas. Dessa finns att läsa på vår hemsida. I vissa fall krävs även
särskilda tillstånd, beslut och/eller yttranden från andra förvaltningar eller myndigheter. Det
kan till exempel gälla tillstånd vid grävning/schaktning, bygglov eller regler som rör livsmedel,
hälsa och miljö.

Avgifter för att använda offentlig plats
Kommunen har även rätt att ta ut en avgift, vilket kan jämföras med en hyresavgift, av
tillståndshavaren för att denne använder den offentliga platsen. Detta regleras i lag (SFS
1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m.
(avgiftslagen). Enligt denna lag gäller följande:
”Avgiften skall vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och
övriga omständigheter.”
Avgifterna är fastställda i en taxa som antagits av kommunfullmäktige. En översyn av taxan
ska enligt kommunfullmäktiges beslut göras vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.
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2. Allmänna bestämmelser
Följande bestämmelser gäller för avgifter i taxan:


















Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av ändamål upplåtelsen avser. Taxan är
uppdelad i fyra olika kategorier: A. försäljning, B. övriga kommersiella ändamål, C.
övriga ändamål. Avgifterna för kategori A är uppdelat i lågsäsong (1 november – 31
mars) och högsäsong (1 april - 31 oktober). Avgifterna för kategori C är uppdelat inom
stadskärnan och utanför stadskärnan. Med stadskärnan menas den del av Alingsås
tätort som omfattas av zonparkeringsförbudet, se bifogad karta.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd medges inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra
kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om
platsen har börjat användas eller inte efter att tillstånd getts.
Avgifterna är momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms
ändras ska avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom
handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För
välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare tas heller ingen avgift
ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före
upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet kan kostnader tillkomma för
återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då
komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts
under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen omedelbart tas bort eller tredubbel
avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har
överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
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3. Taxa för uttagande av avgift för offentlig plats i Alingsås kommun
A. Försäljning
Ändamål

Avgift lågsäsong

A1

Försäljning

25 kr/m² och vecka

A2

Tillfällig försäljning (max 5 m²)

50 kr/dag

A3

Uteservering

25 kr/m² och vecka

Avgift högsäsong
300 kr/m² och säsong
50 kr/ dag
300 kr/m² och säsong

Högsäsong avser 1 April -31 Oktober och lågsäsong 1 november -31 mars.
A1 avser försäljning och varuexponering som näringsidkaren har utanför sin butik eller
verksamhet.
A2 avser försäljning som sker tillfälligt, till exempel korv-, bär- eller fruktförsäljning.
A3 avser uteservering i anslutning till restaurang, café eller liknande.

B. Övriga kommersiella ändamål
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

B1

Evenemang inträdesfritt

1 kr/m² och dag

500 kr

B2

Evenemang inträdesbelagt

2 kr/m² och dag

500 kr

B3

Affischtavlor fasta

5 500 kr/år och styck

B4

Tillfällig affischering vid
kampanj/evenemang

1 200 kr/vecka

B1 avser evenemang som inte kräver att besökaren betalar inträde. Evenemanget kan
besökas kostnadsfritt av alla.
B2 avser evenemang inom ett avgränsat område som endast nås av betalande besökare
och är avstängt för övrig allmänhet. Avser även arrangemang vars huvudsyfte är
marknadsföring av produkt eller företag.
För stadsfestival eller liknande större evenemang där det är svårt att bedöma hur stor
totalyta som ska användas, kan ett särskilt avtal ingås med arrangören. Avgiften bedöms i
dessa fall med taxan som grund.
B3 avser fasta affischtavlor medan B4 endast är tillfällig affischering vid kampanj eller
evenemang. Affischering får bara ske på särskilt anvisade platser.
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C. Övriga ändamål

Ändamål
C1

Avgift utanför
stadskärnan

Avgift inom
stadskärnan

C2

Byggnadsställning
Byggnadsställning övrig, upplag,
bodar

C3

Container, skylift, rullställning m.m.

500 kr/ vecka

800 kr/vecka

C4

Bygg- eller hänvisningsskyltar

600 kr/ månad

800 kr/månad

C5

Annat användande av offentlig plats

800 kr/tillfälle

800 kr/tillfälle

Minimiavgift

3 kr/m² och vecka

4 kr/m² och vecka

500 kr

5 kr/m² och vecka

8 kr/m² och vecka

500 kr

C1 avser byggnadsställning som möjliggör för gående att passera på den aktuella trottoaren.
C2 avser övriga byggnadsställningar där gående inte kan passera på trottoaren. Avser även
materialupplag och manskapsbodar. Dessa ska i första hand ställas upp inom
arbetsområdet.
C3 avser uppställning av container, skylift, rullställning och liknande i samband med arbete.
C4 avser skyltar i samband med arbete. Observera att det kan krävas bygglov.
C5 avser upplåtelse som inte ingår i någon av de övriga ändamålskategorierna.
vstängning kan särskilt avtal ingås med entreprenören. Avgiften bedöms i dessa fall med
taxan som grund.
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Alingsås stadskärna

Stadskärnan avser markerat område inom:
Västra Ringgatans östra sida,
Norra Ringgatans norra sida (inkl. allén),
Stationsgatan, Stationsplan och
Vänersborgsvägens västra sida.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 161 2021.465 KS

Taxa enligt plan- och bygglagen 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2021, § 142, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa den nya taxan och att den nya taxan börjar gälla 1 januari
2022.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2021, § 99, att ärendet återremitteras för
utredning av konsekvenser av förslag till ny text i § 2 i taxan. Detta har nu justerats och
beskrivs under förvaltningens yttrande.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 67, och
började gälla 1 januari 2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2021 lämnat följande yttrande:
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett nytt underlag för beräkning av
plan- och byggtaxa. Det underlag som har tagits fram av SKR utgår från en annan typ av
beräkningar än den nu gällande taxan. Det av SKR framtaga underlaget har inte legat till
grund för samhällsbyggnadsnämndens föreslagna revidering. Nämnden anger att
förvaltningen behöver ta fram schabloner och genomsnittskostnader genom antingen
fördjupning i verksamheternas tidsredovisning eller genom fallstudier i representativa
ärenden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att arbetet med att ta fram sådana underlag
bör ske under en tidsrymd motsvarande en höst eller en vår för att bli så heltäckande att de
kan användas som relevanta schabloner. Det anges att ambitionen är att ta fram ett förslag
till taxa som bygger på SKR:s underlag, men förutsättningarna inte har funnits under det
gångna året. Däremot bedöms det finnas möjligheter att genomföra detta arbete under
kommande höst och vår.

Timtaxan justeras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publicerades i april
och som uppgår till 2,1 procent år 2022. Detta innebär att timtaxan höjs från 1 120 kr till
1 144 kr. Ärendet återremitterades av samhällsbyggnadsnämnden den 14 juni 2021, § 99, för
utredning av konsekvenser av förslag till ny text i § 2 i taxan. Beslut i vilket taxan tillämpas
behöver inte återrapporteras till nämnd eller kommunfullmäktige. I de ärenden där taxan
däremot inte kan tillämpas behöver beslut fattas av utsedd delegat och beslut om avsteg från
tillämpning av taxan återrapporteras till nämnden. Denna reglering förtydligas genom
markering i föreslagen taxa som följer med ärendet.

Utdragsbestyrkande
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KS § 161, forts
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 2 september 2020, § 67, får nämnden varje
kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja taxans timersättning med PKV. Eftersom ytterligare
justeringar och förtydliganden läggs till i taxedokumentet föreslås taxan fastställas av
kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 164 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Taxa enligt plan- och bygglagen fastställs och börjar gälla 1 januari 2022.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-23
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2021.465 KS

Taxa enligt plan- och bygglagen 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2021, § 142, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa den nya taxan och att den nya taxan börjar gälla 1 januari
2022.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2021, § 99, att ärendet återremitteras för
utredning av konsekvenser av förslag till ny text i § 2 i taxan. Detta har nu justerats och
beskrivs under förvaltningens yttrande.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 67, och
började gälla 1 januari 2021.
Förvaltningens yttrande
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett nytt underlag för beräkning av
plan- och byggtaxa. Det underlag som har tagits fram av SKR utgår från en annan typ av
beräkningar än den nu gällande taxan. Det av SKR framtaga underlaget har inte legat till
grund för samhällsbyggnadsnämndens föreslagna revidering. Nämnden anger att
förvaltningen behöver ta fram schabloner och genomsnittskostnader genom antingen
fördjupning i verksamheternas tidsredovisning eller genom fallstudier i representativa
ärenden. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att arbetet med att ta fram sådana
underlag bör ske under en tidsrymd motsvarande en höst eller en vår för att bli så
heltäckande att de kan användas som relevanta schabloner. Det anges att ambitionen är att
ta fram ett förslag till taxa som bygger på SKR:s underlag, men förutsättningarna inte har
funnits under det gångna året. Däremot bedöms det finnas möjligheter att genomföra detta
arbete under kommande höst och vår.
Timtaxan justeras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publicerades i april
och som uppgår till 2,1 procent år 2022. Detta innebär att timtaxan höjs från 1 120 kr till
1 144 kr. Ärendet återremitterades av samhällsbyggnadsnämnden den 14 juni 2021, § 99, för
utredning av konsekvenser av förslag till ny text i § 2 i taxan. Beslut i vilket taxan tillämpas
behöver inte återrapporteras till nämnd eller kommunfullmäktige. I de ärenden där taxan
däremot inte kan tillämpas behöver beslut fattas av utsedd delegat och beslut om avsteg från
tillämpning av taxan återrapporteras till nämnden. Denna reglering förtydligas genom
markering i föreslagen taxa som följer med ärendet.
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 2 september 2020, § 67, får nämnden varje
kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja taxans timersättning med PKV. Eftersom ytterligare
justeringar och förtydliganden läggs till i taxedokumentet föreslås taxan fastställas av
kommunfullmäktige.
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Ekonomisk bedömning
Taxans timpris justeras enligt PKV, vilket syftar till att timpriset ska följa
kostnadsutvecklingen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa enligt plan- och bygglagen fastställs och börjar gälla 1 januari 2022.
Beslutet ska skickas till
SBN

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-27
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Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-08-23

§ 142 2021.123 SBN

Taxa enligt plan- och bygglagen 2022(PBL-taxa)
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa uppdaterades 1 jan 2021. Taxan bör
ses över årligen för att följa den ekonomiska utvecklingen och eventuella förändringar i
lagstiftningen.
SKR:s nya underlag för beräkning
SKR (Sveriges kommuner och regioner) tog 2019 fram ett nytt underlag för beräkning av
plan- och byggtaxa. SKR:s nya underlag består av två olika delar - en för bygglov och en för
plan. Underlaget tar utgångspunkt i en annan typ av beräkningar än den i nu gällande planoch bygglovstaxa och beräkningsmodellen bygger på schabloner av dels olika åtgärder
(exempelvis nybyggnad av enbostadshus, tillbyggnad av garage etc.) och dels olika
handläggningsmoment (exempelvis registrering, platsbesök, lovprövning etc.), som i
kombination med varandra leder till den slutliga kostnaden som ska tas ut.
För att kunna ta fram en taxa enligt SKR:s nya modell behöver förvaltningen jobba fram
schabloner och genomsnittskostnader, antingen genom fördjupning i verksamheternas
tidsredovisning eller genom "fallstudier" i representativa ärenden. Förvaltningens bedömning
är att arbetet med att ta fram sådana underlag bör ske under en tidsrymd motsvarande cirka
en höst eller en vår, för att bli så heltäckande att de kan användas som relevanta schabloner.
Förvaltningen har för avsikt att göra ta fram ett förslag till taxa som bygger på det nya
underlag som beskrivits ovan, men detta har inte kunnat genomföras under det gångna året
på grund av chefsbyten på bygglov och rådande pandemi. Med den nya organisation som nu
är på plats, där bygglovsenheten ligger på en myndighetsavdelning finns större möjligheter
att kunna göra detta arbete under kommande höst och vår.
Ändringar i taxan
N-faktorn fortsätter vara 1,2 och timtaxan höjs med 2,1% till 1144 kr (från 1120 kr). Taxan
följer årlig index-uppräkning enligt senast publicerad PKV (Prisindex för kommunal
verksamhet april 2021 (2,1 %).
Den nya taxan föreslås börja gälla 1 januari 2022
Förvaltningens beredning
Ärendet togs upp i samhällsbyggnadsnämnden i juni 2021, men återremitterades med
anledning av att nämnden önskade konsekvensbeskrivning gällande föreslagen textändring i
§ 2. Detta textstycke har därför förtydligats avseende att tillämpning av en beslutad taxa inte
ska innefatta självständiga bedömningar, utan är att se som verkställighet. Varje beslut i
vilket taxan tillämpas behöver därmed inte heller återrapporteras till nämnden eller till
fullmäktige.
Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-08-23

I de ärenden där taxan däremot inte tillämpas behöver beslut fattas av utsedd delegat, och
beslut om avsteg från tillämpning av taxan ska återrapporteras.
Beslut
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ny taxa enligt plan- och
bygglagen.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa den nya taxan och att
den nya taxan börjar gälla 1 jan 2022.
Expedieras till
KS/KF

Utdragsbestyrkande
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Taxa enligt plan- och
bygglagen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Taxa enligt plan- och
bygglagen
Beslutande instans: Kommunfullmäktige
Datum för beslut: 2021-XX-XX § XX

Gäller för: Samhällsbyggnadsnämnden
Giltighetstid: från 2022-01-01 - tillsvidare
Dokumentansvarig: Förvaltningschef
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1 Allmänna bestämmelser
§1 Taxans legala grund
Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning med stöd av plan- och
bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900). Därutöver gäller taxan för prövning av
strandskyddsdispens med stöd av Miljöbalken (1998:808). Avgifterna är inte momsbelagda, om inte
annat framgår av tabellerna i avdelning 2. Mervärdesskatt utgår inte för avgifter i samband med
myndighetsutövning.
Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Tillämpning av taxa är att betrakta som
verkställighet, eftersom bedömning i enskilda fall inte ska göras. Avgift i varje ärende där taxan
tillämpas behöver därmed inte återrapporteras till nämnd eller fullmäktige. Se dock i § 2 nedan
gällande avsteg från tillämpning av taxan.

§2 Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter denna taxa för ärenden som diarieförts efter ikraftträdandet. Om särskilt
beslut inte fattas i ärendet tas avgiften ut då handläggningen som avgiften avser är utförd. Om en
åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar i delegationsordningen utsedd
delegat om skälig avgift grundad på tidsersättning.
Om det finns särskilda skäl (såsom lagändring, formaliafel, oförutsedda omständigheter som medför
orimliga ekonomiska konsekvenser eller dylikt) som motiverar avsteg från tillämpning av taxan i ett
enskilt ärende får en höjning eller minskning av avgiften i ett enskilt ärende ske. Beslut om detta sker
av i delegationsordningen utsedd delegat, och återrapporteras till nämnden.

§ 3 Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan, avdelning 2. Flertalet av
avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar
sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till
förhållanden inom kommunen. Justeringsfaktor N utgör i detta underlag av siffran 1,2.
Kommunfullmäktige kan besluta att justeringsfaktor N ska vara högre eller lägre och kan grunda sitt
beslut på exempelvis invånarantal, tillväxtberoende åtgärder, förhållanden inom kommunen eller
andra faktorer, t.ex. SKR:s kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av
självkostnadsprincipen, se ovan.
Timersättningen inom Bygglov, Plan, GIS (kapitel 2 tabell 2) justeras årligen enligt senast publicerad
PKV (Prisindex för kommunal verksamhet):
Prisindex kommunal verksamhet (PKV)
2020 2021 2022 2023 2024
Personalkostnad*
2,1
2,2
2,2
1,9
3,1
Övrig förbrukning**
0,8
2,1
1,7
2,0
2,1
Prisindex kommunal verksamhet
1,7
2,1
2,1
2,0
2,8
* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.
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Faktorer för beräkning av avgiften
Grundprincip för beräkning av avgift görs enligt formeln: Faktor x mPBB
Faktorerna är:
HF
KOM
KF
mPBB
MF
NKF
OF
PLF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Avgift för bygglov/start besked, beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).
Planavgift, beräknas efter BTA + OPA.
Mätningsavgift, beräknas efter byggnadsarean, BYA + OPA.
Kartavgift, beräknas efter markarean.
Nybyggnad, Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till
en ny plats.
Tillbyggnad, Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
Ombyggnad, Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och
avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring, En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion,
användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS
21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som
inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. ska
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas
kostnad för administration ut med minst en timme.

§ 4 Avräkning

För startbesked gäller om sökanden så begär att nämnden ska återbetala i förskott erlagda
avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och
projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker från i förskott betald
avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan
betalningen ska ske.
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2 Tabeller
Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar –
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller
nedan.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

Byggnader, anläggningar inklusive bygglovspliktiga
komplementbyggnader

0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-399

12

400-499

14

500-799

20

800-1199

26

1 200-1 999

36

2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

85

8 000-9 999

100

10 000-14 999

125

15 000-24 999

170

25 000-49 999

235

50 000-100 000

400

Härutöver

+ 3/1000 m2

Mycket enkla byggnader < 50 m2*

2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap
4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA +
OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.
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Tabell 2 Tidsersättning

Timersättningen beräknas utifrån samhällsbyggnadsnämndens samlade kostnader för
handläggare inom nämndens verksamhet, (lönekostnad, lokalhyror, utbildning, OH-kostnader i
form av lednings-, ekonom-, och administrationskostnader, mm).
Timersättningen inom Bygglov, Plan, GIS tas under 2022 ut med 1144 kr (höjd med 2,1% i
enlighet med PKV för 2022 publicerat i april 2021).
Timpriset ska därefter justeras årligen enligt senaste publicerad PKV, se kapitel 1, § 3.
Mervärdesskatt tillkommer på avgifter som kommunen tillhandahåller som är annat än
myndighetsutövning.

Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av
avslagsbeslut och vid tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal

Kommentarer

KOM

Sakägare 1-5

Totala antalet delägare

40

Sakägare 6-9

Totala antalet delägare

60

Sakägare 10-

Totala antalet delägare

120

Grannar 1-5

Totala antalet fastigheter

15

Grannar 6-9

Totala antalet fastigheter

20

Grannar 10-

Totala antalet fastigheter

40

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

80

Kungörelse av beslut i
Post- och
Inrikestidning

+ faktisk annonskostnad

5

6
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1

Administration inklusive arkivering

7

Planprövning
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked

3

Byggnaden
Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet

7

Tomten
Tomts ordnande inklusive utfart och parkering
Enkel kontroll av grundläggning och
dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning

7

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Åtgärder

Handläggningsfaktor HF2

Administration inklusive arkivering och
registrering av kontrollansvarig

7

Startbesked och tekniskt samråd

10

Startbesked och beslut om kontrollplan

5

Arbetsplatsbesök

5

Slutsamråd inklusive slutbesked

6

Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

3

7
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Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

50 % påslag på bygglovavgiften

Tillägg för prövning av liten avvikelse

20 % påslag på bygglovavgiften

Varsamhet*

20 % påslag på bygglovavgiften

Ändring**

70 % av bygglovavgiften (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

50 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

75 % av bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

50 % av bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

80 % av bygglovavgift

*Varsamhet i kulturmiljöer
** Ändring som avses hänförs till Plan- och bygglagen PBL 9 kap § 2 punkt 3

Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked

200 mPBB x N (Avgift för kommunicering tillkommer

Ingripandebesked

Antal timmar (minst 1)

Planbesked

10 % (avrundat) av beräknad planavgift för projektet
(se tabell 8) eller efter Avgift för planbesked
(se nedan)
5 % av bygglovavgiften (avräknas till hälften vid
beräkning av bygglovavgiften om villkoren har
uppfyllts vid bygglovsprövningen)

Villkorsbesked

Strandskyddsdispens

enligt tabell 3)

200 mPBB xN

Planbesked

Ett planbesked debiteras vid positivt eller negativt besked med 100% av ovanstående
belopp.

8
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Avgift för planbesked
Avgift för planbesked beräknas enligt följande:
Planbesked

600 x mPBB eller timdebitering

Övriga utredningar
Utöver avgiften för planbesked betalar alltid sökande för de utredningar som kan komma
att behövas vid prövningen av planbesked.
Timdebitering i planärenden
För vissa planärenden kan planavgiften komma att timdebiteras: timersättning enligt
tabell 2.

Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller
upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast
vid beslut om kontrollplan (bygganmälan).
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor
och parternas åtagande i övrigt (t.ex. att intressenten ska betala nödvändiga utredningar
som annan än kommunen utför).
I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av
ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande grad.
Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för
berörd byggrätt inom det område som ändrats.
Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner
(antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område
om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex.
inredning av vindar).
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1.
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som
för nybyggnad.
Tidsersättning debiteras i ärenden, som inte går att definiera enligt ovan eller där
planavgiften bara skulle täcka en liten del av arbetet med att upprätta detaljplanen. Ett
exempel är där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som
kan mätas enligt standard för BTA eller OPA
Planavgift tas inte ut för
- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 15 m2,
- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 15 m²,
Förskottsavgift tas ut löpande under planarbetet och slutjusteras i samband med att
planen godkänns/antas.
9
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Grundformel planavgift = mPBB x OF x PF x N
Där OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per
1 000 m². (Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)
Planfaktor (PF)
PF
Nybyggnad Tillbyggnad

PF
Ändring

Områdesbestämmelser

100

60

60

Program för detaljplan

140

70

70

Detaljplan

140

70

70

Fastighetsrättsliga
åtgärder i detaljplan

80

40

40

Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig OVK
(obligatorisk ventilationskontroll)
Avgift = HF x mPBB x N
Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser
Åtgärd

HF

Ny sakkunnig

25

Kontrollansvarig - ny

50

Kontrollansvarig - byte

25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som ersättning enligt plan- och byggförordningen
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).
Åtgärd

Ersättning

Medgivande att använda hiss

50 mPBB x N

Förbud att använda hiss

100 mPBB x N

10
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Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovsavgift
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som samhällsbyggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift
för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan
tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF.
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)3 x N
Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Mycket enkla byggnader < 49 m2

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-399

12

24

28

400-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1 199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

85

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

0,3 x OF
(intervall
enl. ovan)

24

28

8

17

28

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader

Stor, enkel byggnad, oisolerad –
lagerhall ≥ 500 m2
Vindsinredning ≤ 199 m2
3 Bygglov inklusive startbesked

11
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Komplementbyggnad
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x N
Objekt

Yta BTA
+ OPA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

<50 m 2

2

17

13

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

>50 m 2

4

17

15

4

14

15

Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus
4 Bygglov

inklusive startbesked

12
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Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)5 x N
Huvudbyggnad
Tillkommande yta BTA

Yta BTA +
OPA

OF

HF1

HF2

3

14

10

4

17

15

<15 m 2
2

Tillkommande yta BTA

16-49 m

Tillkommande yta BTA

50-99 m 2

6

17

28

Tillkommande yta BTA

100-199 m

2

8

17

28

Tillkommande yta BTA

200-299 m 2

10

17

28

Tillkommande yta BTA

300-499 m 2

12

17

28

Ytterligare intervall se tabell 11

Komplementbyggnad

Yta BTA

Typ: garage, carport, förråd

Oavsett storlek
men ≤ 50 % av
ursprunglig
byggnads
BTA

HF1

HF2

2

14

13

≤ 50 m 2

4

14

13

2

2

14

13

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

15

Tillbyggnad fritidshus
Tillbyggnad växthus, lusthus
m.m. oisolerat

5 Bygglov

> 15 m

OF

inklusive startbesked

13
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Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x N
Typ

Yta BTA +
OPA

Fritidshus

40-80 m 2 BTA

Kolonistuga

< 40 m

2

Nätstation/pumpstation

OF

HF1

HF2

4

21

28

2

14

15

Oavsett storlek

4

14

13

Växthus, lusthus och likn. oisolerat

2

> 15 m men
≤ 50 m 2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till
tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock ofta lika tekniskt
komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås lika avgift som för
permanenthus.
6

Bygglov inklusive startbesked

Tabell 14 Övriga åtgärder
För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2.
Bygglovsavgift = mPBB x HF1 x N
Typ

Yta BTA + OPA

HF1

Balkong 1 – 5 st

65

Balkong 6 – 19 st

130

Balkong 20 - st

200

Inglasning av balkong 1 - 5 st

65

Inglasning av balkong 6 - 19 st

130

Inglasning av balkong 20 - st

200

Inglasning av uteplats/ uterum

oavsett storlek

Skärmtak

15-30 m

Skärmtak

≥ 31 m 2

2

65
50
100

14
Sida 394 av 596

Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x N
OF

HF1

HF2

Fasadändring, mindre

2

11

10

Fasadändring, större

4

11

10

Bostadshiss – handikapp
enbostadshus 8

2

17

13

Hiss/ramp

4

17

15

Mur och eller plank vid
enbostadshus

2

10

9

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet – oavsett
material - mindre

4

14

15

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet – oavsett
material - större

6

14

15

Solfångare/celler – mer än 25 % av
arean på takfall

2

11

10

Solfångare/celler – mindre ej på enoch
tvåbostadshus

2

11

10

Solfångare/celler – större ej på enoch
tvåbostadshus

4

14

13

Övrigt – utan konstr.

Frivilligt bygglov

7
8

Yta BTA +
OPA

Avgift enl.
normalt
bygglov

Bygglov inklusive startbesked
Endast HF2 vid invändig installation

15
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Tabell 15 a Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
Typ

HF2

Eldstad/st - installation

35

Grundförstärkning enbostadshus

90

Grundförstärkning

200

Ventilationsanläggning enbostadshus

50

Ventilationsanläggning övriga

140

Håltagning/bärande konstruktion, mindre

30

Håltagning/bärande konstruktion, större

140

Stambyte - mindre

90

Stambyte - större

140

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Rivning utanför planlagt område

50

Tabell 15 b Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder – s.k. ”Attefallsåtgärder”
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N
Ändamål

OF

HF1 HF2

Anm.

Bostadshus max 25 m2 BYA

4

15

28

Fritidshus max 25 m2 BYA

4

12

28

Garage, carport max 25 m2 BYA

2

17

13

Tillbyggnad max 15 m2 BTA

3

11

10

Tillbyggn. med inglasat uterum < 15m2

2

11

10

Takkupa (max 2 st)

2

11

15

Jfr håltagning

Ytterligare bostad (inom bef. area)

OF

11

15

Använd OF enligt tabell 1 för
aktuell area.

Jfr tab. 12

16
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Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning

HF

2

< 250 m BTA

100

2

250-999 m BTA

200

2

>1000 m BTA

400

Tabell 17 Bygglov för skyltar
Prövning skall ske som för byggnader.
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd

Stor skylt, stor vepa

HF om liten
påverkan på
stads- eller
landskapsbilden
≥ 20 m 2
2

HF om stor
påverkan på
stads- eller
landskapsbilden
200

Vepa

≥ 1 m men
≤ 20 m 2

80

Skyltprogramgranskning

≥ 20 m 2

100

200

Prövning mot skyltprogram

20

20

Därutöver per skylt

10

10

45

105

23

53

Prövning utan
gällande
skyltprogram

Placering,
Utformning,
Miljö- och
omgivningspåverkan

Därutöver per skylt
2

Skylt, skyltpelare,
stadspelare

≤ 10 m

60

Skylt, skyltpelare,
stadspelare

≥ 10 m 2 vid
busskur

-

150

Ljusramp

Ny/ny front

-

100

Ljusramp

utöver den
första

20

-

Ljusanordning vid idrottsplats 1 - 5 st
eller liknande

50

17
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Ljusanordning vid idrottsplats
eller liknande

6 st -

100

Byggskylt eller -vepa

≥ 15 m 2

Byggskylt eller -vepa

2

Förbesiktning
Remiss

≤ 15 m

-

60

10

Per gång

10

20

Trafikverket
m.fl.

15

15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan
om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m 2 är avgiftsfri. Är skylten
större än 15 m 2 tas avgift ut enligt tabell.
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och samhällsbyggnadsnämnden. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras
och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om
skyltprogrammet följs.

Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidsersättning
Åtgärd

Tidsersättning

Marklov såväl schakt som fyllning

Antal timmar (minst 1 tim)

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HF 1

HF 2

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod

ett torn

250

90

Radio- och telemast eller torn
+ en teknikbod

fler än ett

550

140

Vindkraftverk

ett verk

550

140

Vindkraftverk

upp till 4 st

1200

280

2500

560

Vindkraftpark (5 st - > verk)

18
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Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N
Anläggning på land
Objekt

Beskrivning

Anläggningens yta

-1 999 m 2

Anläggningens yta

2 000-4 999 m

2

Tillägg görs för byggnad 5 000-10 000 m
enligt ovan
Parkeringsplats
Upplag/ materialgård
Tunnel/ bergrum

2

≥ 10 000 m 2
Antal timmar
(minst 1)
Antal timmar
(minst 1)
Antal timmar
(minst 1)

OF

HF1

HF2

40

24

28

60

24

28

80

24

28

100

24

28

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana,
Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana

Anläggning i vatten
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Brygga, såväl ponton som fast
anlagd

för fler än 10-12 båtar,
(annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

för fler än 10-12 båtar, <
5 000 m 2

40

24

28

Marina 5 000-10 000 m2, flera
bryggor

för fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn

80

24

28

Utökning med
pontonbrygga

per brygga

24

28

5

19
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Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

Avvisa
Återkallad ansökan (avskrivet
ärende)

HF
20

25 % av normal bygglovavgift eller tidsersättning
se tabell 2

Avslag
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Bygglov, marklov och rivningslov

Samtliga avgifter exkl. HF2

Strandskyddsdipens

HF
200

Förhandsbesked

100% av samtliga avgifter
för positivt förhandsbesked

Anmälan – ej ”Attefallsärenden”

Samtliga avgifter

Anmälan – ”Attefallsärenden”

Samtliga avgifter

20
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Tabell 22 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs
om
samhällsbyggnadsnämnden
anser
det
nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF eller
tidsersättnin

NKF enkel
nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta

150

110

Övriga byggnader; sammanbyggda
enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga
byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre
eller lika med 1999 m 2.

150

110

2 000-4 999 m 2

250

150

2

350

200

450

250

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder,
befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkter

5 000-9 999 m

10 000-15 000 m 2
Tomtyta större än 15 000 m

2

Tidsersättning

Tillbyggnad

55

Garage

55

Carport, uterum, Attefallshus, tekniskbod mm

28

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av nybyggnadskarta

40

40

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidsersättning

Tidsersättning

Alla övriga åtgärder

Tidsersättning

Tidsersättning

21
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Tabell 23 Avgift för utstakning
Mervärdesskatt kan tillkomma med 25% på nedanstående avgifter.
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om
det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av
grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband
med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på
utstakningsskissen. Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsnämndens personal eller annan
med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsnämndens personal, tas avgift ut för
underlagsdata, grundmaterial, färdigställande av lägeskontrollkarta m.m. med tidsersättning enligt
tabell 2.
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N

Beskrivning

UF

Huvudbyggnad – nybyggnad

90
110

2 linjer + byggfix
4 linjer + byggfix
Större än 3000 m 2

130

Fler än ett objekt t.ex. hus i grupper via entreprenörer

Anbudsförfarande via offert

Paketpris (hus + garage)
Byggfix + Grov + Finutstakning + Lägeskontroll

134

Byggfix + Finutstakning + Lägeskontroll

112

Komplementbyggnad – nybyggnad
Finutstakning + Byggfix
(grovutstakning 50 %)

54

Paketpris
Byggfix + Grov- + Finutstakning + Lägeskontroll

80

Byggfix + Finutstakning + Lägeskontroll

67
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Tabell 24 Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 15 m2.
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)
50-199 m 2

Mätningsfaktor
(MF)
35

200-499 m

2

500-999 m

2

40
45

1 000-1 999 m

2

50

2 000-2 999 m

2

55

3 000-5 000 m

2

60

Tillägg per punkt utöver 4

Komplementbyggnad – nybyggnad
garage/uthus till en- och
tvåbostadshus (4 punkter)

1

Mätningsfaktor
(MF)

15-199 m 2

25

Tillägg per punkt utöver 4

1

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)

Mätningsfaktor
(MF)

15 - 199 m 2

25

200 - 1000 m 2

40

Tillägg per punkt utöver 4

1

För objekt större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller tidsersättning enligt tabell 2.
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Tabell 25 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital
geografisk information
(Moms 6% tillkommer)
Avgift per Ha = mPBB x KF x N

Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning
av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid
uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala
kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för
visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i
tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta Innehåll i kartan

Informationsandel KF
i%

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

All information

100

30
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Övriga digitala kartprodukter

KF

Översiktlig karta

2

Stadskarta

1,5

3d stadsmodell, digital

KF

Byggnader med takkonstruktion

7,5

Byggnadskuber

5

Terrängmodell, ytor

6,25

Höjdgitter

5
KF

Digitalt ortofoto
Upplösning (m/pixel)
0,1

4

0,2

2

0,5

1

Karta / ortofoto / flygbild på papper

KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm 2)
0 - 150
>150

8
4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.
Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall
Snedbild / fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell
tidsersättning och materialkostnad.
Digital adressinformation

KF

Adresspunkt inklusive koordinat

0,02
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Tabell 26 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N
(Moms 25 % tillkommer)

Objekt

MF

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
(minimum 3 punkter per beställning)

10

Tabell 27 Utskrift
Avgift per m2 = mPBB x ÅF x N
(Moms 25 % tillkommer)
Utskrift på papper Area m2

ÅF

Text och linjer

15

Täckande utskrift (ytor, raster)

30
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 162 2021.466 KS

VA-taxa 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 augusti 2021, § 143, att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa VA-taxa för 2022. De föreslagna justeringarna
beskrivs i förvaltningens yttrande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 september 2021 lämnat följande yttrande:

VA-taxan ska finansiera den samlade VA-verksamheten som står utanför skattekollektivet.
Taxan består av både bruknings- och anläggningsavgifter. Brukningsavgiften finansierar driftoch underhållskostnader av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutning till kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Till 2021 års VA-taxa fastställdes en höjning av brukningsavgiften om 7 procent.
Brukningsavgifterna (avsnitt § 13) föreslås höjas med 9,5 procent. Detta förklaras av att
höjningen är nödvändig för att finansiera intäktsbehovet som verksamheten har 2022.
Föreslagen höjning motsvarar en höjning om cirka 64 kr per månad för en normalvilla (typhus
A).
Ytterligare brukningsavgifter som justeras och höjs är de avgifter som listas under avsnitt
Andra avgifter (avsnitt § 16). Detta avsnitt omfattar bland annat avgift för avstängning av
vattentillförsel. Därtill föreslås sprinkleravgifterna (avsnitt § 17) höjas enligt indexreglering
med KPI (konsumentprisindex) som uppgår till 1,8 procent. Till ärendet följer ett uppdaterat
taxedokument eftersom sprinkleravgifterna har justerats enligt KPI som anges i detta stycke
och i nämndens beslut.
Anläggningsavgiften föreslås höjas till den avgiftsnivå som gäller för särtaxa. I
samhällsbyggnadsnämndens beslut anges att Alingsås kommun har en låg ordinarie
anläggningsavgift, vilket innebär att täckningsgraden för de kostnader som kommunen har
vid anslutning av nya abonnenter är låg. Istället har kommunen tagit ut särtaxa i flertalet av
de nya områden som anslutits till kommunalt vatten och avlopp. Vidare anges att särtaxan är
den vanligaste förekommande anläggningsavgift som fakturerats senaste fem åren.
Förslaget innebär att särtaxorna tas bort och istället justeras ordinarie anläggningsavgift till
den nivå som gäller för särtaxor. Däremot kvarstår den avgift som tas ut för överföringar till
omvandlingsområden.
Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 165 behandlat ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

KS § 162, forts
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Förslag till ny VA-taxa 2022 fastställs.
2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2022.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-24
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2021.466 KS

VA-taxa 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 augusti 2021, § 143, att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa VA-taxa för 2022. De föreslagna justeringarna
beskrivs i förvaltningens yttrande.
Förvaltningens yttrande
VA-taxan ska finansiera den samlade VA-verksamheten som står utanför skattekollektivet.
Taxan består av både bruknings- och anläggningsavgifter. Brukningsavgiften finansierar driftoch underhållskostnader av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid anslutning till kommunens
allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Till 2021 års VA-taxa fastställdes en höjning av brukningsavgiften om 7 procent.
Brukningsavgifterna (avsnitt § 13) föreslås höjas med 9,5 procent. Detta förklaras av att
höjningen är nödvändig för att finansiera intäktsbehovet som verksamheten har 2022.
Föreslagen höjning motsvarar en höjning om cirka 64 kr per månad för en normalvilla (typhus
A).
Ytterligare brukningsavgifter som justeras och höjs är de avgifter som listas under avsnitt
Andra avgifter (avsnitt § 16). Detta avsnitt omfattar bland annat avgift för avstängning av
vattentillförsel. Därtill föreslås sprinkleravgifterna (avsnitt § 17) höjas enligt indexreglering
med KPI (konsumentprisindex) som uppgår till 1,8 procent. Till ärendet följer ett uppdaterat
taxedokument eftersom sprinkleravgifterna har justerats enligt KPI som anges i detta stycke
och i nämndens beslut.
Anläggningsavgiften föreslås höjas till den avgiftsnivå som gäller för särtaxa. I
samhällsbyggnadsnämndens beslut anges att Alingsås kommun har en låg ordinarie
anläggningsavgift, vilket innebär att täckningsgraden för de kostnader som kommunen har
vid anslutning av nya abonnenter är låg. Istället har kommunen tagit ut särtaxa i flertalet av
de nya områden som anslutits till kommunalt vatten och avlopp. Vidare anges att särtaxan är
den vanligaste förekommande anläggningsavgift som fakturerats senaste fem åren.
Förslaget innebär att särtaxorna tas bort och istället justeras ordinarie anläggningsavgift till
den nivå som gäller för särtaxor. Däremot kvarstår den avgift som tas ut för överföringar till
omvandlingsområden.
Ekonomisk bedömning
Föreslagen höjning av VA-taxans avgifer är beräknad enligt självkostnadsprincipen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till ny VA-taxa 2022 fastställs.
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Taxan gäller från och med den 1 januari 2022.
Beslutet ska skickas till
SBN

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-29
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Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-08-23

§ 143 2021.244 SBN

VA-taxa 2022
Ärendebeskrivning
VA-verksamheten finansieras genom VA-taxan som består av både brukningsavgift och
anläggningsavgift.
Brukningsavgiften är den löpande avgift som abonnenterna betalar för nyttjande av den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Brukningsavgiften i §13 behöver höjas med 9,5
procent för att täcka det intäktsbehov som VA-verksamheten har för 2022. För en
genomsnittsvilla (typhus A) innebär detta en höjning på 64 kr per månad inkl. moms.
Anläggningsavgiften är den engångskostnad som abonnenterna betalar för att ansluta till den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgiften bör täcka de kostnader som kommunen
har för att bygga ut VA-ledningsnätet i samband med nyanslutningar. Alingsås kommun har
idag en väldigt låg ordinarie anläggningsavgift, vilket resulterat i att täckningsgraden för de
kostnader som kommunen har vid anslutning av nya abonnenter är låg. Istället har Alingsås
kommun tagit ut särtaxa i flertalet av de nya områden som anslutits till kommunalt vatten och
avlopp, för att höja upp täckningsgraden. Särtaxan är med andra ord den vanligast
förekommande anläggningsavgiften som fakturerats de senaste 5 åren.
Förslaget för anläggningsavgift i nästa års VA-taxa är att slopa alla särtaxor och istället höja
upp ordinarie anläggningsavgift till särtaxenivå (dock kvarstår den avgift som tas ut för
överföringsledningar till omvandlingsområden).
Det nya förslaget på anläggningsavgift motsvarar den genomsnittliga anläggningsavgiften
inom Göteborgsregionens kommuner. För en genomsnittsvilla (typhus A) innebär detta en
anläggningsavgift på 231 294 kr inklusive moms.
I övrigt har avgifter för utryckningsåtgärder i samband med t.ex. avstängning av vatten och
liknande har setts över och motsvarar nu självkostnad för utryckning (höjning med i snitt 100
kr).
Sprinkleravgifterna höjs enligt KPI med 1,8 %.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till VA-taxa för 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till VA-taxa för 2022 fastställs, vilket innebär slopande
av särtaxor och en höjning av VA-taxans brukningsavgifter i:
- §13 med 9,5 procent
- §16 Andra avgifter till självkostnadsnivå (höjning i snitt med 100 kr)
- §17 Sprinkleravgifter med 1,8 % enligt KPI samt en höjning av ordinarie anläggningsavgift
upp till nuvarande särtaxenivå.

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämn
den
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Höjningarna gäller från och med 2022-01-01.
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Kommunfullmäktige
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Inledning och förklaringar
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Alingsås kommun är
kretsloppsavdelningen.
Huvudmannen ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av
avloppsvatten samt rening av spillvatten inom verksamhetsområdena för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.
Alla ledningar med tillhörande anläggningar, så som vatten- och avloppsreningsverk, som
huvudmannen äger kallas för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. I den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen ingår också servisledningar från
huvudledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt.
Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning betjänar ca 32 000 personer.
Dessutom förses verksamheter och industrier med kommunalt vatten och avlopp.

Dricksvatten - Spillvatten - Dagvatten

Dricksvatten är kallvatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som livsmedel
och lyder under livsmedelslagstiftningen. Dricksvatten produceras vid vattenverken och
levereras via vattenledningsnätet till Dig som kund. Leveranssäkerheten är mycket hög
och anläggningarnas tekniska standard är väl anpassade till gällande krav.
Spillvatten är förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande så kallat
hushållsspillvatten, samt förorenat vatten från industrier. Spillvatten transporteras via
avloppsledningar för spillvatten till avloppsreningsverken, där rening sker.
Avloppsreningsverken är väl fungerande och klarar högt ställda miljökrav med god
marginal. Detta i sin tur medför att påverkan på miljön minimeras.
Dagvatten är vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller
snösmältning. Dagvatten tas om hand och avleds till recipient. Vid behov byggs
anläggningar för rening av dagvatten.

Taxa för Alingsås kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning

För att finansiera kostnaderna för utbyggnad, drift och underhåll av den allmänna vattenoch avloppsanläggningen betalar brukarna avgifter i form av taxa för vatten och avlopp, så
kallad VA-taxa. Avgifter enligt denna VA-taxa skall betalas till Alingsås Kommun,
samhällsbyggnadsförvaltningen, kretsloppsavdelningen.
VA-taxan består av två huvuddelar; anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
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Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas i samband med anslutning till
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Anläggningsavgiften är till för att
täcka kommunens kostnader för inkoppling och fastighetens rätt att nyttja vattenverk,
ledningsnät, avloppsreningsverk med mera. När anläggningsavgiften är betald har
fastigheten rätt att nyttja den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.
Brukningsavgiften är nödvändig för att täcka kommunens löpande kostnader för drift av
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Brukningsavgiften består av fasta årliga
avgifter för vatten, spillvatten och dagvatten samt rörliga avgifter per kubikmeter levererat
vatten.
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen jämlikt 53 § i Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster.

Allmänna Bestämmelser för Vatten och
Avlopp (ABVA)

Skriften Råd och anvisningar till Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp
(ABVA) innehåller råd och anvisningar om vad som gäller vid brukande av Alingsås
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Skriften innehåller även
bestämmelserna ABVA (lokal föreskrift) samt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Allmänt (§§ 1–4)
§ 1 Betalningsansvarig

För att täcka nödvändiga kostnader för Alingsås kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som
enligt §§ 2 och 4 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster jämställs med
fastighetsägare.
Avgiftsskyldig för ändamålet Dv och Dvv (se § 4.1) är den som ansvarar för att huvudgator
och allmän platsmark (Dv) respektive Trafikverkets vägar (Dvv), om förutsättningarna i
27 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Avgifter för allmänna
vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 3 Fastighetsindelning
I dessa taxeföreskrifter avses med:

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd,
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål än bostad där
lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
● Kontor

● Förvaltning

● Stormarknader

● Butiker

● Utställningslokaler ● Sporthallar

● Hotell

● Restauranger

● Hantverk

● Utbildning

● Sjukvård

● Småindustri

Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
Bruttoarea (BTA): I fråga om utrymmen som jämställs med bostadsfastighet, där
lägenhetsbegreppet inte kan användas som beräkningsgrund, används begreppet
bruttoarea enligt svensk standard SS 21054:2009. Avgift uttas för varje påbörjad
kvadratmeter (m²) bruttoarea.
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Vid beräkning av BTA för sporthallar är det endast ytor för omklädning, café, kontor och
liknande ytor som jämställs med bostadsfastighet. För övriga ytor tas ingen avgift ut.
Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för byggnation, men inte
ännu bebyggts.
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats.
Eller om marken inte omfattas av detaljplan - väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan
mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål
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Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och
dränvattenavlopp från
fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från
lokalgator

Nej

Ja

Dv, dagvattenavlopp från
huvudgator och allmän
platsmark. Betalas av i
kommunen ansvarig
avdelning för huvudgator
och allmän platsmark.

Nej

Ja

Dvv, dagvattenavlopp från
Trafikverkets vägar.
Betalas av Trafikverket.

Nej

Ja

VA-taxa
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg, lokalgata, inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dv och Dvv gäller den som ansvarar för att
huvudgator och allmän platsmark (Dv) samt Trafikverkets vägar (Dvv), om
förutsättningarna i 27 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.

4.6 Anläggningsavgift för allmän platsmark uttages inte.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
§ 5 Bostadsfastighet

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift:
Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms

Med moms

110 700 kr

138 375 kr

48 kr

60,00 kr

A

En grundavgift avseende
upprättande av
förbindelsepunkt för V, S och
Df. Gäller även om
bortledande av dagvatten
sker via den allmänna
anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df
upprättats.

B

En avgift per m2 tomtyta

C1

En avgift, per lägenhet
(bostadsenhet)

36 335 kr

45 419 kr

C2

En avgift per
komplementbostad ≤30 m2
(typ Attefallshus)

18 168 kr

22 709 kr

D

En avgift per m² BTA

240 kr

300 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften enligt
5.1 A lika mellan fastigheterna.

5.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea
(BTA).
För fastighet avsedd att bebyggas med, eller är bebyggd med enbostadshus maximeras
storlek av tomtyta för uttag av tomtyteavgift till 2 500 m2.

Avgift enligt 5.1 B tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
§ 5.1 A, C1, C2 och D.
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Vid ändrade förhållanden enligt §§ 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt § 5.1 B i
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i § 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
Komplementsbostaden räknas ur VA-synpunkt som en lägenhet/bostad om det
finns övernattningsmöjlighet samt kök/pentry och toalett.

5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter i samband med att ordinarie förbindelsepunkt
anläggs skall ersättning erläggas till verkliga kostnader för den extra förbindelsepunkten.

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt § 5.1 B för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i § 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse
på fastighet skall erläggas avgift enligt § 5.1 C för varje tillkommande lägenhet.

Detsamma gäller för varje tillkommande m2 byggnadsyta (BTA) för vilken avgift inte skall
anses förut erlagd. Avgift skall då erläggas enligt § 5.1 D.

§ 6 Annan fastighet

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift:
Avgift utgår per fastighet med:
A

En grundavgift avseende
upprättande av
förbindelsepunkt för V, S och
Df. Gäller även om
bortledande av dagvatten
sker via den allmänna
anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df
upprättats.

B

En avgift per m2 tomtyta

Utan moms

Med moms

110 700 kr

138 375 kr

69 kr

86,25 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
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6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av

avgiften enligt § 6.1 A, som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan
fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller

annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas
för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § Räntelagen (1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
Räntelagen.
Tomtyteavgiften för större fastigheter reduceras enligt nedanstående tabell:
Tomtyta

Reduktion (%)

Delen 10 001 - 20 000 m²

25

Större än 20 000 m²

50

6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter i samband med att ordinarie förbindelsepunkt
anläggs skall ersättning erläggas enligt verkliga kostnader för den extra
förbindelsepunkten.

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt § 6.1 B för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
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§ 7 Obebyggd fastighet
Avgift utgår
per fastighet
med:

Bostadsfastighet

Annan
fastighet

Grundavgift

5.1 A

100 %

6.1 A

100 %

Tomtyteavgift

5.1 B

50 %

6.1 B

50 %

Lägenhetsavgift

5.1 C

0%

---

Avgift enligt § 5.1 B tas ut endast intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt § 5.1 A och
skall tillsammans med avgift för § 5.1 A erläggas efter det att förbindelsepunkt upprättats
och fastighetsägaren upplysts därom.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostadsfastighet
Tomtyteavgift

5.1 B

50 %

Lägenhetsavgift

5.1 C

100 %

Annan
fastighet
6.1 B

50 %
---

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt § 5.1 B om föreskriften i § 5.3
andra stycket så medger.
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§ 8 Reduceringsregler

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i § 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning oavsett nytta S, V eller Df
En nyttighet

60 % av avgift enligt 5.1 A respektive 6.1 A
60 % av avgift enligt 5.1 B respektive 6.1 B
60 % av avgift enligt 5.1 C och 5.1 D

Två nyttigheter

85 % av avgift enligt 5.1 A respektive 6.1 A
85 % av avgift enligt 5.1 B respektive 6.1 B
85 % av avgift enligt 5.1 C och 5.1 D

Tre nyttigheter

100 % av avgift enligt 5.1 A respektive 6.1 A
100 % av avgift enligt 5.1 B respektive 6.1 B
100 % av avgift enligt 5.1 C och 5.1 D

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare

förelegat, skall erläggas avgifter enligt § 8.1.

§ 9 Särtaxa för överföringsledning

Områdena Färgens östra strand, Simmenäs, Norsesund och Saxebäcken har utöver
ordinarie anläggningsavgift, även en tillkommande särtaxa för överföringsledning
(engångsavgift), för att täcka de extra kostnader som uppkommit i samband med
byggnation av överföringsledningar till dessa områden. Avgiften enligt § 9.1 faktureras i
samband med ordinarie anläggningsavgift.

9.1 Avgift för överföringsledning:
Avgift utgår per fastighet med:
A
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Utan moms

Med moms

35 000 kr

43 750 kr

Färgens östra strand, Simmenäs,
Norsesund och Saxebäcken
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§ 10 Debitering av anläggningsavgifter

10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom den tid som anges i faktura.
10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan, skall erläggas

dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

10.3 Enligt 36 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift

fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till
belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga
omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall
erläggas enligt 5 § Räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i
framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av
avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas
eller ränta skall erläggas enligt 10.2.

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat

förhållande meddelats eller ändrat förhållande (t ex ökning av tomtyta) inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 11 Indexreglering av anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter enligt §§ 5 och 6 är baserade på medelindex av grupperna 311
(jordarbeten), 322 (läggning av PVC-rör) och 324 (läggning av högtrycksrör) för
Entreprenadindex enligt punkt 11.2 i denna §. När detta index ändras, får huvudmannen
reglera anläggningsavgifterna därefter, dock ej oftare än en gång årligen, med iakttagande
av följande bestämmelser:

11.1 Tillägg eller avdrag skall göras med viss procent av avgift enligt § 5 och § 6.
11.2 Basmånad för indexreglering är maj 2021 (126,7).
11.3 Tillägg eller avdrag på anläggningsavgifterna avrundas till närmaste hela krontal vad
gäller avgift per m2 bruttoarea och avgift per m2 tomtyta, och till närmaste hundratal kronor
vad gäller övriga avgifter. Avrundningsreglerna i svensk standard SS 01 41 41 skall
tillämpas.

11.4 Förändring av anläggningsavgifterna utöver indexreglering beslutas av
Kommunfullmäktige.
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§ 12 Särskilda förhållanden

12.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten

och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
i övrigt, skall enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt
antagen särtaxa.

12.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen

i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

12.3 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen
bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
huvudmannen överenskomna kostnader härför.

12.4 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.5 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

12.6 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättas senare än övriga
förbindelsepunkter skall, utöver avgift enligt § 5.5 alternativt § 6.5, erläggas en
etableringsavgift om 20 % av avgiften enligt § 5.1 A alternativt § 6.1 A.

Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
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Brukningsavgifter (§§ 13–20)
§ 13 Bebyggd fastighet

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift:
Avgift utgår per fastighet med:
A

En fast avgift per mätställe och år för
V och / eller S

B

En fast avgift per år för dagvatten Df

C

En rörlig avgift kr/m3 varav:
- vatten, V
- varav spillvattenavlopp, S
- varav dagvattenavlopp från lokalgator,
Dg

Utan moms

Med moms

1 584 kr

1 981 kr

Enligt tabell 13.2
33,00 kr
14,50 kr
16,50 kr
2,00 kr

41,25 kr
18,13 kr
20,63 kr
2,50 kr

13.2 Brukningsavgift för anslutet dagvatten, Df, från fastighet fördelas enligt:
Avgift utgår per servis med:

Utan moms

Med moms

Kostnad per
enhet

Kostnad per
enhet

Servisens
innerdiameter (mm)

Omräkningsfaktor

B1

100

1

510 kr

638 kr

B2

>100 – 150

3

1 532 kr

1 915 kr

B3

>150 – 250

10

5 110 kr

6 388 kr

B4

>250 – 300

20

10 221 kr

12 776 kr

B5

>300

40

20 440 kr

25 550 kr

Avgiften är baserad på erforderlig dimension för dagvattenservisen i förhållande till
fastighetens behov av att avleda dagvattenavlopp.
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13.3 Fastighet som har sitt dagvattenavlopp anslutet till en kombinerad ledning för spilloch dagvattenavlopp eller som inte separerat sitt dagvattenavlopp från spillvattenavlopp
skall erlägga brukningsavgift för dagvatten från fastighet Df.

Har fastigheten utfört, av huvudmannen godkända, åtgärder för lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD) utgår ingen brukningsavgift för dagvatten från fastighet Df.

13.4 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte
skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt § 13.1 C ut efter en antagen förbrukning
om 150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 90 m3/lägenhet och år för
fritidsbostad.

13.5 Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av
vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen
rätt att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark
och Miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i
enlighet med vad som framgår av § 16.
13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till

dagvattenledning (kylvatten och dylikt), skall erläggas avgift med 10 % av avgiften enligt
§ 13.1 C.

§ 14 Avgifter för dagvatten, Dv och Dvv

Den som ansvarar för huvudgator och för att allmän platsmark (Dv) samt Trafikverkets
vägar (Dvv) (se § 4.4) skall erlägga brukningsavgift som en årlig avgift baserad på antal
dagvattenbrunnar och inlopp till kommunens dagvattennät. Avgiftens storlek bestäms
årligen i samband med kommunens budgetarbete för nästkommande år. Beräkning av den
årliga avgiften följer samma principer som gäller enligt § 13.2, dvs med utgångspunkt från
dagvattenledningarnas innerdiameter.
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§ 15 Avgifter i särskilda fall

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.

§ 16 Andra avgifter

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Andra avgifter
(ordinarie arbetstid)

Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare
(begärd av fastighetsägare)

800 kr

1 000 kr

Uppsättning av vattenmätare
(begärd av fastighetsägare)

800 kr

1 000 kr

Avstängning av vattentillförsel
(vid en ekonomisk tvist eller
begärd av fastighetsägare)

800 kr

1 000 kr

Påsläpp av vattentillförsel
(efter avstängning begärd av
fastighetsägare)

800 kr

1 000 kr

800 kr + kostnad för

1 000 kr + kostnad för

Undersökning av vattenmätare
inklusive frakt
Förstörd eller förkommen
vattenmätare
Förgäves besök

undersökning hos
oberoende kontrollorgan

undersökning hos
oberoende kontrollorgan

800 kr +
kostnad för ny mätare

1 000 kr +
kostnad för ny mätare

800 kr

1 000 kr
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Andra avgifter
(ordinarie arbetstid)

Utan moms

Med moms

800 kr / tillfälle +
14,50 kr/m3 vatten

1 000 kr / tillfälle +
18,13 kr/m3 vatten

2 000 kr per combotank

2 500 kr per
combotank

Försäljning av vatten vid
Färgens vattenverk till tankbil
Försäljning av vatten vid
Färgens vattenverk vid
utlåning av combotank

För arbeten, som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid,
debiteras dubbla avgifter enligt ovan.

§ 17 Sprinkleravgifter

Enligt Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA) i Alingsås kommun är det
endast konventionell sprinkler med bassäng som vattenkälla samt boendesprinkler som
normalt tillåts. Anslutning av konventionella sprinklersystem genom direktkoppling till
vattenledning tillåts inte.
Den verksamhet som önskar anlägga en sprinkleranläggning ska ansöka om detta till
huvudmannen, som meddelar beslut skriftligen. Avtal ska tecknas med huvudmannen och
anslutning får inte ske utan skriftligt avtal.

17.1 Vid nyanläggning tillämpas anläggningsavgift enligt § 5.1 alternativt § 6.1. Vid behov
av omläggning för att uppfylla sprinklerbehovet får fastighetsägaren betala faktiska
kostnader för den nya servisen.

För beviljad anslutning av sprinkleranläggning debiteras för samtliga tillkommande
kostnader, som huvudmannen åsamkas utöver normal anslutning. Detta gäller även
kostnader vid första driftprovningen i samband med installationen.

17.2 En fast årlig brukningsavgift tas ut som ersättning för huvudmannens ökade driftoch underhållskostnader för den allmänna VA-anläggningen.
Sprinkleravgift – Fast avgift per år:
Avgift utgår per sprinklerservis med:
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Utan moms

Med moms

A

Innerdiameter servis
≤ 100 mm

6 393 kr/år

7 991 kr/år

B

Innerdiameter servis
> 100 mm

12 786 kr/år

15 983 kr/år

VA-taxa
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Indexreglering enligt § 19 i denna taxa.
Otillåtet och oanmält sprinklerkapacitetsprov debiteras med den merkostnad för de
eventuella problem som sprinklerkapacitetsprovet orsakat på ledningsnätet.

§ 18 Debitering av brukningsavgifter

Avgift enligt §§ 13.1 A, 13.1 B och 13.1 C, §§ 13.2 B1-B5 samt § 17.2 debiteras i efterskott
per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt § 13.1 C
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § Räntelagen från den dag betalningen skulle
skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och
debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning
och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av
fastighetsöverlåtelse.
Där inte digital fjärravläsning av vattenmätare sker ska mätaravläsning ske genom
självavläsning en gång per år. Det vill säga att fastighetsägaren läser själv av
vattenmätaren efter anmodan från huvudmannen.

§ 19 Indexreglering av brukningsavgifter

Brukningsavgifter enligt §§ 13, 14, 16 och 17 är baserade på indextalet för
Konsumentprisindex (KPI) enligt 19.2 denna §. När detta index ändras, får
Samhällsbyggnadsnämnden reglera brukningsavgifterna, dock ej oftare än en gång
årligen, med iakttagande av följande bestämmelser:

19.1 Tillägg eller avdrag skall göras med viss procent av avgift enligt §§ 13, 14, 16 och
17.

19.2 Basmånad för indexreglering är maj 2021 (341,04).
19.3 Tillägg eller avdrag på brukningsavgifterna avrundas till närmaste hela krontal vad
gäller den fasta avgiften, och till närmaste 5-öring vad gäller de rörliga avgifterna (avgift
per m3 levererat dricksvatten). Avrundningsreglerna i svensk standard SS 01 41 41 skall
tillämpas.

19.4 Förändring av brukningsavgifterna utöver indexreglering beslutas av
Kommunfullmäktige.
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§ 20 Särskilda förhållanden

20.1 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13, 14, 16 och 17 får

huvudmannen i stället avtala med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.

20.2 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggöra dennes brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.
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§ 163 2021.470 KS

Taxor för miljöskyddsnämnden 2022
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden beslutade den 24 augusti 2021, § 43, att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna och fastställa nämndens förslag på ändringar och uppdateringar av taxor inom
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria läkemedel, strålskyddslagen,
livsmedelslagen samt lagen om foder och animaliska biprodukter enligt taxa som följer med
ärendet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2021 lämnat följande yttrande:
Inom miljöskyddsnämndens ansvarsområden finns idag flertalet separata taxor. Det
föreslagna taxedokumentet innebär att fem taxeområden samlas i det taxedokument. Detta
omfattar alkoholområdet, området tobak, folköl och receptfria läkemedel,
strålskyddsområdet, livsmedelsområdet samt området animaliska biprodukter. Dessa
områden har flera gemensamma bestämmelser vilket innebär att det är fördelaktigt att
sammanställa dessa i ett samlat taxedokument. Detta gäller inte taxan inom miljöbalkens
område. Samtliga förändringar beskrivs ytterligare i underlag till ärendet.
För alkoholområdet föreslås avgiftsstrukturen för tillsyner ändras till en rörlig avgift som är
direkt kopplad till årsomsättning av alkoholhaltiga drycker. Detta innebär att den fasta
avgiften försvinner och att avgiften inte längre baseras på verksamheternas samlade
årsomsättning av alkohol och mat. Den föreslagna modellen innebär att det går att koppla
årsomsättningen av alkoholhaltiga drycker till behovet av tillsynstid. Av underlag till ärendet
framgår uppskattat årligt behov av tillsyn i förhållande till intervaller som baseras på den
årliga omsättningen av alkoholhaltiga drycker. Föreslagen taxa inom alkohollagen börjar
gälla från 1 januari 2022.
Området tobak, folköl och receptfria läkemedel får ett tillägg i form av en hänvisning till lagen
för handel av receptfria läkemedel. Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att det inte
finns något behov av reviderade avgiftsnivåer för detta område.
Timavgiften inom strålskyddsområdet föreslås höjas från 950 kr till 1 000 kr. Den föreslagna
timavgiften motsvarar den avgift som tas ut inom miljöbalkens område som regleras i separat
taxedokument. Detta förklaras av att de olika avgiftsområdena har samma beräkningsgrund
för timavgiften. Nämnden får besluta om att årligen indexjustera avgiften i taxan för
miljöbalkens område, vilket innebär att timavgiften inom strålskyddsområdet följer denna
utveckling.
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KS § 163, forts

Inom livsmedelsområdet föreslås debitering av den årliga kontrollavgiften efter genomförda
kontroller. Den nuvarande debiteringen tas ut i förskott i början av året. Detta föreslås mot
bakgrund av lagstiftning på området som innebär att det framöver blir lagkrav på debitering
efter genomförd kontroll. Timavgifterna kvarstår på nuvarande nivå, men med tillägg om att
nämnden årligen får indexjustera dessa enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV),
vilket beskrivs nedan. Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.
Timavgifterna inom området animaliska biprodukter har inte uppdaterats i närtid och föreslås
höjas till den nivå som gäller för livsmedelsområdet. Detta förklaras av att dessa två områden
har liknande bestämmelser, vilket innebär att samma beräkningsunderlag används.
Timavgiften för offentlig (planerad) kontroll höjs från 940 kr till 1 360 kr och timavgiften för
extra offentlig kontroll (uppföljande kontroll vid brister i planerad kontroll) höjs från 830 kr till
1 160 kr.
Förändringen som gäller taxan inom livsmedelsområdet föreslås träda i kraft 1 januari 2022.
Därtill föreslås avgifterna för alkohollagen gälla från den 1 januari 2022. Övriga förändringar
föreslås gälla från och med fastställande av taxedokumentet.

Taxedokumentets delar som omfattar livsmedelsområdet samt animaliska biprodukter
innehåller timavgifter. För dessa timavgifter får miljöskyddsnämnden besluta om att höja
timavgifterna en gång per kalenderår (avgiftsår) med PKV som SKR publicerar i oktober
månad före det aktuella kalenderåret (avgiftsåret). De timavgifter som gäller för
strålskyddsområdet justeras enligt timavgiften i miljöbalkens taxa som årligen får
indexjusteras av nämnden med PKV.
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KS § 163, forts
Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 166 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Förslag på ändringar och uppdateringar av taxor inom alkohollagen, tobakslagen,
lagen om handel med receptfria läkemedel, strålskyddslagen, livsmedelslagen samt
lagen om foder och animaliska biprodukter fastställs.
2. Taxorna inom alkoholområdet och livsmedelsområdet träder i kraft 1 januari 2022.
3. Miljöskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja timavgifterna
för kontroller inom livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska produkter
med PKV som publiceras av SKR i oktober månad före det aktuella kalenderåret
(avgiftsåret). För indexuppräkning gällande år 2023 och framgent gäller 2022 års
kostnadsläge som bas och utgångspunkt.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-23
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2021.470 KS

Taxor för miljöskyddsnämnden 2022
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden beslutade den 24 augusti 2021, § 43, att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna och fastställa nämndens förslag på ändringar och uppdateringar av taxor inom
alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria läkemedel, strålskyddslagen,
livsmedelslagen samt lagen om foder och animaliska biprodukter enligt taxa som följer med
ärendet.
Förvaltningens yttrande
Inom miljöskyddsnämndens ansvarsområden finns idag flertalet separata taxor. Det
föreslagna taxedokumentet innebär att fem taxeområden samlas i det taxedokument. Detta
omfattar alkoholområdet, området tobak, folköl och receptfria läkemedel,
strålskyddsområdet, livsmedelsområdet samt området animaliska biprodukter. Dessa
områden har flera gemensamma bestämmelser vilket innebär att det är fördelaktigt att
sammanställa dessa i ett samlat taxedokument. Detta gäller inte taxan inom miljöbalkens
område. Samtliga förändringar beskrivs ytterligare i underlag till ärendet.
För alkoholområdet föreslås avgiftsstrukturen för tillsyner ändras till en rörlig avgift som är
direkt kopplad till årsomsättning av alkoholhaltiga drycker. Detta innebär att den fasta
avgiften försvinner och att avgiften inte längre baseras på verksamheternas samlade
årsomsättning av alkohol och mat. Den föreslagna modellen innebär att det går att koppla
årsomsättningen av alkoholhaltiga drycker till behovet av tillsynstid. Av underlag till ärendet
framgår uppskattat årligt behov av tillsyn i förhållande till intervaller som baseras på den
årliga omsättningen av alkoholhaltiga drycker. Föreslagen taxa inom alkohollagen börjar
gälla från 1 januari 2022.
Området tobak, folköl och receptfria läkemedel får ett tillägg i form av en hänvisning till lagen
för handel av receptfria läkemedel. Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att det inte
finns något behov av reviderade avgiftsnivåer för detta område.
Timavgiften inom strålskyddsområdet föreslås höjas från 950 kr till 1 000 kr. Den föreslagna
timavgiften motsvarar den avgift som tas ut inom miljöbalkens område som regleras i separat
taxedokument. Detta förklaras av att de olika avgiftsområdena har samma beräkningsgrund
för timavgiften. Nämnden får besluta om att årligen indexjustera avgiften i taxan för
miljöbalkens område, vilket innebär att timavgiften inom strålskyddsområdet följer denna
utveckling.
Inom livsmedelsområdet föreslås debitering av den årliga kontrollavgiften efter genomförda
kontroller. Den nuvarande debiteringen tas ut i förskott i början av året. Detta föreslås mot
bakgrund av lagstiftning på området som innebär att det framöver blir lagkrav på debitering
efter genomförd kontroll. Timavgifterna kvarstår på nuvarande nivå, men med tillägg om att
nämnden årligen får indexjustera dessa enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV),
vilket beskrivs nedan. Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.
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Timavgifterna inom området animaliska biprodukter har inte uppdaterats i närtid och föreslås
höjas till den nivå som gäller för livsmedelsområdet. Detta förklaras av att dessa två områden
har liknande bestämmelser, vilket innebär att samma beräkningsunderlag används.
Timavgiften för offentlig (planerad) kontroll höjs från 940 kr till 1 360 kr och timavgiften för
extra offentlig kontroll (uppföljande kontroll vid brister i planerad kontroll) höjs från 830 kr till
1 160 kr.
Förändringen som gäller taxan inom livsmedelsområdet föreslås träda i kraft 1 januari 2022.
Därtill föreslås avgifterna för alkohollagen gälla från den 1 januari 2022. Övriga förändringar
föreslås gälla från och med fastställande av taxedokumentet.
Taxedokumentets delar som omfattar livsmedelsområdet samt animaliska biprodukter
innehåller timavgifter. För dessa timavgifter får miljöskyddsnämnden besluta om att höja
timavgifterna en gång per kalenderår (avgiftsår) med PKV som SKR publicerar i oktober
månad före det aktuella kalenderåret (avgiftsåret). De timavgifter som gäller för
strålskyddsområdet justeras enligt timavgiften i miljöbalkens taxa som årligen får
indexjusteras av nämnden med PKV.
Ekonomisk bedömning
Avgifterna har beräknats enligt förvaltningens självkostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslagna taxor fastställs.
Taxorna inom alkoholområdet och livsmedelsområdet träder i kraft 1 januari 2022.
Miljöskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja timavgifterna för
kontroller inom livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska produkter med PKV som
publiceras av SKR i oktober månad före det aktuella kalenderåret (avgiftsåret). För
indexuppräkning gällande år 2023 och framgent gäller 2022 års kostnadsläge som bas och
utgångspunkt.
Beslutet ska skickas till
MN

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-27
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§ 43 2021.022 MN

Taxor 2022
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar uppdatering och ändring av kommunens taxor inom områdena alkohol,
tobak, receptfria läkemedel, strålskydd (solarier och radon), livsmedel och hantering av
animaliska biprodukter.
Alkoholområdet
I januari 2020 fick dåvarande miljöskyddskontoret i uppdrag av miljöskyddsnämnden att se
över avgifterna för tillsyn av serveringstillstånd för alkohol. Den nuvarande taxan för tillsyn
består av två avgifter, en fast på 2 500 kronor som är lika för alla verksamheter samt en rörlig
avgift som utgår från verksamhetens totala omsättning av alkoholhaltiga drycker inklusive
övrig försäljning (mat). Nämnden ansåg att avgiften i större utsträckning bör vara kopplad till
försäljningen av alkohol.
Området tobak, folköl och receptfria läkemedel
I taxan för tobaksområdet ingår idag även tillsynen av receptfria läkemedel som får säljas i
detaljhandeln och även försäljning av folköl. Taxan behöver ett tillägg med laghänvisningar
för tillsynen av receptfria läkemedel.
Strålskyddsområdet
Inom strålskyddsområdet har en ny strålskyddslag trätt ikraft från och med 1 september
2018. Det finns därför behov att justera taxan så att hänvisning sker till aktuellt lagrum.
Timtaxan behöver också höjas.
Livsmedelsområdet
Inom livsmedelsområdet kom det en ny lagstiftning den 1 april 2020. Där finns det en
möjlighet att införa debitering av den årliga kontrollavgiften efter genomförd kontroll. Från och
med 2024 blir det ett lagkrav att debitera efter genomförd kontroll. Fram till nu har de flesta
kommunerna debiterat årsavgiften i förskott i början av året.
Området animaliska biprodukter
Taxan uppdaterades senast 2011. Timavgiften behöver ändras.
Många olika taxor
Inom miljöskyddsnämndens ansvarsområden finns idag uppdelade i sex separata taxor,
miljöbalken plus de fem taxor som är aktuella för ändringar och uppdateringar i detta ärende.
Flera bestämmelser är gemensamma för alla områden vilket talar för att det skulle vara
fördelaktigt att samla alla taxor utom miljöbalken i ett och samma dokument.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår att taxorna för områdena alkohol, tobaksvaror inklusive receptfria
läkemedel och folköl, strålskydd, livsmedel samt animaliska biprodukter slås samman till ett
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida441
1 avav4596

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2021-08-24

gemensamt dokument. Det skulle ge mer enhetlighet i utformningen av taxorna samt göra
det mer överskådligt. Förvaltningen ser också att det blir enklare att hålla taxorna
uppdaterade då förre dokument behöver hanteras.
Ändringar alkoholområdet
Förvaltningen har under våren 2021 presenterat olika avgiftsmodeller för tillsynen av
serveringstillstånd för alkohol. Den modell som miljöskyddsnämnden slutligen valde innebar
att avgiften föreslås vara rörlig och kopplad till årsomsättningen av alkoholhaltiga drycker.
Skillnaden mot nuvarande modell blir att den fasta avgiften på 2500 kronor per år utgår och
att den rörliga avgiften baseras på verksamhetens årsomsättning av alkoholhaltiga drycker
istället för verksamheternas sammanlagda årsomsättning av alkohol och mat. Taxan föreslås
vara indelad i intervall utifrån årsomsättningen med en bestämd avgift för varje intervall.
Förvaltningen bedömer att det är ett relevant upplägg då det går att koppla årsomsättningen
av alkoholhaltiga drycker till behovet av tillsynstid.
Den lagstadgade tillsynen som förvaltningen utför tar i genomsnitt tre till elva timmar per
verksamhet och år. De större verksamheterna måste besökas upp till fyra gånger per år och
ett normalt besök tar i genomsnitt tre timmar inräknat förberedelser, genomförande och
efterarbete när det inte finns stora brister i verksamheten.
Förvaltningens kostnad för tillsynen är idag cirka 1850 kronor per timme. Det är en högre
timkostnad än för annan typ av tillsyn inom miljöskyddsnämndens ansvarsområden. Det
beror främst på att tillsynen till stor del måste bedrivas på kvällar och helger.
Tabell 1: Förvaltningens uppskattning av koppling mellan årsomsättning, årligt behov av
tillsynstid samt när tillsyn vanligen utförs (vilket påverkar totala kostnaden):

Årlig omsättning av
alkoholhaltiga
drycker

Utförande
Uppskattat årligt
behov av tillsynstid

Upp till 150 000 kr

ca 3 tim

Dagtid

150 000 - 300 000 kr

ca 4 tim

I huvudsak dagtid

300 000 - 2 000 000 kr
2 000 000 - 5 000 000
kr

ca 6 tim

Delvis kväll och helg

ca 9 tim

5 000 000 kr och uppåt

ca 11 tim

Stor del kväll och helg
Övervägande del kväll och
helg

Alkohollagen är en skyddslagstiftning vilket enligt Folkhälsomyndigheten innebär att skyddet
för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och näringspolitiska bedömningar.
Förvaltningen ser inte några motstridigheter i förslaget till nya avgifter för tillsynen av
serveringstillstånd då den följer kommunallagens självkostnadsprincip.
Området tobak, folköl och receptfria läkemedel
Förvaltningen föreslår att det införs en hänvisning till lagen för handel av receptfria läkemedel
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i taxan, vilket saknas i nuvarande taxa. Förvaltningen föreslår att avgifterna kvarstår på
nuvarande nivå.
Strålskyddsområdet
Förvaltningen föreslår att laghänvisningen ändras till nu gällande lagrum och att timavgiften
höjs från 950 kronor till 1000 kronor. Beloppet motsvarar den avgift som tas ut inom
miljöbalkens område. Förvaltningen föreslår också att timavgiften i fortsättningen ska följa
timavgiften för miljöbalkstaxan. Det gör att samma beräkningsunderlag för timavgiften kan
användas på båda områdena vilket förenklar hanteringen.
Livsmedelsområdet
Förvaltningen föreslår att kommunen utnyttjar möjligheten att övergå till debitering av
årsavgiften för planerad livsmedelskontroll till efter genomförd kontroll istället för som nu då
den tas ut i förskott i början av året. Årsavgiften beräknas fortsättningsvis på samma sätt
som idag genom att räkna fram kontrolltiden med hjälp av Livsmedelsverkets
riskklassningsmodell. Fördelen med debitering efter genomförd kontroll är att kontrolltiden på
ett enklare sätt skulle kunna anpassas under året. Idag då avgiften har tagits ut i förskott
görs ingen ny riskklassning förrän året efter vilket innebär att verksamheter som har få eller
inga brister inte kan dra nytta av detta förrän nästkommande år. På motsvarande sätt ökas
inte kontrolltiden för verksamheter som har så många brister att kontrolltiden inte räcker till.
Livsmedelsverkets riskklassningsmodell innebär att verksamheter med få eller inga brister
kan klassas med lägre risk och därmed få färre kontrolltimmar. Förvaltningen bedömer att
det är lämpligt att införa ändringen från och med 1 januari 2022. För att förbereda
livsmedelsverksamheterna på förändringen kommer information att gå ut under hösten 2021
till alla berörda.
Området animaliska biprodukter
Förvaltningen förslår att timavgifterna höjs till samma nivå som livsmedelstaxan. Det finns
bestämmelser hur taxan ska beräknas in om detta område. Bestämmelserna är lika som för
livsmedelsområdet varför det skulle vara lämpligt att använda samma beräkningsunderlag.
Förvaltningen föreslår att timavgiften för offentlig (planerad) kontroll höjs från 940 kronor till
1360 kronor och att timavgiften för extra offentlig kontroll (uppföljande kontroll vid brister i
planerad kontroll) höjs från 830 kronor till 1160 kronor.
Beredning
Enheten för livsmedels- hälsoskydds- samt alkohol och tobakstillsyn kommer under fortsatt
beredning tillsammans med KLK arbeta fram förslag till när föreliggande taxor ska träda i
kraft.
Beslut
Miljöskyddsnämndens beslut
Miljöskyddsnämnden bifaller förvaltningens samtliga förslag på ändringar och uppdateringar
av taxor inom alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria läkemedelenligt,
strålskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter enligt
bilagt förslag till taxa.
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Miljöskyddsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner och fastställer miljöskyddsnämndens förslag på ändringar
och uppdateringar av taxor inom alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria
läkemedelenligt, strålskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska
biprodukter enligt bilagt förslag till taxa.
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Taxa för handläggning och tillsyn inom
områdena alkohol, tobak, e-cigaretter,
receptfria läkemedel, strålskydd,
livsmedel och animaliska biprodukter
Alingsås kommun
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Gäller för: Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Giltighetstid: Tillsvidare
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Beslutad av Kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa innehåller kommunens avgifter för handläggning och tillsyn inom följande
lagstiftningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

alkohollagen (2010:1622)
tobakslagen (2018:2088),
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
strålskyddslagen (2018:396)
livsmedelslagen (2006:804)
lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805)

2 § Avgifterna avser kommunens kostnader för handläggning och tillsyn inom de lagstiftningar
som ingår i taxan. Handläggning och tillsyn innebär arbete med utredningar, kontroller på plats
samt övriga administrativa kontroller. Kontroller på plats inkluderar förberedelser, resa och
efterarbete.
3 § Avgift kan också tas ut för kommunens kostnad för provtagning och analys av prover. I vilka
fall avgift tas ut för provtagning och analys framgår under respektive lagstiftning.
4 § Avgift tas inte ut för handläggning av
1. klagomål som inte var befogade
2. miljöskyddsnämndens överklagade beslut
3. ansökan om utdömande av vite
5 § Miljöskyddsnämnden beslutar om uttag av avgift och om eventuell nedsättning av avgift i
enskilda ärenden. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljöskyddsnämnden i
Alingsås kommun. Avgift tas ut för varje påbörjad kvart, i de fall avgift tas ut som timavgift gånger
nedlagd tid.
6 § Miljöskyddsnämnden får en gång per kalenderår besluta att höja timavgifterna för kontroller
inom livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter med procentsatsen i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober
månad före det aktuella kalenderåret. För indexuppräkning gällande år 2023 och framgent gäller
2022 års kostnadsläge som bas och utgångspunkt.
7 § Avgifter för alkohollagen gäller från och med 1 januari 2022. Avgifter för tobakslagen, lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om
foder och animaliska biprodukter gäller från och med datum för beslut av denna taxa.
Avgifter inom alkohollagen
8 § Avgifterna är beslutade med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622).
9 § Avgift för ansökan betalas till miljöskyddsnämnden i samband med att ansökan lämnas in.
Avgift för tillsyn faktureras verksamheten en gång per år.
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Ansökan

Avgift per ärende

Nytt serveringstillstånd (stadigvarande)

10 000 kr

Kunskapsprov för stadigvarande serveringstillstånd, avgift per tillfälle

1 400 kr

Utvidgat befintligt serveringstillstånd

4 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (öppet arrangemang)

6 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

900 kr

Ändring i bolag (betydande ändring)

3 300 kr

Serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

6 500 kr

Tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning vid arrangemang

4 500 kr

Servering vid gemensamt serveringsutrymme

4 000 kr

Anmälan om serveringslokal vid catering

350 kr

Anmälan om redan godkänd lokal

130 kr

Tillsyn
Avgiften baseras på årsomsättning av alkoholhaltiga drycker under
det senast avslutade räkenskapsåret

Avgift per år

Upp till 150 000 kronor

6 000 kr

150 000 till 300 000 kronor

8 000 kr

300 000 till 2 000 000 kronor

12 000 kr

2 000 000 till 5 000 000 kronor

16 000 kr

5 000 000 kronor och uppåt

20 000 kr

Avgifter för ansökan inom tobakslagen
10 § Avgifterna beslutas med stöd av 8 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter
(2018:2088).
11 § Avgiften för ansökan betalas till miljöskyddsnämnden i samband med att ansökan lämnas in.
Ansökan

Avgift per ärende

Tillstånd för försäljning av tobak och tobaksliknande produkter

8 000 kr

Ändring i bolag (betydande ändring)

2 600 kr
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Avgifter för tillsyn inom tobakslagen (tobaksvaror och e-cigaretter), alkohollagen (folköl)
och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
12 § Avgift för tillsyn vid försäljning av tobaksvaror och e-cigaretter inklusive påfyllningsbehållare
beslutas med stöd av 8 kap 1 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).
13 § Avgift för tillsyn vid försäljning av folköl beslutas med stöd av 8 kap 10 § alkohollagen
(2010:1622).
14 § Avgift för tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel beslutas med stöd av 23 § lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
15 § Den enskilda verksamhetens sammanlagda avgift bestäms av hur många av följande
produktgrupper som säljs. Produktgrupperna är folköl, tobaksvaror, e-cigaretter inklusive
påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.
Antal produktergrupper som säljs (folköl, tobaksvaror, e-cigaretter
inklusive påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel)

Avgift per år

En produktgrupp

2 000 kr

Två produktgrupper

3 000 kr

Tre produktgrupper

4 000 kr

Fyra produktgrupper

5 000 kr

Extra avgift om fler än ett kontrollbesök per år

2 000 kr

Avgifter för tillsyn inom strålskyddslagen
16 § Avgift beslutas med stöd av 8 kap 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och avser tillsyn
av anmälningspliktigt kosmetiskt solarium samt bostäder eller lokaler som allmänheten har
tillträde till där det finns en skyldighet att optimera strålskyddet för radon.
17 § Avgift för provtagning och undersökning av prov vid kosmetiskt solarium beslutas med stöd
av 19 § strålskyddsmyndighetens föreskrift (SSMFS 2012:5)
18 § Avgift tas ut för den faktiskt nedlagda tiden i varje enskilt ärende gånger den timavgift som
är fastställd i den här taxan. För provtagning och analys samt kontrollköp tas avgift ut
motsvarande den faktiska kostnaden.
19 § Gällande timavgift är samma som den senast fastställda timavgiften i Alingsås kommuns
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
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Avgifter för tillsyn inom livsmedelslagen
Avgifterna beslutas med stöd av förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
20 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:
1.
2.
3.
4.
5.

registrering av anläggning och betydande ändringar i verksamhet
planerad kontroll (offentlig kontroll)
uppföljande kontroll (av brister som konstaterats vid planerad kontroll)
utredning av klagomål
övriga kontroller som behöver utföras

21 § Alla avgifter debiteras efter genomförd kontroll.
22 § Timavgift vid planerad kontroll är 1360 kronor. Timavgift vid uppföljande kontroll, utredning
av klagomål, registrering av anläggning och betydande ändringar i verksamhet samt övriga
kontroller som behöver utföras är 1160 kronor.
23 § För registrering av ny anläggning tas avgift ut för två timmars arbete. För handläggning av
betydande ändringar i verksamheten tas avgift ut för en timmas arbete.
24 § Avgift för planerad kontroll baseras på den kontrolltid anläggningen tilldelas utifrån
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av
kontrolltid”. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften för
planerad kontroll.
25 § Om en tillämpning av Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning skulle medföra att
kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet
tilldelas anläggningen kontrolltid på grundval av miljöskyddsnämndens bedömning av
kontrollbehovet.
Avgifter för tillsyn inom lagen om foder och animaliska biprodukter
26 § Avgifterna beslutas med stöd av 4 - 6 §§ i förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig
kontroll av foder och animaliska biprodukter.
27 § Timavgiften är 1360 kronor per timme för offentlig (planerad) kontroll och 1160 kronor per
timme för extra offentlig kontroll (uppföljande kontroll vid brister).
28 § För offentlig kontroll ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den
kontrolltid miljöskyddsnämnden tilldelar företaget. Kontrolltiden bestäms genom en riskanalys
som följer Jordbruksverkets riktlinjer. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden
multipliceras med timavgiften.
29 § Den årliga avgiften för den offentliga (planerade) kontrollen ska betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
30 § Alla avgifter debiteras efter genomförd kontroll.
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Råd och anvisningar samt
Allmänna bestämmelser för
vatten och avlopp (ABVA)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 164 2021.469 KS

Råd och anvisningar samt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp
(ABVA)
Ärendebeskrivning
VA-verksamheten regleras av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, den så kallade
Vattentjänstlagen. Varje huvudman (i detta fall Alingsås kommun) ska fastställa föreskrifter
för de som nyttjar den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Dessa föreskrifter går
under benämningen ABVA, vilket är en förkortning för Allmänna Bestämmelser för Vatten
och Avlopp i Alingsås kommun. I ABVA regleras de bestämmelser som gäller för brukande
av Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Råd och anvisningar ger praktiska råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor för
de som har kommunalt vatten och avlopp. Råden är ett komplement till ABVA.
Alingsås kommun har idag en ABVA med tillhörande Råd och anvisningar från 2009, vilken
har varit i behov av uppdatering. Denna nya version av Råd och anvisningar till ABVA, samt
uppdaterad ABVA kommer att ersätta tidigare version.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 augusti 2021, § 144 behandlat ärendet och godkänt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Råd och anvisningar till ABVA, samt uppdaterad
ABVA.
Dokumentet kommer att gälla från 1 november 2021, om det fastställs.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 september 2021 lämnat följande yttrande:

Dokumenten uppfyller ett viktigt syfte att klargöra vad som krävs av den som använder den
kommunala allmänna vatten-och avloppsanläggningen.
Kommunledningskontoret är positiva till att en ny version av Råd och anvisningar har tagits
fram och att ABVA har uppdaterats.
Arbetsutskottet har den 6 oktober, § 167 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Råd och anvisningar samt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) fastställs.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida451
1 avav1596

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-24
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2021.469 KS

Råd och anvisningar samt ABVA
Ärendebeskrivning
VA-verksamheten regleras av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, den så kallade
Vattentjänstlagen. Varje huvudman (i detta fall Alingsås kommun) ska fastställa föreskrifter
för de som nyttjar den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Dessa föreskrifter går
under benämningen ABVA, vilket är en förkortning för Allmänna Bestämmelser för Vatten
och Avlopp i Alingsås kommun. I ABVA regleras de bestämmelser som gäller för brukande
av Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Råd och anvisningar ger praktiska råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor för
de som har kommunalt vatten och avlopp. Råden är ett komplement till ABVA.
Alingsås kommun har idag en ABVA med tillhörande Råd och anvisningar från 2009, vilken
har varit i behov av uppdatering. Denna nya version av Råd och anvisningar till ABVA, samt
uppdaterad ABVA kommer att ersätta tidigare version.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 23 augusti 2021, § 144 behandlat ärendet och godkänt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Råd och anvisningar till ABVA, samt uppdaterad
ABVA.
Dokumentet kommer att gälla från 1 november 2021, om det fastställs.
Kommunledningskontorets yttrande
Dokumenten uppfyller ett viktigt syfte att klargöra vad som krävs av den som använder den
kommunala allmänna vatten-och avloppsanläggningen.
Kommunledningskontoret är positiva till att en ny version av Råd och anvisningar har tagits
fram och att ABVA har uppdaterats.
Ekonomisk bedömning
Ett antagande av Råd och anvisningar till ABVA samt uppdaterad ABVA innebär inga
ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Råd och anvisningar till ABVA samt uppdaterad ABVA fastställs.

Beslutet ska skickas till
SBF-Kretslopp
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Jenny Perslow
Tillväxt och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-30
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Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-08-23

§ 144 2021.245 SBN

Råd och anvisningar samt ABVA
Ärendebeskrivning
VA-verksamheten regleras av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
(Vattentjänstlagen).
Varje huvudman (i detta fall Alingsås kommun) ska även fastställa föreskrifter för de som
nyttjar den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Dessa föreskrifter går under
benämningen ABVA, vilket är en förkortning för Allmänna Bestämmelser för Vatten och
Avlopp i Alingsås kommun. I ABVA regleras de bestämmelser som gäller för brukande av
Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Råd och anvisningar ger praktiska råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor för
de som har kommunalt vatten och avlopp. Råden är ett komplement till ABVA.
Alingsås kommun har idag en ABVA med tillhörande Råd och anvisningar från 2009, vilken
har varit i behov av uppdatering. Denna nya version av Råd och anvisningar till ABVA samt
uppdaterad ABVA ersätter tidigare version.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Råd och anvisningar till
ABVA samt uppdaterad ABVA.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa Råd och anvisningar
till ABVA samt uppdaterad ABVA. Dokument gäller från 1 november 2021.
Expedieras till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Inledning
Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för
ett fungerande samhälle. Kretsloppsavdelningen ansvarar för att producera och distribuera
vatten med god kvalitet, rena spillvatten samt att omhänderta dagvatten utan att
olägenheter uppstår. I kommunen finns cirka 60 mil vatten- och avloppsledningar, fem
vattenverk, fyra reningsverk och ett stort antal tryckstegrings- och pumpstationer. För att
bibehålla hög driftsäkerhet underhålls och förbättras anläggningarna kontinuerligt.
Anläggningarna förser ca 6 300 abonnenter, eller 32 000 personer, med vatten.
Ett väl fungerande vatten- och avloppssystem är starkt beroende av hur fastighetsägarnas
del av ledningssystemet ser ut och hur de använder systemet. Det är därför mycket viktigt
att följa de bestämmelser och regler som finns. Detta dokument har tagits fram för att
klargöra vad som krävs av den som använder den kommunala allmänna vatten- och
avloppsanläggningen.
Råd och anvisningar ger praktiska råd och upplysningar om vanligt förekommande frågor
för dig med kommunalt vatten och avlopp. Råden är ett komplement till Allmänna
Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA) i Alingsås kommun, se Bilaga 1. ABVA
baseras på Vattentjänstlagen, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, se Bilaga 2,
och reglerar de bestämmelser som gäller för brukande av Alingsås kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning. Avgifter regleras i kommunens taxa för vatten och avlopp
(VA-taxa). Aktuell VA-taxa finns att läsa på kommunens hemsida.
Behöver du ytterligare råd är du välkommen att kontakta oss. Du finner kontaktuppgifterna
på sista sidan i detta dokument.

Råd och anvisningar till Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA),
reviderad 2021.
Illustrationer: Mattias de Maré
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Ansvarsfördelning
Huvudmannens ansvar
Huvudmannen ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av
avloppsvatten samt rening av spillvatten inom verksamhetsområdena för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten.
Alla ledningar med tillhörande anläggningar, så som vatten- och avloppsreningsverk, som
huvudmannen äger kallas för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. I den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen ingår också servisledningar från
huvudledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Alingsås kommun är
kretsloppsavdelningen.

Avgifter
Huvudmannen finansierar den allmänna vatten- och avloppsanläggningen med tillhörande
tjänster, genom att ta ut avgifter från abonnenterna, det vill säga från de som nyttjar den.
Avgifterna finns beskrivna i vatten- och avloppstaxan, även kallad VA-taxa. Verksamheten
är alltså inte finansierad via skattemedel.
Innan en fastighet ansluts till den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen tas en anläggningsavgift ut. Därefter
debiteras en löpande brukningsavgift uppdelad på fast och
rörlig avgift. Fast avgift baseras på anslutning till vatten,
spillvatten och/eller dagvatten. Rörlig avgift baseras på den
mängd vatten som förbrukas. Brukningsavgiften inkluderar all
den service som det innebär att ha tillgång till vattentjänster
24 timmar om dygnet, alla dagar året runt.
Fastighetsägaren är ansvarig för att avgifter för kommunalt
vatten och avlopp betalas. Vid felaktig debitering har huvudmannen skyldighet att justera
hushållens avgift tre år tillbaka i tiden.

Fastighetsägarens ansvar
Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och
huvudmannens. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts
till huvudmannens ledningsnät.
Fastighetsägaren ansvarar för ledningar och andra vatten- och avloppsinstallationer på
den egna fastigheten, innanför förbindelsepunkten. Fastighetsägaren ska se till att
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ledningarnas läge inom fastigheten dokumenteras och att dokumentationen följer
fastigheten vid ägarbyte.

Fastighetsägaren ansvarar för att allt installationsarbete, även sådant som inte kräver
bygglov eller bygganmälan, anordnas och utförs så att det uppfyller kraven enligt
Boverkets regler samt följer hänsynsregler i Miljöbalken. Alla installationer ska tillses och
skötas regelbundet. Eftersom vatten är ett livsmedel som kräver aktsamhet måste vattenoch avloppsinstallationer och anslutningen till den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen utföras på fackmannamässigt sätt.
Vattenmätaren som sitter inne på fastigheten, ägs och underhålls dock av huvudmannen.
Fastigheter som ansluter spillvattnet till en trycksatt allmän spillvattenledning har även en
liten pumpstation, så kallad LTA-anläggning, vilken också ägs och underhålls av
huvudmannen.
Ägarbyte ska meddelas till huvudmannen och en avstämning av vattenmätarens ställning
ska göras i samband med ägarbytet.
Fastighetsägaren ansvarar för att informera eventuella hyresgäster och verksamheter om
gällande regler för nyttjande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Dessa
regler framgår av Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA) i Alingsås med
tillhörande Råd och anvisningar (detta dokument).
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Förbindelsepunkt
Förbindelsepunktens läge
Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens
servisledningar ansluts till huvudmannens vatten- och
avloppsledningsnät. Normalt ligger förbindelsepunkten cirka
0,5 m utanför fastighetsgränsen (tomtgränsen) när
fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna
ledningar.
Om fastighetsägaren önskar annat läge av förbindelsepunkt
än det huvudmannen beslutat om, och huvudmannen kan
tillgodose detta, får fastighetsägaren betala eventuella
merkostnader. Även kostnaden för ändring eller borttagning
av servisledning betalas av fastighetsägaren.

Det kan inträffa situationer då en inre
fastighets servisledning behöver dras över
en yttre fastighet för att kunna ansluta till
förbindelsepunkt i gatan. Denna lösning
medför, vid avstyckning i efterhand, att avtal
(ledningsrätt/servitut) ska upprättas för de
båda fastighetsägarna emellan. För att
ordna med detta tas kontakt med
Lantmäteriet.

Förbindelsepunkt: Den punkt där inkoppling av en fastighets ledningar till den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen sker. Punkten utgör gränsen mellan
fastighetsägarens och huvudmannens respektive ansvarsområde och är den punkt där
fastighetens servisledningar ansluts till huvudmannens ledningsnät.
Servisledningar: De ledningar som förbinder fastighetens vatten- och
avloppsinstallation med huvudmannens ledningar.
Fastighetens vatten- och avloppsinstallation: Ledningar och anordningar så som
exempelvis vattenmätarkonsol inklusive avstängningsventiler runt vattenmätare,
backventil, återströmningsskydd, dräneringsvattenpump, anordning för lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD), samlingsbrunnar och dylikt, på fastighetens
sida om förbindelsepunkten.
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Ledningsrätt och U-område
När de allmänna vatten- och avloppsledningarna
ligger i område med ledningsrätt (en beslutad
rättighet att lägga ner och underhålla ledningar på
annans mark) eller i så kallat U-område (mark med
allmänna underjordiska ledningar) tillämpas annat
läge för förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten
hamnar för dessa situationer vid gränsen mellan
området för ledningsrätten/U-området och den
egna fastigheten.

Gemensam förbindelsepunkt
Huvudmannen kan i särskilda fall godkänna att
flera fastighetsägare kopplar in sina vatten- och
avloppsinstallationer till det allmänna ledningsnätet
i en för fastigheterna gemensam förbindelsepunkt.
För att undvika framtida tvister och andra problem
bör fastigheterna bilda en samfällighetsförening
som tillsammans äger och sköter de
gemensamma vatten- och avloppsledningarna
(gemensamhetsanläggningen). Lantmäteriet kan
hjälpa till i dessa frågor.
Samfällighetsföreningen skriver avtal med
huvudmannen. Vattenmätare ska placeras i ett
gemensamt uppvärmt utrymme, exempelvis förråd
eller garage, alternativt mätarbrunn.

Dricksvatten
Vattenkvaliteten är hög och jämn
Vattnet från kommunens vattenverk håller mycket hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller
de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten. Vattenkvaliteten kontrolleras
dagligen vid vattenverken. Dessutom sänds flera vattenprov per månad, både från
vattenverk, ledningsnät och hemma hos abonnenter, in för analys vid ackrediterat
laboratorium. Proverna tas enligt ett kontrollprogram som godkänts av tillsynsmyndigheten.
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Observera att det endast är
kallvatten som räknas som
livsmedel, inte varmvatten. Använd
inte varmvatten till matlagning på
grund av ökad risk för bakterier och
koppar i vattnet om du har kopparrör
i huset. Ta för vana att alltid spola ur
vattnet som stått i ledningen över
natten eller när du varit bortrest.
Huvudmannen garanterar inte ett
visst vattentryck, men trycket är
oftast runt 2,5-7 kg/m².

Problem med vattnet
Missfärgat vatten
Någon enstaka gång kan problem med missfärgat vatten förekomma på ledningsnätet. Det
är inte hälsofarligt och oftast lokalt.
Vid vissa tillfällen kan vattnet innehålla små luftbubblor som
gör att vattnet ser gråvitt ut. Spola vattnet så försvinner
luftbubblorna ganska snabbt och vattnet blir klart.
Eftersom en del vattenledningar är av järn bildas med tiden
rost i dessa ledningar. I samband med driftstörningar på
ledningsnätet eller i fastigheter, exempelvis vattenläckor och
uttag av vatten vid släckning av brand, ökar vattenhastigheten
i ledningarna och rost kan lossna och missfärga vattnet. Spola
vattnet tills det är klart. Järnhaltigt vatten kan missfärga porslin
och ljus tvätt.
Kontakta huvudmannen om du har problem med missfärgat
vatten, kommunen kan behöva åtgärda något.
Dålig lukt eller smak
Vid problem med dålig lukt eller smak ska du i första hand spola vattnet tills vattnet känns
kallt och lukten och/eller smaken försvinner. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått
i ledningen när du varit bortrest. Om lukten/smaken inte försvinner bör du kontakta
huvudmannen, kommunen kan behöva åtgärda något.
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Vattenförbrukning
Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn är cirka 150 liter, eller
55 m³ per år. För hushåll varierar förbrukningen stort, 70-250 m³ beroende på antal
personer och hushållets vanor.
Genomsnittlig vattenförbrukning är 150 liter per person och dygn, fördelat enligt nedan:
•

10 liter mat och dryck

•

25 liter toalettspolning

•

30 liter disk

•

25 liter tvätt

•

50 liter personlig hygien

•

10 liter övrig användning

Dosering av tvätt- och diskmedel
Doseringsmängden av tvätt- och diskmedel är
beroende av vattnets hårdhet och pH. Mycket hårt
vatten kräver hög dosering, men för ett mjukt
vatten räcker det med låg dosering. Vattnet som
levereras från kommunens vattenverk är mjukt,
därför räcker det med en låg dosering av tvätt- och
diskmedel.
Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader och
är mellan 1-3˚dH. Det mjuka vattnet medför också
att salt för avhärdning inte behövs till diskmaskin
eller kaffebryggare. Information om
doseringsmängder finns på tvätt- och diskmedelsförpackningarna.
Vattnets pH är cirka 8.

Vattenmätning
Huvudmannen tar betalt för varje förbrukad kubikmeter vatten. Prisuppgifter framgår av
aktuell taxa för vatten och avlopp (VA-taxa). För att förbrukad mängd vatten ska kunna
mätas finns en vattenmätare monterad på fastighetens inkommande vattenledning.
Vattenmätaren ägs av huvudmannen, vilken även sköter service av mätaren samt tillser att
mätaren byts ut regelbundet. För en villa byts vattenmätaren minst vart tionde år. För att
huvudmannens medarbetare ska kunna komma åt vattenmätaren i samband med
exempelvis byte av mätaren, måste fastighetsägaren lämna fritt tillträde till den.
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Mätarplatsen och dess armatur, inklusive ventiler, ska bekostas och underhållas av
fastighetsägaren. Mätaren ska skyddas mot frost. Ibland behöver ventilerna före och efter
vattenmätaren bytas. Fastighetsägaren ska då anlita och bekosta en VVS-montör.
Det är endast huvudmannen som får byta eller demontera vattenmätaren och manövrera
servisventilen i gatan.

Avläsning av vattenmätaren
För att fakturera abonnenterna efter så korrekt
förbrukning som möjligt behövs en avläsning av
vattenmätaren. Avläsning ska ske minst en gång per år.
Huvudmannen har sedan mitten av 2017 börjat införa
digitala vattenmätare allt eftersom äldre mätare byts ut.
För digitala vattenmätare registreras mätarställningen
genom fjärravläsning.
Självavläsningskort skickas ut årligen under januarifebruari till de abonnenter som ännu inte fått digital
vattenmätare. Korten skickas till fastighetsägaren
eftersom det är ägarens ansvar att mätarställningen lämnas in till huvudmannen.
Mätarställningen kan meddelas via kommunens svarsblankett, internet eller telefon.
Kommunen anlitar Alingsås Energi för hantering av brukningsavgifter gällande vatten och
avlopp.

Placering och installation av
vattenmätare
Vattenmätarens placering ska godkännas av
huvudmannen. Mätaren ska vara lättåtkomlig för
avläsning, byte och reparation. Den ska sättas upp i
uppvärmt utrymme så att den är skyddad mot frost.
Den får heller inte placeras så att den tynger och
därigenom skadar ledningen.
Ha som vana att stämma av vattenmätarens
ställning med uppskattad förbrukning i samband
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med att du får din räkning för vatten och avlopp. Ändras förbrukningen exempelvis på
grund av ändrat antal personer i hushållet, går det bra att meddela Alingsås Energi för
justering av den uppskattade årsförbrukningen. Stor förbrukning kan tyda på
vattenläckage, exempelvis en rinnande toalett.

Återströmningsskydd
Alla fastighetsägare är skyldiga att ha återströmningsskydd, även kallat backventil, på
inkommande vattenledning. Syftet med återströmningsskydd är att förhindra förorening av
dricksvatten genom återströmning. Har du pool eller en verksamhet krävs annan klass på
återströmningsskyddet, se standarden SS-EN 1717 Vattenförsörjning - Skydd mot
förorening av dricksvatten - Allmänna krav på skyddsdon för att förhindra förorening
genom återströmning.
Är du osäker om återströmningsskydd är installerat, kontakta en VVS-montör.
Återströmningsskydd ska vara monterade i alla hus. Nya vattenmätare har ett inbyggt
återströmningsskydd.

Förebyggande av frostskador
Vid stark och långvarig kyla finns risk att vattnet fryser i
ledningar och vattenmätare. Det är särskilt stor risk i
ouppvärmda utrymmen och i markförlagda ledningar som
ligger grunt. Du ska därför se till att vattentemperaturen i
vattenledningen inte tillåts sjunka under nollstrecket. Otäta
dörrar och öppen ventilation bör ses över. Vid akut frysrisk
kan frysning förhindras genom att låta en tappkran tillfälligt
stå något öppen så att det blir ett svagt, jämnt flöde i
ledningen. Kranen måste förstås hållas under uppsikt så
att det inte blir översvämning. Om mätaren placeras så att
den fryser debiteras fastighetsägaren kostnaden för en ny
mätare, i enlighet med gällande VA-taxa.

Vattenläckor i fastigheten
En läcka på servisledningen för vatten kan uppstå utan förvarning. Om vattnet rinner ut i
marken, är läckan ofta svår att upptäcka och om läckan är belägen före vattenmätaren,
registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara
titta på mätaren utan också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att kranar i huset
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är stängda, så läcker ledningen. Fastän det bortrunna vattnet inte kan mätas upp när
läckan ligger före mätaren, ska läckan repareras snarast. Annars riskerar du att din
fastighet drabbas av en vattenskada samt att huvudmannen stänger av vattnet och
debiterar en extra avgift för omätt vatten.
Fastighetsägaren har ansvaret att åtgärda
eventuella fel på fastighetens vatten- och
avloppsinstallation. Är det oklart om felet på
servisledningen finns på fastighetens del
eller på den allmänna delen av
servisledningen, bör fastighetsägaren först
låta undersöka på vilken del av
servisledningen felet finns. Visar det sig att
felet finns på den allmänna delen, betalar
huvudmannen skälig del av
undersökningskostnaderna.
Å andra sidan ska fastighetsägaren betala
skälig del av huvudmannens utredningskostnader om det skulle visa sig att felet är beläget
på fastighetens del av servisledningen. Huvudmannen har enligt 41 § Vattentjänstlagen,
rätt att undersöka en vatten- och avloppsinstallation och dess brukande inom en fastighet.

Många droppar små …
Tycker du att vattenräkningen
är ovanligt hög? Det kan bero
på läckande kranar eller
rinnande toaletter. Titta på
räkneverket i vattenmätaren.
Är alla kranar stängda ska det
stå still. Det som bara är några
droppar då och då, blir med
tiden stora och dyra
vattenmängder. För att
illustrera vilka mängder en
liten oansenlig läcka kan
förorsaka, har vi gjort denna
uträkning. Ett hushåll förbrukar
normalt sett i snitt 150 m³/år.
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Sprinkler
En sprinkleranläggning är avsedd att detektera och släcka en brand genom att spruta
vatten i brandens begynnelseskede samt att hålla branden under kontroll så att
släckningsarbete kan fullföljas av personer på plats eller av Räddningstjänsten.
Den verksamhet som önskar anlägga en sprinkleranläggning ska ansöka om detta till
huvudmannen, som meddelar beslut skriftligen. Avtal ska tecknas med huvudmannen och
anslutning får inte ske utan skriftligt avtal.
Anslutning av konventionella sprinklersystem genom direktkoppling till vattenledning tillåts
inte. Konventionell sprinkler med bassäng som vattenkälla samt boendesprinkler tillåts
normalt. Otillåtet och oanmält sprinklerkapacitetsprov debiteras med den merkostnad för
de eventuella problem som sprinklerkapacitetsprovet orsakat på ledningsnätet.

Spillvatten
Vad är spillvatten?
Spillvatten är förorenat vatten från
hushåll, industrier,
serviceanläggningar och dylikt.
Spillvatten avleds genom
spillvattenledningar till
avloppsreningsverk för rening.
Ibland används även begreppet
avloppsvatten. Avloppsvatten är ett
samlingsnamn för spillvatten,
dagvatten och dräneringsvatten.
Dagvatten är regn- eller smältvatten
från snö och is, och som tillfälligt
rinner på markytan. Dagvatten
uppstår vid hårdgjorda ytor så som
tak, gårdar och gator.
Dräneringsvatten är vatten som
avleds genom dränering från
exempelvis husgrunder. Dräneringsvatten avleds tillsammans med dagvatten.
Avloppsvatten: Samlingsnamn för nedanstående:
Spillvatten: Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt.
Dagvatten: Ytligt avrinnande regn- och smältvatten.
Dräneringsvatten: Vatten som avleds genom dränering.
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Avloppsledningsnätet
Ett system med skilda ledningar för spillvatten respektive dagvatten kallas för
duplikatsystem. I äldre områden kan det förekomma att spill-, dag- och dräneringsvatten
avleds i samma ledning och det kallas då för ett kombinerat system. Avsikten med det
separerade systemet, duplikatsystem, är att minska belastningen på reningsverken och
förhindra översvämningar i fastigheter till följd av uppträngande avloppsvatten från
överfyllda ledningar i samband med kraftiga regn. Allt eftersom befintligt ledningsnät
förnyas, byggs separata ledningar för spillvatten och dagvatten ut även i äldre områden.

Vad händer med spillvattnet?
Spillvatten från hushåll går till avloppsreningsverket där det renas från näringsämnen som
fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen innan vattnet släpps ut till naturen i sjöar eller
andra vattendrag. Det vattendrag till vilket det renade avloppsvattnet leds kallas för
recipient. Näringsämnena samlas i ett slam som kan användas som gödningsmedel i
jordbruk.
För att få leda spillvatten från verksamheter och industrier till kommunens reningsverk
krävs oftast en förbehandling så som avskiljning av olja, fett eller liknande.

Tänk på miljön
Eftersom våra avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från
hushåll får endast vatten från toaletter, bad/dusch, tvätt, disk och matlagning släppas ut till
det allmänna spillvattennätet. I toaletten får endast sådant som har passerat kroppen samt
toalettpapper spolas ner.
Om andra ämnen eller fasta föremål spolas ner, äventyras ledningsnätets och
avloppsreningsverkens funktion. Dessutom försämras kvaliteten på slammet från
avloppsreningsverken och det riskerar att bli oanvändbart som jordförbättringsmedel inom
jordbruket. Även de sjöar och vattendrag som utgör recipient för reningsverken riskerar att
få en försämrad vattenkvalitet.

Detta får du inte spola ner i avloppet
För att inte äventyra ledningsnätets och avloppsreningsverkens funktion, försämra kvalitén
på slammet samt vattenmiljön och det biologiska livet i recipienten, får nedanstående inte
spolas ner i avloppet, utan ska sorteras enligt angivelser nedan.
Fastighetsägare får inte tillföra spillvatten från köksavfallskvarn till det allmänna
avloppsledningsnätet. Köksavfall ska sorteras som matavfall.
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Stekfett, frityr- och matolja kan i små mängder
sorteras som matavfall genom att med hjälp av
hushållspapper torka ur fett från till exempel en
stekpanna och därefter sortera pappret som
matavfall. Något större mängder fett kan hällas i en
plastflaska och sorteras som brännbart avfall. Stora
mängder fett lämnas för återvinning på
återvinningscentral.
Spola aldrig ner fett i avloppet då det kan orsaka
stopp i ledningarna. Stoppen kan i sin tur leda till
översvämningsskador på din eller närliggande
fastighet.
Tops, bindor, tamponger, kondomer, våtservetter, kattsand och dylikt sorteras som
brännbart avfall.
Överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket.
Exempel på farligt avfall som ska lämnas vid återvinningscentral är:
•

Petroleumprodukter så som olja,
bensin och diesel.

•

Lösningsmedel och avfettningsmedel,
till exempel lacknafta och aceton.

•

Färg- och lackrester, även rester av
konstnärsfärger och vattenbaserade
färger.

•

Lim.

•

Starkt surt eller alkaliskt avfall som
syror eller lut.

•

Bekämpningsmedel.

•

Tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly.

•

Elektronik

•

Ljuskällor.

•

Fotokemikalier.

•

Giftiga vätskor.

Gamla kläder lämnas i första hand till second hand, det vill säga återbruk och i andra hand
till textilåtervinning och i tredje hand sorteras de som brännbart avfall.
Tillförsel av otillåtna ämnen eller föremål som orsakar skador och/eller kostnader för
huvudmannen leder till skadeståndskrav mot fastighetsägaren, enligt 47 §
Vattentjänstlagen.
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Biltvätt
När du ska tvätta din bil ska du göra det i en
”gör-det-själv-hall” eller i en automatisk biltvätt.
Där renas det smutsiga tvättvattnet i ett första
steg vid tvättanläggningen, innan det går vidare
till reningsverket för ytterligare rening.
Tvättvattnet innehåller, utöver bilschampo och
eventuellt avfettningsmedel, föroreningar så
som oljor, tungmetaller, däck- och asfaltsrester.
Om du tvättar bilen på gatan så rinner vattnet
via dagvattenbrunnar och ledningar direkt ut till
våra sjöar och vattendrag. Även om du tvättar
med miljöanpassade rengöringsmedel är de inte
så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen. Vissa av kommunens sjöar
används som dricksvattentäkter och även djur och växter som lever i och av vattnet
behöver skyddas.

Villapump
En allmän avloppsanläggning utförs normalt så att fastigheterna kan ansluta sina
servisledningar och nyttja anläggningen utan att det krävs särskilda anordningar för
fastigheten. Detta är dock inte
alltid möjligt. Topografiska
förhållanden kan exempelvis
göra det omöjligt att avleda
spillvatten med självfall till den
allmänna anläggningens
självfallsledning för spillvatten.
Då krävs det att så kallade
villapumpar installeras för att
anläggningen ska kunna
nyttjas på avsett vis.
Det är fastighetsägaren som
äger och förvaltar villapumpen
samt bekostar införskaffande, installation och drift i sin helhet.

Tryckavloppssystem
Tryckavloppssystem, även kallade LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp) består av trycksatta
spillvattenledningar till vilka det krävs pumpning från respektive fastighet. LTA-system
används i områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem för
spillvatten. Det kan till exempel vara kuperad terräng, mycket berg eller en hög
grundvattennivå i området som medför att detta system används.
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En LTA-anläggning är en liten
pumpstation med en tank, en
pump och en apparatlåda för
pumpens styrning.
Avloppsvattnet från huset
rinner först ner till LTApumpen på fastigheten,
därefter pumpas avloppet
vidare till det kommunala
trycksatta avloppssystemet.
För att säkerställa att LTApumpen fungerar som den ska
finns ett larm tillhörande
anläggningen. Larmenhet ska
sitta så till att du blir uppmärksammad om den larmar.
Huvudmannen ansvarar för LTA-anläggningen. Enhetens plats bestäms av huvudmannen.
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar nedgrävning av pumpenheten samt
väganslutning som möjliggör åtkomlighet för underhåll. Fastighetsägaren ansvarar för
pumpenhetens elförsörjning samt erforderliga anordningar för att sammankoppla
pumpenheten med fastighetens avloppsinstallation. Fastighetsägaren ansvarar för att hålla
pumpenheten åtkomlig för huvudmannens driftpersonal samt bör omgående rapportera
driftstörningar.

Dagvatten
Fastigheter inom
verksamhetsområde för dagvatten
kan anslutas till den allmänna
dagvattenanläggningen.
Dagvattnet i den allmänna
dagvattenanläggningen leds oftast
orenat till närmsta sjö eller
vattendrag. Det är därför viktigt att
inget annat än regnvatten och
vatten från dräneringar avleds via
dagvattensystemet.
För att motverka igensättningar på
ledningsnätet ska fastighetens
dagvatteninstallation vara försedd
med dagvattenbrunn innehållandes
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vattenlås och sandfång. Dagvattenbrunnen ska alltid vara åtkomlig för inspektion och
sandfånget ska tömmas efter behov.
Huvudmannens dagvattenanläggning har möjlighet att ta emot ett begränsat
dagvattenflöde, vilket innebär att fastighetsägaren kan behöva fördröja dagvatten på
fastigheten för att inte orsaka översvämning.
Det är inte tillåtet att avleda dag- och dräneringsvatten till spillvattennätet. Om en fastighet
har sitt dagvatten anslutet till spillvattenledningen ska detta separeras.
Förorenat dagvatten får inte tillföras den allmänna dagvattenanläggningen utan
förbehandling. Exempel på dagvatten som kräver förbehandling är bensin- och oljehaltigt
vatten som måste renas innan avledning till den allmänna dagvattenanläggningen. Slam
från exempelvis bergvärmeborrning, så kallat borrkax, får inte tillföras brunnar,
ledningssystem eller diken för dagvatten.

Hållbar dagvattenhantering
Klimatförändringar påverkar samhället, bland annat genom fler översvämningar och längre
torrperioder. Hanteringen av dagvattnet i samhället har stor betydelse för anpassningen till
sådana klimatförändringar och för kvalitén på vattnet i våra sjöar och vattendrag.
Hållbar dagvattenhantering innebär att dagvatten hanteras i öppna, gröna system såsom
dammar, diken och infiltration i grönstråk/planteringar istället för i ledningar och slutna
underjordiska fördröjningsmagasin. När dagvattnet tas omhand lokalt på den fastighet där
det uppstår kallas det för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Med en hållbar och
lokal dagvattenhantering erhålls förutom avledning av dagvatten samtidigt andra positiva
effekter såsom viss rening av dagvattnet, motverkad risk för grundvattensänkning, ökad
biologisk mångfald och vackra boendemiljöer.
Det är viktigt att dagvatten som tas omhand inom den egna tomten inte avleds så att
grannfastigheter drabbas.

Infiltration i gräsmatta
Den enklaste anläggningen för en mer hållbar
och lokal hantering av dagvatten är ett stuprör
med utkastare över en gräsmatta, där dagvattnet
infiltreras. För att undvika att takvattnet rinner
ner längs husets grundkonstruktion och orsakar
fuktskador bör vattnet ledas ut i en ränndal med
minst 1 decimeters fall de två första metrarna
runt huset. Du ska även förvissa dig om att
överskottsvattnet inte leds in till en
grannfastighet eller blir stående i någon
lågpunkt.
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Genomsläpplig beläggning
Garageuppfarter och andra liknande ytor kan anläggas med grus eller hålstensbeläggning,
så kallad genomsläpplig beläggning, istället för asfalt eller stenplattor. Genomsläpplig
beläggning bidrar till att en viss del av dagvattnet infiltreras ner i marken samt en viss
fördröjning av dagvattnet sker innan det avleds till det kommunala dagvattennätet.

Regntunnor
Genom att placera tunnor som samlar upp
regnvatten från stuprören på huset, kan
takvattnet användas till bevattning av
trädgårdens växter under torrare perioder på
vår och sommar.

Vegetationsklädda tak
Genom att anlägga så kallade
vegetationsklädda tak, även kallade gröna tak
eller sedumtak, absorberas en del av
nederbörden direkt på taket, vilket minskar
mängden dagvatten som avleds från taket.
Vidare erhålls en viss fördröjning av dagvattenflödet med vegetationsklädda tak.

Nedsänkt växtbädd
En annan lösning är nedsänkt växtbädd, vilket innebär att vatten från hårdgjorda markytor
leds in i ett nedsänkt dike med växter som delvis tar upp vattnet och resterande del vatten
infiltreras ner i marken eller avleds till det kommunala dagvattennätet. Nedsänkta
växtbäddar kan även bidra till ökad biologisk mångfald och fler blommande växter, vilka
även gynnar pollinerare så som bin, humlor och fjärilar.

Stenkista
En annan lösning för lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration, är att avleda
dagvattnet via ledningar till en grus- eller sandbädd på tomten. Denna lösning kallas ibland
för stenkista.

Fördröjningsmagasin
Det finns även färdiga fördröjningsmagasin att köpa på marknaden. Principen för de flesta
fördröjningsmagasin är densamma. Vid en flödestopp i samband med stora
nederbördsmängder tar magasinet emot en större mängd dagvatten, för att släppa vidare
en mindre del till dagvattennätet och magasinera resterande del. När flödestoppen är över
och det befintliga dagvattennätet klarar att hantera tillskottet avleds resterande del
dagvatten i fördröjningsmagasinet till dagvattennätet och vattennivå i
fördröjningsmagasinet sjunker. Fördröjningsmagasin bidrar till en jämnare belastning på
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det allmänna dagvattennätet. Dock ger den inte möjlighet till lokal omhändertagande av
dagvattnet.

Hur mycket vatten blir det när det regnar?
1 millimeter regn på 1 kvadratmeter stor hårdgjord yta, ger 1 liter dagvatten. Om du vill
kunna hantera ett normalt till något kraftigare regn bör du räkna med att klara ett regn på
minst 12 millimeter. Om din hårdgjorda yta eller takyta från vilken dagvatten ska hanteras
är 80 kvadratmeter, ger denna yta upphov till 1 kubikmeter dagvatten
(80 m2 * 0,012 m ≈ 1 m3).

Gräsyta eller rabatt
Mängd vatten som ska fördröjas i exemplet: 1 m3.
Matjordslager: tjocklek 40 centimeter (0,40 m), porositet på 25 % (0,25).
Storlek på infiltrationsyta: 1/(0,40*0,25) = 10 m2.
Om det underliggande markmaterialet är genomsläppligt, till exempel sand eller grus,
räcker det med en mindre yta eftersom vattnet infiltrerar snabbare där.

Nedsänkt växtbädd
En tumregel är att en nedsänkt växtbädd som är ungefär en meter djup, ska ha en storlek
på ungefär 5 % av den hårdgjorda ytan från vilken växtbädden ska ta emot dagvatten.

Stenkista
Mängden vatten som ska fördröjas i exemplet: 1 m3.
Sprängstensfyllning: porositet på 30 % (0,30).
Magasinsvolym: 1/0,30 = 3,3 m3
Porositet hos olika material: sprängstensfyllning: 30 %, singel och makadam: 40 %,
grus: 30 %, sand: 25 %.

Så tömmer du poolen
Avklorera ditt vatten
En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor måste
avkloreras innan poolen töms. Du kan avklorera vattnet antingen genom att låta det stå ute
i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller genom att tillsätta någon av
kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, vilka säljs i butiker för bassängtillbehör.
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Tömma ut vattnet
När vattnet är avklorerat kan du infiltrera det i
marken och på så vis tömma poolen på den
egna tomten, till exempel på gräsmattan eller på
en annan yta som släpper igenom vatten.
Observera att vattnet ska släppas ut tillräckligt
långsamt för att hinna infiltrera inom den egna
fastigheten, så att det inte riskerar att påverka
omgivande fastigheter.

Poolvattnet får inte ledas till dageller spillvattennätet
Observera att det inte är ett alternativ att leda
poolvattnet till dag- eller spillvattennätet, till
exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt
renare än spillvattnet och ska inte belasta reningsverket i onödan och hastiga utsläpp på
spill- och dagvattennätet kan leda till översvämningsproblem.

Översvämning
Det finns många olika anledningar till att en fastighet kan drabbas av översvämning.
Nedan beskrivs några av de vanligaste anledningarna. Ta alltid kontakt med ditt
försäkringsbolag vid översvämning. Anmäl även händelsen till huvudmannen om
översvämningen kan härledas till det kommunala ledningsnätet.

Stopp i spillvattenledning
Översvämning kan bero på stopp i
spillvattenledning, vilket gör att tillfört spillvatten
går upp bakvägen ur ledningen. För att minska
risken för stopp i spillvattenledning är det viktigt
att inte spola ner sådant som kan orsaka stopp,
så som fett och fasta föremål. I toaletten får
endast sådant som har passerat kroppen samt
toalettpapper spolas ner.
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Felkopplad dagvattenledning
En annan vanlig anledning till översvämning är att dagvattenledning felaktigt (eller av
kommunen hänvisat i vissa äldre områden med kombinerad avledning för spill- och
dagvatten i samma ledning) kopplats in på spillvattennätet. Vid höga nederbördsmängder
erhålls då höga flöden på ledningsnätet och ledningarna klarar inte alltid att avleda den
tillförda mängden vatten, vilket kan leda till översvämning.
Huvudmannens ledningar är dimensionerade enligt branschföreskrifter. Trots detta kan
problem med uppdämning i ledningar och översvämning i till exempel källare ske i
samband med extrema regn och hastig snösmältning. Huvudmannen bär ansvar om den
har begått något fel eller inte fullgjort sina skyldigheter. Du som fastighetsägare bär ansvar
för att dag- och spillvattenledningarna inne på din fastighet är separerade och rätt
kopplade mot kommunens ledningar.

Yt- eller dräneringsvatten leds mot fastighet
Översvämning kan även bero på att det regnar
in, eller att yt- eller dräneringsvatten förs mot
husgrunden och tränger in genom källarväggar
och dylikt. Vid skyfall kan vatten ansamlas på
marken vilket kan leda till att fastigheten
översvämmas. Stigande vattennivåer i sjöar och
vattendrag i samband med skyfall eller
långvariga kraftiga regn kan också leda till
översvämning.
För att förhindra översvämning på grund av
ytvatten ska marken närmast huset luta bort
från huset. Det bör även finnas tak över
eventuella källartrappor och fastighetens
dränering ska fungera tillfredsställande.
Denna typ av översvämningar ligger utanför huvudmannens ansvar.

Så förebygger du översvämningsskador
Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Det är
viktigt att fastigheten har en korrekt utförd vatten- och avloppsinstallation och att du som
fastighetsägare har kännedom om hur den egna anläggningen fungerar. Samlings- och
inspektionsbrunnar på tomten ska vara synliga eller märkta så att de lätt går att finna. Vid
en eventuell översvämning är det fastighetsägarens ansvar att vidta och bekosta åtgärder
för att förhindra och begränsa eventuella vattenskador på fastigheten och annan privat
egendom så långt det är möjligt. Nedan följer några exempel på hur du som
fastighetsägare kan förebygga översvämningsskador.
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Separera dag- och spillvattenledningar
Separera fastighetens egna dag- och spillvattenledningar och tillse att de är rättkopplade
mot kommunens ledningar. Om till exempel stuprör eller annan avledning av dagvatten är
felkopplade det vill säga anslutna till fastighetens spillvattensystem, innebär det att
spillvattenledningen lätt blir överbelastad i samband med regn. Ledningen är
dimensionerad att ta hand om enbart spillvatten. Om spillvattenledningen överbelastas
finns det risk för att regnvattenblandat spillvatten tränger upp i fastigheter och medför stora
skador. Att ha dagvatten kopplat på spillvattenledningen är förbjudet i de områden där det
finns en kommunal dagvattenledning samt i de områden då dagvatten ska tas om hand på
den egna fastigheten. Felkopplingen innebär att man som fastighetsägare är medskyldig
till eventuella översvämningar.

Begränsa andelen hårdgjord yta
Genom att begränsa andelen hårdgjord yta inom din fastighet begränsas också mängden
dagvatten som uppkommer. Exempel på hårdgjorda ytor är tak, asfalterade och stenlagda
ytor.

Dränering
Rensa regelbundet dränerings- och vattenavledningssystem så att de inte är igensatta,
utan har en väl fungerande avledning av vatten från fastigheten. Dräneringsledningar
under angiven lägsta dämningshöjd för dagvattenledningen i gatan ska anslutas genom
pumpning. Vid eventuell omläggning av dränering runt huset bör samråd med
huvudmannen ske före anslutning till kommunens ledningsnät.

Spygatter
I till exempel källartrappor eller garagenedfarter finns brunnar, så kallade spygatter, som
ska vara kopplade till ledning som inte kan dämmas (för mer information se stycket
Dämningsnivå under rubriken Anslutning till kommunalt vatten och avlopp). Om spygatten
är lägre placerad än gatans nivå kan vatten tränga upp bakvägen ur golvbrunnen med risk
för översvämning i källare och garage. Detta kan ske vid kraftiga regn när
dagvattenledningen i gatan inte klarar av att transportera bort allt regnvatten och gatan
svämmas över.

Källartrappor
Källartrappor bör ha en kant som hindrar dagvatten från att rinna ner i trappan från
kringliggande mark.

Backventiler
I fastigheter med stor risk för översvämning, kan tryggheten ökas genom att installera
backventil på spillvattenledningen. Tänk på att dokumentera var ventiler finns och hur de
fungerar.
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Förvaring i källare
I källare och lågt liggande lokaler kan
golvbrunnar innebära risk för översvämning.
Vatten kan också tränga upp ur toalettstolen
och andra avlopp när de är anslutna till en
kombinerad ledning eller till spillvattenledning
där felaktiga inkopplingar av dagvatten har
skett. Se därför till att värdefulla och känsliga
varor inte förvaras i källare som har golvbrunn.
Om inget annat kan göras, så placera
åtminstone värdesaker högt upp. Ju högre upp
desto mindre risk är det för vattenskador i
samband med översvämning.

Tillfälliga barriärer och pumpning
Tillfälliga barriärer kan stoppa en översvämning orsakad av ytvatten som leds mot
fastigheten. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall
och täcka den med plast.
Lågt belägna fastigheter med stor risk för översvämning orsakade av stigande ytvatten bör
överväga att införskaffa pump, för att i akuta lägen kunna pumpa vatten över vall i syfte att
avhjälpa skador.

Se över fastighetens försäkring
Kontakta ditt försäkringsbolag redan innan en eventuell översvämning har skett och se
över din självrisk och vilka villkor som gäller vid vattenskador. Om möjligt kan det vara bra
att fotografera fastigheten, byggnader och inredning innan en eventuell översvämning
sker. Det kan underlätta inför ett eventuellt kommande försäkringsärende i samband med
översvämning.

Höjdsättning vid nybyggnation
Vid nybyggnation ska husets höjd i förhållande till omgivande mark anpassas så att extra
anordningar inte krävs för att förebygga översvämningar och dräneringsledningar under
angiven lägsta dämningshöjd för dagvattenledningarna i gatan ska anslutas genom
pumpning.
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Vad gör du om det blir översvämning?
Som fastighetsägare bör du vidta en del åtgärder för att minska skadeverkningarna om
vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna vid exempelvis häftiga regn eller hastig
snösmältning. Tänk på följande vid översvämning:
•

Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt täckande föremål på
brunnen.

•

Stäng ventiler på avloppsledningen om sådana finns.

•

Bryt elen om det finns risk för kortslutning.

•

Flytta undan föremål som kan skadas av
vattnet.

•

Kontakta huvudmannen snarast.

•

Dokumentera eventuella skador genom att
exempelvis fotografera.

•

Kontakta ditt försäkringsbolag.

•

Efter översvämning bör elektriker konsulteras
innan elen slås på igen.

•

Låt experter titta igenom eventuella fuktskador
som kan orsaka exempelvis mögel.

•

Om du har enskild dricksvattenbrunn bör du
kontrollera att vattnet inte kontaminerats vid
översvämningen, utan att det är drickbart.

Anslutning till kommunalt
vatten och avlopp
Verksamhetsområde
Ett verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster
(vatten, spillvatten, dagvatten) ordnas genom en allmän vatten- och avloppsanläggning.
En förutsättning för att få ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp är att
fastigheten ingår i ett verksamhetsområde.
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VA-ansökan
Första steget i att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp är att skicka in en
VA-ansökan. E-tjänst för VA-ansökan finns på kommunens hemsida. VA-ansökan
behandlas av huvudmannen och besked om det finns möjlighet att ansluta fastigheten
lämnas. Vid beviljad ansökan lämnas även uppgifter om anslutningskostnad, så kallad
anläggningsavgift. Nyanläggning eller omläggning av vatten- och avloppsinstallation ska
utföras enligt bestämmelser i Boverkets Byggregler (BBR). Fastighet med befintligt enskilt
vatten och avlopp ska skicka in en bygganmälan i samband med att den kopplas in på
kommunalt vatten och avlopp. Vid ny- och ombyggnation hanteras frågan i samband med
bygglovsansökan.
Om möjlighet till anslutning finns upprättas en
förbindelsepunkt, vilken meddelas
fastighetsägaren och i samband med det
faktureras även anläggningsavgiften. Då
anläggningsavgiften är betald kan fastigheten
anslutas till den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen. Inkopplingen ska
besiktigas och godkännas innan anläggningen
tas i drift. Uppsättning av vattenmätare och
återströmningsskydd ska ske innan vatten får
uttas. Byggvatten är normalt gratis.

Regler för anslutning
Vattenledning
Vattenledning för en villa har normalt en dimension på 32 mm, och ska anläggas på
frostfritt djup, cirka 1,5 meter under markytan.
Huvudmannen har rätt att föreskriva att mätarbrunn för vattenmätare installeras på
fastighetsägarens bekostnad.
I radhus, kedjehus eller motsvarande fastigheter ska respektive fastighet förses med
servis- eller avstängningsventil som kan stängas utanför fastigheten.

Spillvattenledning
Normalt används ledningsdimensioner på 110 eller 160 mm för spillvattenledningar. Vid
ny- och ombyggnation ska fastigheten om möjligt läggas på sådan nivå att det blir
betryggande självfall mot den allmänna spillvattenledningen i gatan. Spillvatteninstallation
med självfall får inte anslutas under den angivna uppdämningsnivån för spillvatten, se
stycket om Dämningsnivå på nästa sida. Vid anslutning under denna nivå måste
spillvatteninstallationen anslutas via särskild pump, så kallad villapump.

27
Sida 481 av 596

Spillvattenledning får ej kopplas in på dagvattenledningsnätet.

Dagvattenledning
Dagvattenservis ska anslutas till dagvattenledning om sådan finns utbyggt för
verksamhetsområdet. Normalt används ledningsdimensioner på 110 eller 160 mm för
dagvattenledningar. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, kan även tillämpas och
då hanteras dagvattnet genom uppsamling och infiltration inom den egna fastigheten.
Vid ny- och ombyggnad ska fastigheten om möjligt läggas på sådan nivå att det blir
betryggande självfall mot dagvattenledning i gatan. Dagvatteninstallation med självfall får
inte anslutas under den angivna uppdämningsnivån för dagvatten, se stycke nedan om
Dämningsnivå. Dämningsnivån anges normalt på nybyggnadskartan. Vid anslutning under
denna nivå måste dagvattnet pumpas till förbindelsepunkten för den allmänna
dagvattenanläggningen.
Dagvattenledning får ej kopplas in på spillvattenledningsnätet.

Dräneringsledning
Dräneringsledningar ska anslutas till dagvattenledning eller hanteras lokalt inom
fastigheten med så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. Ansluts dränering
till den allmänna dagvatteninstallationen på en nivå som ligger under den dämningsnivå
som huvudmannen har angivit, se stycke nedan om Dämningsnivå, ska husets
grundkonstruktion utföras med hänsyn till detta. Om uppdämningsnivån inte kan säkras
krävs att dräneringsvattnet pumpas till dagvattenbrunnen.

Dämningsnivå
Uppdämning innebär att en
ledning går full och att vattnet
kan stiga i anslutande
ledningar. Dämningsnivån är
den nivå under vilken fri
inloppsöppning med självfall
(till exempel en
dräneringsledning kopplad till
dagvattenledning eller en
golvbrunn i källarplan kopplad
till spillvattenledning) inte får
monteras. Om en
avloppsinstallation görs under
dämningsnivå finns risk för
översvämning till följd av
uppdämning.
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Dämningsnivån för dagvatten regleras av planbestämmelser eller anges på
nybyggnadskarta. Om huvudmannen inte anger annat ligger maximal dämningsnivå för
huvudmannens dagvattenledning generellt
0,1 m över gatunivån vid aktuell fastighet.
Maximal dämningsnivå för huvudmannens spillvattenledning ligger på 0,75 meter över
spillvattenledningens inre hjässa (innertak) där servisledningen möter huvudledningen.

Inkoppling av servisledningar
Endast huvudmannens personal får göra avsättningar för servisledningar på det allmänna
ledningsnätet samt öppna och stänga av servisventiler. Du som kopplar in vatten från det
allmänna ledningsnätet i din fastighet får inte ha egen vattenbrunn fysiskt ihopkopplad på
samma ledningssystem. Det räcker inte med avstängningsventiler.
Anmäl besiktning av lagda servisledningar till huvudmannen i god tid innan återfyllning av
schakt.

Avstängning av vattenleverans
Avstängning av vatten kan ske vid utebliven betalning. Avstängning kan även ske om
fastighetsägaren inte följer Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA) i
Alingsås kommun och åtgärdar brister efter uppmaning. Avgift för såväl avstängning som
återinkoppling ska betalas till huvudmannen enligt gällande taxa för vatten och avlopp
(VA-taxa).

Tvist
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut, kan begära prövning av frågan
hos Mark- och miljödomstolen.
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Ordlista
Abonnent Kund till huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen.
ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp i Alingsås kommun. En lokal
föreskrift som reglerar ansvar vid anslutning till och användning av den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen.
Allmän vatten- och avloppsanläggning / Allmän VA-anläggning En vatten- och
avloppsanläggning där kommunen tillhandahåller vattentjänster enligt Vattentjänstlagen.
vatten- och avloppsanläggningen består till exempel av vattenverk, reningsverk och vattenoch avloppsledningar utanför fastighetens förbindelsepunkt.
Anläggningsavgift Engångsavgift för anslutning till kommunalt vatten, spillvatten
respektive dagvatten. Avgiften beräknas på antal lägenheter/byggnadsyta, fastighetens
storlek och nytta. Se mer uppgifter i kommunens VA-taxa.
Avloppsvatten Samlingsnamn för spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten.
Backventil En enkel typ av återströmningsskydd, används i avloppsledningar, se
SS-EN 1717.
Boverket Nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och
boende.
Brukningsavgift Årliga avgifter för vatten- och avloppstjänster som baseras på fast avgift
och rörlig avgift. Den rörliga avgiften baseras på vattenförbrukningen.
Bräddning Utsläpp av orenat avloppsvatten till närmaste sjö eller vattendrag. Bräddning
av kommunens spill- eller dagvatten sker när en ledning blir överbelastad, till exempel vid
extrema regnmängder.
Dagvatten Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller
snösmältning och som inte infiltreras (tränger ner) i marken.
Dricksvatten Kallvatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och
lyder under livsmedelslagstiftningen.
Dräneringsvatten Vatten som avleds från fastighetsmark via dräneringsledning, dike eller
dräneringsskikt.
Dämningsnivå Dämningsnivån är den nivå under vilken fri inloppsöppning med självfall
(till exempel en dräneringsledning kopplad till dagvattennätet eller en golvbrunn i källarplan
kopplad till spillvattennätet) inte får monteras. Om en avloppsinstallation görs under
dämningsnivå finns risk för översvämning. Dämningsnivån för dagvatten regleras av
planbestämmelser eller anges på nybyggnadskarta. Om huvudmannen inte anger annat
ligger maximal dämningsnivå för huvudmannens dagvattenledning generellt 0,1 m över
gatunivån vid aktuell fastighet. Maximal dämningsnivå för huvudmannens
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spillvattenledning ligger på 0,75 meter över spillvattenledningens inre hjässa (innertak) där
servisledningen möter huvudledningen.
Enskild vatten- och avloppsanläggning / Enskild VA-anläggning En privat anläggning
för dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Till exempel borrad brunn eller
trekammarbrunn.
Förbindelsepunkt Den punkt där inkoppling av en fastighets vatten- och
avloppsinstallation till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen sker.
Gemensamhetsanläggning VA-anläggning som är gemensam för två eller fler
fastigheter. En gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning.
Hushållsspillvatten Se spillvatten.
Huvudman Den som äger och ansvarar för drift och underhåll av den allmänna vattenoch avloppsanläggningen.
Hårdgjord yta En yta där vatten inte kan infiltrera marken utan ansamlas på ytan och ger
upphov till dagvatten. Exempel på hårdgjorda ytor är hustak samt ytor som är asfalterade
och stenlagda.
Kylvatten Vatten som använts vid kylning till exempel i en industriprocess.
Köksavfallskvarn Kvarn installerad vid diskbänken där matrester mals ned för att spolas
ut med spillvattnet. Obs! Ej tillåtet i Alingsås kommun.
Ledningsrätt Beslutad rättighet att anlägga och underhålla allmän vatten- och/eller
avloppsledning på annans mark. Ledningsrätt upprättas oftast mellan kommun och
privatperson genom lantmäteriförrättning.
LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket innebär att dagvattnet tas omhand så
nära källan som möjligt.
LTA-anläggning Även kallat LTA-system. LTA = Lätt Trycksatt Avlopp. LTA-anläggningen
är en liten pumpstation med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens styrning.
Avloppsvattnet från huset rinner först ner till LTA-pumpen på fastigheten, därefter pumpas
avloppet vidare till det kommunala trycksatta avloppssystemet. LTA-anläggning används i
områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem för
avloppsvatten. Det kan till exempel vara kuperad terräng, mycket berg eller en hög
grundvattennivå i området som medför att detta system används.
LTA-pump Pump avsedd för LTA-anläggning.
Recipient Den sjö eller det vattendrag till vilket det renade avloppsvattnet från
reningsverket samt dagvattnet från dagvattennätet leds till.
Samfällighet Sammanslutning av fastigheter med gemensam rätt till mark och
gemensamt ansvar för utförande och drift av gemensamhetsanläggning.
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Sandfång Anordning i brunn som hindrar sand och slam att rinna vidare ut i
ledningssystemet.
Servisledning Ledning som ansluter fastighetens vatten- och avloppsinstallation till
huvudmannens ledning.
Servisventil Huvudmannens ventil för att stänga eller öppna flödet av vatten i
servisledning till fastighet.
Servitut En avtalad rättighet som är knuten till fastigheten. Ledningsägare med servitut
har till exempel rätt till att lägga ned och underhålla vatten- och/eller avloppsledningar som
går genom en annan fastighet. Servitutsavtal upprättas skriftligen mellan de berörda
parterna. Avtalet bör registreras i fastighetsregistret, se sverigesfastighetsregister.se.
Spillvatten Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat
hushållsspillvatten, samt förorenat vatten från industrier.
Spygatt Utvändig brunn för avledning av dagvatten, ofta placerad i källartrappa eller
garagenedfart.
Mark- och miljödomstolen Rättslig instans som prövar VA-ärenden inom
verksamhetsområde som överklagats.
Tredimensionell fastighet Fastighet där anläggningar eller våningsplan inom samma
byggnad har olika ägare.
Tryckavlopp System där spillvatten inte kan avledas med självfall utan måste pumpas
vidare.
VA Vatten och avlopp.
Vatten- och avloppsanordning / VA-anordning Till exempel brunn, anordning för LOD,
dräneringspump, backventil, ventiler runt vattenmätare med mera.
Vatten- och avloppsinstallation / VA-installation Ledningar och vatten- och
avloppsanordningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten.
Vattentjänster Tillhandahållande av dricksvatten som är lämpligt för normal
hushållsanvändning samt bortledande av spill- och dagvatten.
Vattentjänstlagen Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
VA-kollektiv Alla abonnenter som ingår i verksamhetsområdet för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen, eller som har anslutits genom avtal.
VA-taxa Anger de avgifter (anläggningsavgifter och brukningsavgifter) som huvudmannen
tar ut från abonnenter för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.
Verksamhetsområde Det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän vatten- och avloppsanläggning.
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Villapump Pump som installeras på den egna fastigheten för att möjliggöra avledning av
avloppsvatten till högre liggande självfallsledning tillhörande den allmänna
avloppsanläggningen. Det är fastighetsägaren som äger och förvaltar villapumpen samt
bekostar införskaffande, installation och drift i sin helhet.
U-område Område som ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar.
U-område regleras i detaljplan.
Återströmningsskydd Ett skydd för att förhindra att vatten rinner tillbaka till det allmänna
vattenledningsnätet.
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Bilaga 1
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Allmänna bestämmelser för
vatten och avlopp (ABVA)
Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) utgör den föreskrift som anger de
allmänna bestämmelser som råder för användande av Alingsås kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning.
ABVA är fastställd av kommunfullmäktige i Alingsås kommun 2021-10-27 § yy, att gälla
från och med 2021-11-01.
Förtydliganden, exempel och kompletterande upplysningar har för vissa bestämmelser
lämnats i en särskild kommentar med kursiv text.

Inledning
Vem ABVA gäller för (lagar och avtal)
1. För fastighetsägares och förvaltare av allmänplatsmarks användning av den allmänna
va-anläggningen i Alingsås kommun gäller vad som föreskrivs i lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs. Vad som
enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast
egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av
testamentariskt förordnande. Har huvudmannen träffat avtal med annan än
fastighetsägare om användning av anläggningen, exempelvis verksamhetsutövare,
samfälligheter och gemensamhetsanläggningar gäller för denne jämlikt 5 § lagen om
allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna bestämmelser föreskrivs om
fastighetsägare. Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall
även förstås byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till marken.
Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser.

Huvudman
2.

Huvudman för den allmänna va-anläggningen är Alingsås kommun.

Inkoppling till den allmänna anläggningen
Ansökan
3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen, ska göra
skriftlig ansökan till huvudmannen. Huvudmannen meddelar därefter skriftligen föreskrifter
för anslutning.
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Förbindelsepunkten är viktig, den utgör gräns för vem som
ansvarar för ledningen
4. För fastighet vars va-installation ska inkopplas till den allmänna anläggningen
bestäms förbindelsepunkternas lägen av huvudmannen och meddelas fastighetsägaren
skriftligen.

Flera fastigheter med gemensam förbindelsepunkt
5. När va-installation för två eller fler fastigheter samt tredimensionella fastigheter är
sammankopplade med gemensamma ledningar belägna inom fastigheterna är
förbindelsepunkten gemensam för de sammankopplade fastigheterna. Den gemensamma
förbindelsepunkten är normalt belägen på ett avstånd av 0,5 m utanför den
fastighetsgräns, där gemensam ledning går ut i gatumark eller annan allmän mark.
Huvudmannen kan dock ha meddelat annat läge. Om en gemensamhetsanläggning inte
har bildats för gemensamma va-ledningar på tomtmark är den innersta förbindelsepunkten
belägen vid delningen av va-ledningarna mellan två fastigheter.
Kommentar: Det är fastighetsägarna till de fastigheter som ska ingå i
gemensamhetsanläggningen som ansvarar för och bekostar bildandet av
gemensamhetsanläggningen, drift och underhåll samt för eventuell ledningsrätt eller
servitut. Den bildade gemensamhetsanläggningen utgör då en juridisk person som motpart
till huvudmannen. Detta gäller om inte annat avtalats med huvudmannen.

Anslutning
6. Anslutning av va-installation i förbindelsepunkt ombesörjs av huvudmannen.
Anslutning sker efter beviljad ansökan och när anläggningsavgift (engångsavgift) är erlagd.
va-installationen och anslutningen till allmänna va-anläggningar ska utföras på
fackmannamässigt sätt.
Kontroll av förbindelsepunkt
Fastighetsägaren är skyldig att meddela huvudmannen när inkoppling av fastighetens
va-installation till den allmänna anläggningen ska ske för att ge huvudmannen möjlighet att
avsyna inkopplingen innan återfyllning av schakt får ske. Huvudmannen har rätt att kräva
in godkänt vattenprov när så anses behövas. Servisventiler får endast manövreras av
huvudmannens personal.
Kommentar: Vid ny- och ombyggnation gäller huvudmannens yttrande som skickas till
bygglovsenheten i samband med bygglovsansökan. Byggherren får kontrollplan för
va-anslutning vid byggsamrådet.

Sammankopplade vattenledningsnät är inte tillåtna
7. Sammankoppling av det allmänna ledningsnätet med något annat vattensystem får
inte ske. Sammankoppling anses som väsentlig försummelse och ska åtgärdas utan
dröjsmål. Huvudmannen har rätt att stänga vattentillförseln omedelbart.
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Ny förbindelsepunkt om fastighetsägare begär det
8.

Detta finns reglerat i kommunens gällande taxa för vatten och avlopp.

Ny förbindelsepunkt om huvudmannen begär det
9.

Detta finns reglerat i kommunens gällande taxa för vatten och avlopp.

Ersättning kan utbetalas, när ny förbindelsepunkt upprättas på grund av separering av
kombinerat system enligt punkt 27, om åtgärden på fastigheten blir väsentligt dyrare än
normalt. Huvudmannen bestämmer ersättningens storlek.

Bortkoppling
10. En fastighet som ligger inom ett verksamhetsområde där vissa vattentjänster ingår,
kan inte säga upp sitt abonnemang eftersom avgiftsskyldigheten är kopplad till att
kommunfullmäktige har gjort en bedömning att fastigheten har ett långsiktigt behov av
vissa vattentjänster oavsett vad nuvarande ägare anser sig ha behov av. Fastighetsägaren
kan begära att vattnet stängs av och vattenmätaren tas ned på grund av att huset ska
kallställas eller liknande, men avgiftsskyldigheten kvarstår enligt gällande taxa för vatten
och avlopp.

Va-installation
11. Fastighets va-installation utgörs av de ledningar och installationer som är belägna
innanför förbindelsepunkterna. Fastighetsägaren ansvarar för va-installation belägen
innanför förbindelsepunkterna, om inte annat framgår av dessa bestämmelser eller avtal.
Huvudmannen är inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till
va-anläggningen om fastighetens va-installation har väsentliga brister.
Kommentar: I fastighetens installation ingår även anordningar som förbundits med sådan
ledning, till exempel anordning för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), pumpar
för lågt liggande våningsplan och ventiler samt brandposter och sprinkler.

Användning av den allmänna
dricksvattenanläggningen
Vattnets kvalitet, tryck och mängd
12. Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för
normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att ett visst vattentryck eller
viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. Huvudmannen levererar vatten till
fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna vattenanläggningen och som följer
gällande bestämmelser för användandet.
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Värmeutvinning, kylvatten eller sprinkleranläggning
13 a). För att utnyttja vatten för ändamålen värmeutvinning, kylvatten eller till
sprinkleranläggning ska ansökan ske till huvudmannen som meddelar beslut skriftligen.
Avtal ska tecknas med huvudmannen och anslutning får inte ske utan skriftligt avtal. Detta
finns reglerat i kommunens gällande taxa för vatten och avlopp.

Byggvatten och tillfälligt vatten
13 b). Byggvatten ingår vid byggande av enfamiljshus. Huvudmannen ska kontaktas för
hantering av servisventil och återströmningsskydd. Vid byggande i större omfattning och
byggprojekt eller vid exploatering ska huvudmannen kontaktas för erforderliga tillstånd och
mätning av förbrukning. För tillfällig tappning av vatten får endast av huvudmannen
anvisad brandpost eller vattenkiosk användas.

Återströmningsskydd
14.

Regler för återströmningsskydd, se Råd och Anvisningar.

Avbrott i vattenleverans
15. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner
det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation,
ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed
förbundna anläggningar.
Ransonering av vatten
Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning
enligt huvudmannens anvisningar.
Information om avbrott
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen meddelande om detta. Vid akuta
driftstörningar ska fastighetsägaren följa huvudmannens anvisningar på hemsidan
alternativt andra informationskanaler.

Vattenmätare tillhandahålls av huvudmannen
16. Vattenmätare tillhandahålls av huvudmannen och förblir dennes egendom.
Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas.
Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för uppsättning av mätare och
sammankoppling med installationen i övrigt. Fastighetsägaren ska vårda mätaren och
skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten eller annan
skadlig värmepåverkan.
Vattenmätarens placering
Vattenmätarens plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt
disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.
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Avläsning av vattenmätare
17. Vattenförbrukning ska fastställas hos fastighetsägare genom mätning om
huvudmannen inte bestämt annat. Fastighetsägaren är skyldig att meddela
vattenmätarens mätarställning till huvudmannen enligt anvisningar. Huvudmannen har rätt
att läsa av vattenmätaren för att kontrollera och registrera förbrukning.

Brandpost inom en fastighet
18. Vatten till brandpost och dylikt inom fastigheten ska passera vattenmätare om inte
huvudmannen skriftligen medgivit annat (ej att förknippas med sprinkler).

Om mätaren visar fel
19. Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen
undersöka mätaren om huvudmannen finner det nödvändigt eller fastighetsägaren begär
det. Åtgärder regleras enligt gällande taxa för vatten- och avlopp.

Användning av den allmänna
spillvattenanläggningen
Huvudmannens skyldighet att ta emot spillvatten
20. Huvudmannen tar emot spillvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den
allmänna spillvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser i ABVA för
användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån
avviker från hushållsspillvattens.

Fastighetens avledning av spillvatten
21. Spillvatten får endast tillföras ledning avsedd för detta ändamål. Det är
huvudmannen som avgör vilket ändamål en viss ledning är avsedd för. Med spillvatten
likställs i denna punkt allt vatten som huvudmannen bedömer ska avledas i
spillvattenledningen. Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spillsom dagvatten.

Krav på spillvattnets innehåll och egenskaper
22. En fastighet får inte tillföra spillvattnet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja,
bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, syreförbrukande ämnen i större
mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen
eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45ºC får inte i större mängd tillföras i
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förbindelsepunkten. Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som beskrivs ovan ska omgående
anmälas till huvudmannen.
Kommentar: Anvisningar om gränsvärden vid mottagande av avloppsvatten från industri
och annan verksamhet enligt branschorganisationen Svenskt Vattens Publikation P95.
Hantering av poolvatten
Avledning av poolvatten får inte ske till kommunens dag- eller spillvattenledningar.
Temperatur i spillvatten
Temperaturen i utsläppt spillvatten får inte underskrida det av huvudmannen levererade
vattnet via vattenmätaren.
Kommentar: Mer information i Råd och Anvisningar.
Spillvatten från fastighet som inte används som bostad
Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka
beskaffenheten hos spillvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de
provtagningar och analyser som huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av
spillvattnet.
Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som
inverkar på spillvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar
och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska göras.
Kommentar: Anvisningar om gränsvärden enligt branschorganisationen Svenskt Vattens
Publikation P95.
Avfallskvarn
Fastighetsägare får inte tillföra spillvatten från köksavfallskvarn till den allmänna
anläggningen.
Värmeutvinning och kylvatten
Vatten som utnyttjats för värmeutvinning (bergvärme, jordvärme och sjövärme) eller
kylvatten får endast avledas till den allmänna spillvattenanläggningen om huvudmannen
efter ansökan skriftligen medger det och separat avtal upprättats.

Avskiljare
23 a). Bensin-, olje- och slamavskiljare, fettavskiljare samt sand- och slamfång i brunnar
och dylikt ska dimensioneras, tillses regelbundet och tömmas så ofta, att de alltid fyller
avsedd funktion. Besiktning och tömning av avskiljningsanordning ska bekostas av
fastighetsägaren. Ämnen som löser upp avskild bensin eller olja får inte tillföras avskiljare.
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Huvudmannen kan kräva provtagning av spillvatten samt
journalföring
23 b). Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet
som inverkar på spillvattnets beskaffenhet och företar kontroll av spillvatten genom
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska
göras. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen
finner vara nödvändiga för kontroll av spillvattnet.

Fråga alltid huvudmannen vid tveksamhet
23 c). Vid tveksamhet om ett ämne får släppas ut, eller om ett oavsiktligt utsläpp har
skett, ska detta utan dröjsmål anmälas till både huvudmannen och Miljöskydd.

Huvudmannen kan begränsa användning
24. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda
spillvattenanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person-,
eller egendomsskada, olägenhet för människors hälsa eller miljön samt för reparation,
ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed
förbundna anläggningar.

LTA-anläggning
25. När huvudmannen beslutat att en fastighet ska förses med en LTA-pumpenhet (LTA
= Lätt Trycksatt Avlopp) avsedd för trycksatt spillvattennät gäller nedanstående
ansvarsfördelning: Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller
huvudmannen LTA-pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet. Huvudmannen bestämmer
antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas. Pumpenheten är
huvudmannens egendom vilken ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av denna.
Enhetens plats ska bestämmas av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse
av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera,
underhålla samt till- och frånkoppla enheten. Huvudmannen svarar för inkoppling av
pumpenhetens teknikskåp.
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar nedgrävning av pumpenheten samt
väganslutning som möjliggör åtkomlighet för underhåll. Fastighetsägaren ansvarar för
pumpenhetens elförsörjning samt erforderliga anordningar för att sammankoppla
pumpenheten medfastighetens va-installation. Fastighetsägaren ansvarar för att hålla
pumpenheten åtkomlig för huvudmannens driftpersonal samt bör omgående rapportera
driftstörningar.

Villapump
26. Om enstaka fastighet är belägen så att den behöver en pumpenhet inom ett område
med enbart självfallsledningar ansvar fastighetsägaren för och bekostar införskaffande,
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installation, drift i sin helhet för denna pumpenhet. Pumpenheten är då en va-installation
(villapump) som helt och hållet tillhör fastighetsägaren.

Användning av den allmänna
dagvattenanläggningen
Dag- och dränvatten får inte vara påkopplat ledning för spillvatten,
efter separering av kombinerad avloppsledning
27. När huvudmannen upprättat huvud- och servisledningar för spillvatten respektive
dagvatten och dränvattenanläggningar måste även fastighetsägaren avleda spill- och
dagvatten samt dräneringsvatten till härför avsedda ledningar när fastighetsägaren
informerats skriftligen om detta. Detsamma gäller om huvudmannen vidtagit åtgärder för
avledande av dagvatten utan att förbindelsepunkt för dagvatten upprättats och informerat
fastighetsägaren skriftligen om detta.
Tid för åtgärd
Huvudmannen bestämmer när den otillåtna avledningen ska ha upphört. Undantag från
förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om
särskilda skäl föreligger.
Dag- och dräneringsvatten utan särskild förbindelsepunkt
Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dräneringsvatten inte upprättats, kan
huvudmannen ändå förbjuda dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande
ledning. Förutsättningar för detta är att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt.
Kommentar: Annat sätt kan vara anläggning för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten
(LOD-anläggning).

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
28. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dagvatten och dräneringsvatten från
fastighet, för vilken avledning av sådant vatten med större fördel kan ske på annat sätt, till
exempel till LOD-anläggning.
Fördröjning av dagvatten
Huvudmannen äger rätt att, till ägare av fastighet och allmän platsmark, rekommendera att
dagvatten fördröjs inom tomtmark samt möjlighet till bräddning från fördröjningsmagasin till
anvisad förbindelsepunkt för dagvattenavlopp.
Kommentar: För mer information se Alingsås dagvattenstrategi samt kontakta
huvudmannen.
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Dämningsnivå
29. Dämningsnivån för dagvatten regleras av planbestämmelser eller anges på
nybyggnadskarta. Om huvudmannen inte anger annat ligger maximal dämningsnivå i
huvudmannens dagvattenledning, generellt 0,1 m över gatunivån vid aktuell fastighet.
Kommentar: Ytor som ligger lägre än dämningsnivå får inte anslutas med självfall till den
allmänna va-anläggningen.

Sammansättning på dag- och dränvatten
30. Fastighetsägare och förvaltare av allmänplatsmark får inte tillföra
dagvattenanläggningen lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan
petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor
och ämnen och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring,
vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Huvudmannen kan kräva provtagning av dag- och dränvatten
samt journalföring
31. Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet
som inverkar på dagvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom
provtagningar och analyser. Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska
göras. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som huvudmannen
finner vara nödvändiga för kontroll av dagvattnet.
Borrning för bergvärme
Borrkax/slam från bergvärmeborrning får inte tillföras den allmänna
dagvattenanläggningen, brunnar, ledningssystem eller diken. Föreskrifter och villkor
redovisas i tillståndet för respektive borrningsuppdrag.
Hantering av poolvatten
Avledning av poolvatten får inte ske till kommunens dag- eller spillvattenledningar.
Hantering av släckvatten
Släckvatten kan innehålla föroreningar och får inte tillföras dagvattnet. Avledning av
dagvatten vid olycksplatser får inte ske till huvudmannens dagvattenledning. Om avledning
av släckvatten sker till huvudmannens dagvattenledning skall detta omgående rapporteras
till huvudmannen och tillsynsansvarig kommunal myndig enligt miljöbalken.
Temperatur i dagvatten
Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45ºC får inte i större mängd tillföras i
förbindelsepunkten.
Fråga alltid huvudmannen vid tveksamhet
Vid tveksamhet om ett ämne får släppas ut, eller oavsiktligt utsläpp av sådant slag som
anges i första och andra styckena ska utan dröjsmål anmälas till huvudmannen och
Miljöskydd.
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Övriga bestämmelser
Anvisningar
32. Huvudmannen får utfärda anvisningar för tillämpning av dessa allmänna
bestämmelser.

Övergångsbestämmelser
Gamla bestämmelser upphör, men avtal gäller
Denna ABVA är en omarbetad version av tidigare antagen ABVA från kommunfullmäktige i
Alingsås kommun 2008-12-17 § 227. Tidigare antagna ABVA upphör att gälla då dessa
bestämmelser träder i kraft 2021-11-01.
Avtal om allmänna vattentjänster, som upprättats före 2021-11-01 med stöd av tidigare
gällande allmänna bestämmelser, ska alltjämt äga giltighet i den mån de inte strider mot
lag eller andra bestämmelser eller har upphävts av huvudmannen.
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Bilaga 2
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Lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster
Inledande bestämmelser
Gäller från och med 2007-01-01.
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp
ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors
hälsa eller miljön.
2 § I denna lag avses med
vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal
hushållsanvändning,
avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse
eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten eller bortledande av vatten som
har använts för kylning,
vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va),
va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster
för bostadshus eller annan bebyggelse,
allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt
bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt denna lag,
enskild anläggning: en va-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller
avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning,
verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller skall ordnas genom en allmän va-anläggning,
huvudman: den som äger en allmän va-anläggning,
fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en allmän va-anläggnings
verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande,
va-installation: ledningar och därmed förbundna anordningar som inte ingår i en allmän vaanläggning men som har ordnats för en eller flera fastigheters vattenförsörjning eller
avlopp och är kopplade eller avsedda att kopplas till en allmän va-anläggning,
förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-installation,
allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som
funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark,
anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän vaanläggning,
brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som
inte täcks av en anläggningsavgift. Lag (2010:917).
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3 § Vid tillämpningen av denna lag skall en kommun anses ha ett rättsligt bestämmande
inflytande över en va-anläggning om kommunen ensam eller tillsammans med en eller
flera andra kommuner
1. helt äger anläggningen,
2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga röster i den eller de
juridiska personer som helt äger anläggningen eller på annat sätt förfogar över en
motsvarande majoritet av beslutsmakten i den eller de juridiska personer som helt äger
anläggningen,
3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för den eller
de juridiska personer som helt äger anläggningen, eller
4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag som helt äger
anläggningen.
4 § Om det behövs för att tillgodose syftet med denna lag, skall det som i lagen gäller i
fråga om en fastighet också tillämpas i fråga om en byggnad eller annan anläggning som
inte tillhör fastighetens ägare. I så fall skall det som i lagen sägs om fastighetsägaren
tillämpas på byggnadens eller anläggningens ägare.
5 § Om någon annan än en fastighetsägare har ingått avtal med huvudmannen om att få
använda huvudmannens va-anläggning, skall det som i denna lag gäller en
fastighetsägare också gälla användaren.

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande
bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

En allmän va-anläggnings verksamhetsområde
7 § Av ett beslut om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall det framgå vilka
fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.
8 § Om verksamhetsområdet behöver omfatta en eller flera fastigheter som ingår i en
samfällighet för va-frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar alla
fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.
Om det finns synnerliga skäl, får verksamhetsområdet bestämmas med avvikelse från
kravet i första stycket.
9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som
uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får
verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen.
En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller
bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom
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enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och
miljön.

Ordnandet och driften av en allmän va-anläggning
10 § En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som
kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till
intresset av en god hushållning med naturresurser.
När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas
så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses.
11 § En allmän va-anläggning får inte ordnas
1. i strid med detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser om hur
marken skall bebyggas, eller
2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig planläggning.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser
göras.
12 § Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom
ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom
va-anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt.
Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns
särskilda skäl för en annan placering.
Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till fastighetsägarens
intresse av att kunna planera för sin användning av fastigheten.
13 § Huvudmannen skall för den allmänna va-anläggningen ordna
1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp från varje
förbindelsepunkt,
2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker genom en förbindelsepunkt,
och
3. de anordningar som i övrigt behövs för att va-anläggningen skall kunna fylla sitt
ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.
Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar inte vägdiken, rännstenar,
rännstensbrunnar eller ledningar som förbinder rännstensbrunnar med den allmänna vaanläggningen.
14 § Huvudmannen skall se till att berörda fastighetsägare i skälig tid underrättas om
planerade vattenavstängningar och andra väsentliga ändringar av förutsättningarna för att
använda va-anläggningen.
15 § Huvudmannen får upplåta åt någon annan att sköta driften av va-anläggningen.
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Fastighetsägares rätt att använda en allmän va-anläggning
16 § En fastighetsägare har rätt att använda en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
17 § Trots 16 § får huvudmannen vänta med att utföra de anläggnings- eller
utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att fastighetsägaren skall kunna använda
va-anläggningen, om arbetena
1. behöver samordnas med andra arbeten och samordningen annars skulle väsentligt
försvåras, och
2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens utbyggnadsplan.
18 § Trots 16 § är huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara
kopplad till va-anläggningen
1. innan fastighetsägaren har betalat den anläggningsavgift som är bestämd enligt
34 § eller lämnat en godtagbar säkerhet, eller
2. om fastighetens va-installation har väsentliga brister.

Särskilda anordningar för användningen av en allmän vaanläggning
19 § Huvudmannen skall ordna de pumpar och andra särskilda anordningar som på
grund av den allmänna va-anläggningens konstruktion eller utförande behövs på en
fastighet för att fastighetsägaren skall kunna använda va-anläggningen.
Om vattenförbrukningen på en fastighet behöver fastställas genom mätning, skall
huvudmannen ordna den eller de vattenmätare som behövs för mätningen.
20 § En fastighetsägare är skyldig att upplåta nödvändigt utrymme för en sådan
anordning som avses i 19 §.
Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och skydda den mot skada samt vid
behov svara för dess elförsörjning.
Fastighetsägaren skall snarast anmäla uppkomna fel och driftstörningar till huvudmannen.

Användningen av en allmän va-anläggning
21 § En fastighetsägare får inte använda en allmän va-anläggning på ett sätt som innebär
1. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på
ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller
olägenhet,
2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen och
driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller
avtal, eller
3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan.
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22 § Om en fastighets va-förhållanden påtagligt avviker från de förhållanden som i övrigt
råder i en allmän va-anläggnings verksamhetsområde, får huvudmannen träffa avtal med
fastighetsägaren om särskilda villkor för användningen av va-anläggningen.
23 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunen får meddela
ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar.

Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster
24 § En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst
och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn tas till i vilken
utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med
naturresurser.
Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, skall
bedömningen av behovet enligt första stycket 2 göras som om fastigheten vore bebyggd i
enlighet med planen. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för en annan
bedömning.
25 § En avgift enligt 24 § skall avse
1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelsepunkt, från det att
huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informerat fastighetsägaren enligt 12 §,
och
2. bortledande av vatten från fastigheten som inte sker genom en förbindelsepunkt,
från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och
informerat fastighetsägaren om detta.
26 § Utöver vad som följer av 24 och 25 §§ skall en fastighetsägare betala en avgift för
en allmän va-anläggning, om fastigheten
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde,
2. är bebyggd eller enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, och
3. behöver, eller har nytta av, bortledande av vatten från allmän platsmark.
Avgiften skall avse bortledande av vatten från allmän platsmark inom va-anläggningens
verksamhetsområde, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för
bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.
27 § Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall
betala en avgift för en allmän va-anläggning, om
1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa eller miljön.
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Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att
huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den
som är avgiftsskyldig om detta.
28 § Avgifter enligt 24-27 §§ som avser bortledande av vatten skall även täcka
kostnaderna för den rening av vattnet som behövs med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön.

Avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas
29 § Avgifter enligt 24-28 §§ får bestämmas som anläggningsavgifter och
brukningsavgifter.
30 § Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är
nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.
Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om
1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av
avsättningens storlek.
Avgifter enligt 26 och 27 §§ får inte överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna
för den vattentjänsten.
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt
vad som är skäligt och rättvist.
Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda
omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra
fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till
skillnaderna.
Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 26 § och
de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda
allmänna platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten.
32 § Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av
kostnaden för att ordna va-anläggningen.
33 § Brukningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som är lika oavsett när
på året va-anläggningen används. Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, behovet av
en tillfredsställande avloppsrening eller av andra skäl behövs särskilda åtgärder av
säsongsbetonad karaktär under en viss mindre del av året, får dock brukningsavgifter för
en sådan tid bestämmas på beräkningsgrunder som innebär högre avgifter än under
huvuddelen av året.
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34 § Avgifternas belopp och hur avgifterna skall beräknas skall framgå av en taxa.
Avgifterna får inte bestämmas till högre belopp än vad som är förenligt med
bestämmelserna i 30-33 §§.
Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får överlåta åt huvudmannen att
bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter.

Betalning av avgifterna
35 § Avgifter enligt denna lag skall enligt kommunens bestämmande betalas till
kommunen eller huvudmannen.
Om inte annat följer av 36 § skall avgifterna betalas på begäran. På obetalt belopp skall
ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) betalas från dagen för sådan begäran.
36 § En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss
tid, längst tio år, om
1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra
omständigheter,
2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och
3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften som inte har
betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till dess betalning sker.
På delbelopp som har förfallit till betalning skall ränta i stället betalas enligt 6 § räntelagen
från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker.
37 § När en fastighet byter ägare, är den nya ägaren betalningsansvarig för avgifter som
förfaller till betalning på tillträdesdagen eller senare, om inte annat följer av andra stycket.
Den tidigare ägaren är betalningsansvarig för brukningsavgifter som är hänförliga till tiden
före den nya ägarens tillträde.

Avtal om avgifter
38 § Huvudmannen får komma överens med fastighetsägare och andra avgiftsskyldiga i
avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Inlösen av enskilda anläggningar med mera
39 § Om det för en fastighet inom en allmän va-anläggnings verksamhetsområde finns en
enskild anläggning som kan användas i den allmänna va-anläggningen, är den som äger
den enskilda anläggningen skyldig att, om huvudmannen begär det, mot skälig ersättning
låta den enskilda anläggningen ingå i den allmänna va-anläggningen.
40 § Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar
en allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda
anläggningens ägare.
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Tillträde för undersökning, installation och underhåll
41 § Huvudmannen har rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för att
1. undersöka en va-installation och dess användning innan va-installationen kopplas
till den allmänna va-anläggningen eller när det annars behövs för att huvudmannen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter, och
2. installera, underhålla och i övrigt fullgöra sina skyldigheter i fråga om sådana
särskilda anordningar som avses i 19 §.

Tystnadsplikt
42 § Den som deltar eller har deltagit i en undersökning eller andra åtgärder enligt 41 §
får inte obehörigen avslöja eller utnyttja information som vid undersökningen kommit fram
om enskildas affärs- eller driftsförhållanden.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets-n och
sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:515).

Avstängning av vattenförsörjningen
43 § Huvudmannen får stänga av vattenförsörjningen till en fastighet, om
1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt
försummat sina skyldigheter enligt denna lag,
2. försummelsen är väsentlig,
3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett
fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen, och
5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom
den skäliga tiden.
Kostnaden för en avstängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren.

Skadeståndsansvar med mera
44 § Om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde inskränks med stöd av 9 §, skall
huvudmannen ersätta fastighetsägaren eller ägaren av bebyggelsen för den skada som
inskränkningen medför. När ersättningen bestäms skall hänsyn tas till åtgärder som
huvudmannen vidtagit för att tillgodose fastighetens eller bebyggelsens fortsatta behov av
vattenförsörjning och avlopp.
45 § Huvudmannen skall ersätta en översvämningsskada på en fastighet inom den
allmänna va-anläggningens verksamhetsområde, om
1. huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen och
2. åsidosättandet har medfört att vatten som är avsett att tillhandahållas eller ledas
bort genom huvudmannens va-anläggning ytledes eller på annat sätt trängt in på
fastigheten.
46 § Om en fastighetsägare orsakas en skada på grund av att huvudmannen på annat
sätt än som avses i 45 § har överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet enligt denna
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lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall huvudmannen
återställa det som rubbats eller fullgöra det som eftersatts och ersätta skadan.
47 § Om huvudmannen orsakas en skada på grund av att en fastighetsägare har
överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen, skall fastighetsägaren återställa det som rubbats eller
fullgöra det som eftersatts och ersätta skadan.
48 § Skadestånd enligt denna lag skall avse personskada, sakskada och ren
förmögenhetsskada.
49 § Om en fastighetsägare har betalat en anläggningsavgift och det sedan visar sig att
fastigheten på grund av att bygglov vägras inte kan användas på det sätt som förutsattes
när avgiften betalades, skall kommunen återbetala avgiften eller en del av den.
Återbetalningen skall göras i den mån det som avgiften avsåg inte kommer att leda till
motsvarande vattentjänster för fastigheten.
Kommunen skall betala ränta på återbetalningsbeloppet enligt 5 § räntelagen (1975:635)
från den dag då fastighetsägaren betalade avgiften.
Talan om återbetalning skall väckas inom två år från den dag då det beslut på vilket talan
grundas vann laga kraft. Talan får dock väckas senare, om den relevanta ändringen i
förutsättningarna för fastighetens användning inte rimligen kunde förutses inom den
angivna tiden.

Redovisning
50 § En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän vaanläggning se till
1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där
resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar
framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan
verksamhet, och
2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna.

Tillsyn
51 § Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 § att
tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra
skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Överklagande och prövning av va-frågor
52 § Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § får överklagas av kommunen till
mark- och miljödomstolen. Lag (2015:693).
53 § Mark- och miljödomstolen prövar i övrigt mål om frågor som regleras i denna lag
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Lag (2015:693).
53 a § Rätten ska se till att utredningen i mål enligt denna lag får den inriktning och
omfattning som krävs. Lag (2015:693).
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53 b § I mål om avstängning av vattenförsörjningen enligt 43 § får rätten, efter yrkande av
en part, besluta vad som ska gälla för tiden till dess att frågan har avgjorts genom en dom
eller ett beslut som fått laga kraft. Innan rätten meddelar ett sådant beslut, ska den ge
motparten tillfälle att yttra sig i frågan. Lag (2015:693).
53 c § Bestämmelsen i 15 kap. 3 § rättegångsbalken ska inte tillämpas i mål enligt denna
lag. Lag (2015:693).
54 § En mark- och miljödomstols förelägganden enligt denna lag får förenas med vite.
Lag (2015:693).
55 § Mark- och miljödomstolen prövar efter särskild ansökan frågor om utdömande av
vite som har förelagts enligt denna lag. Lag (2015:693).

Rättegångskostnader
56 § I mål enligt denna lag där mark- och miljödomstolen är första instans gäller 56 a-56
e §§ i fråga om rättegångskostnader. Lag (2015:693).
56 a § I mål om inlösen eller ersättning enligt 39, 40 eller 44 § ska
1. i fråga om rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen, huvudmannen svara för
rättegångskostnaderna på båda sidor om inte annat följer av 56 d §, och
2. i fråga om rättegångskostnader i högre rätt
a) huvudmannen svara för sina egna rättegångskostnader och för
rättegångskostnad som har uppkommit för motparten genom att huvudmannen har fullföljt
talan, om inte annat följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken, och
b) bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken tillämpas i andra fall än de som
avses i a. Lag (2015:693).
56 b § I andra mål som ska handläggas enligt bestämmelserna om tvistemål i
rättegångsbalken än sådana som avses i 56 a § ska vardera parten svara för sina
rättegångskostnader, om inte annat följer av 56 d § eller det annars finns särskilda skäl.
Bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken ska dock tillämpas i fråga om kostnad för
ansökningsavgift. Lag (2015:693).
56 c § I mål om utdömande av vite ska vardera parten svara för sina
rättegångskostnader.
Bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken ska dock tillämpas i fråga om kostnad för
ansökningsavgift. Lag (2015:693).
56 d § Trots det som sägs i 56 a § 1 och 56 b § får rätten förplikta en part att helt eller
delvis svara för rättegångskostnaderna, om parten
1. har inlett en rättegång utan att motparten har gett anledning till det,
2. på annat sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet har föranlett en onödig rättegång,
eller
3. har handlat på ett sådant sätt som avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Lag
(2015:693).
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56 e § Om en part enligt 56 d § helt eller delvis ska ersätta motpartens
rättegångskostnader och partens ställföreträdare, ombud eller biträde har handlat på ett
sådant sätt som avses i den bestämmelsen och därigenom vållat kostnaderna helt eller
delvis, kan ställföreträdaren, ombudet eller biträdet förpliktas att tillsammans med parten
ersätta kostnaderna. Rätten kan besluta om detta även om någon part inte yrkar det. Lag
(2015:693).
Undantag från 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)
57 § Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning till
kommunens område eller dess medlemmar, får en kommun sköta driften av en allmän vaanläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt
redovisas skilt från annan verksamhet. Lag (2017:749).

Övergångsbestämmelser
Lag 2006:412
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007, då lagen (1970:244) om allmänna
vatten- och avloppsanläggningar skall upphöra att gälla.
2. För en va-anläggning som förklarats för allmän enligt 31 § den upphävda lagen
eller motsvarande bestämmelse i äldre lag och som inte är att anse som allmän enligt 2 §
den nya lagen gäller följande.
a) Bestämmelserna i 10-22, 24 och 25 §§, 30 § första stycket, 31 § första och
andra styckena, 32 §, 35 § andra stycket, 36-43 och 53-56 §§ den nya lagen skall
tillämpas i fråga om anläggningen.
b) Bestämmelserna i den upphävda lagen, utom 5 §, 6 §, 12 a § och de
bestämmelser som motsvarar de i a) uppräknade bestämmelserna, skall tillämpas så
länge anläggningen består som allmänförklarad, dock längst till och med den 31 december
2016. Mark- och miljödomstolen prövar mål som avser tillämpning av bestämmelser i den
upphävda lagen.
c) Huvudmannen för anläggningen får inte besluta i frågor som rör anläggningens
verksamhetsområde. Det som sägs i 7 § den upphävda lagen skall, från och med den 1
januari 2007 endast avse huvudmannens skyldigheter för tiden dessförinnan.
Lag (2015:693)
3. Det som en huvudman enligt den upphävda lagen har beslutat i fråga om en vaanläggnings verksamhetsområde skall gälla även efter ikraftträdandet.
4. För andra allmänna va-anläggningar än dem som avses i 2 skall det som en
huvudman enligt 22 eller 27 § den upphävda lagen har beslutat i frågor om användningen
av va-anläggningen eller om taxa fortsätta att gälla till dess att kommunen med stöd av 23
och 34 §§ den nya lagen har ersatt huvudmannens beslut med nya föreskrifter, dock
längst till och med den 31 december 2008.
5. Bestämmelserna i 50 § den nya lagen tillämpas första gången för det första
räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2006.
6. Denna lag skall inte tillämpas på mål eller ärende som enligt bestämmelserna i den
upphävda lagen har anhängiggjorts före ikraftträdandet.
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Kontaktuppgifter
Frågor
Har du frågor eller behöver du ytterligare råd eller upplysningar är du välkommen att
kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen, kretsloppsavdelningen. Ring eller skriv
till:
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kretsloppsavdelningen
441 81 Alingsås
Besöksadress: Sveagatan 12.
Tel. 0322-61 60 00.
E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se

Driftstörningar
Vid fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför fastighets- och tomtgräns,
avsaknad av vatten, problem med missfärgat vatten eller annan driftstörning, gör du
felanmälan:
•

Under kontorstid till kommunens växel, tel. 0322- 61 60 00.

•

Övrig tid till SOS, tel. 0322-61 71 99.

För ytterligare information
Avloppsguiden
Boverket
Håll Sverige Rent
Kemikalieinspektionen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Standarder i Sverige
Svenskt Vatten
Sveriges miljömål
Vattenportalen
Naturvårdsverket
Mark- och miljödomstolen

avloppsguiden.se
boverket.se
hsr.se
kemi.se
lantmateriet.se
slv.se
sis.se
svensktvatten.se
sverigesmiljomal.se
vattenportalen.se
naturvardsverket.se
domstol.se/mark--och-miljodomstolen-vid-vanersborgs-tingsratt/
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 165 2021.474 KS

Revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett referensorgan för vård- och
omsorgsnämnden. KPR består av representanter från pensionärsföreningar, två
representanter och ersättare från vård- och omsorgsnämnden samt en ledamot från
kommunstyrelsen. KPR:s nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige den 27 april
2011, § 53. Med anledning av reglementets ålder behöver reglementet revideras.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 31 augusti 2021, § 45, att
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för KPR.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret instämmer i vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och förordar
att förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet antas i enlighet med vård- och
omsorgsnämndens förslag. Ärendet är väl berett hos vård- och omsorgsnämnden och KPR
har fått yttra sig i processen med framtagande att nytt reglemente. Kommunledningskontoret
har inga anmärkningar på förslag till nytt reglemente.
Arbetsutskottet har den 6 oktober 2021, § 168 lämnat följande förslag till kommunstyrelsen
för beslut i kommunfullmäktige:
Med följande ändring:
Rådets ledamöter och ersättare, inklusive pensionärsorganisationernas representanter, får
ersättning samt traktamenten och resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige
fastställda ersättningsreglerna för förtroendevalda. Sista meningen i § 18 stryks.
antas förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet och börjar gälla från den 1
januari 2022.

Utdragsbestyrkande
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KS § 165, forts

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Med följande ändring:
Rådets ledamöter och ersättare, inklusive pensionärsorganisationernas representanter, får
ersättning samt traktamenten och resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige
fastställda ersättningsreglerna för förtroendevalda. Sista meningen i § 18 stryks.
antas förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet och börjar gälla från
den 1 januari 2022.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-22
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2021.474 KS

Revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett referensorgan för vård- och omsorgsnämnden.
KPR består av representanter från pensionärsföreningar, två representanter samt ersättare
från vård- och omsorgsnämnden samt en ledamot från kommunstyrelsen. KPR:s nuvarande
reglemente antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 53. Med anledning av
reglementets ålder behöver reglementet revideras.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 31 augusti 2021, § 45, att
föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente för KPR.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret instämmer i vård- och omsorgsförvaltningens yttrande och förordar
att förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet antas i enlighet med vård- och
omsorgsnämndens förslag. Ärendet är väl berett hos vård- och omsorgsnämnden och KPR
har fått yttra sig i processen med framtagande att nytt reglemente. Kommunledningskontoret
har inga anmärkningar på förslag till nytt reglemente.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär att arvode inte kommer betalas ut till KPR:s ersättare. Idag har
pensionärsföreningarna sju ersättare, politiken två ersättare och kommunstyrelsens
representant en ersättare. Den ekonomiska påverkan blir minimal då de idag som
utgångspunkt endast har fyra sammanträden per år på ungefär två timmar.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reglemente för kommunala pensionärsrådet antas och börjar gälla från den 1 januari 2022.

Beslutet ska skickas till
VON

Cecilia Knutsson
Stabschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-30

Malin Lindholm
KommunjuristCecilia Knutsson,
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§ 45 2021.116 VON

Revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett referensorgan för vård- och omsorgsnämnden.
KPR består av representanter från pensionärsföreningar, två representanter samt ersättare
från vård- och omsorgsnämnden samt en ledamot från kommunstyrelsen. KPR:s nuvarande
reglemente antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 53. Med anledning av
reglementets ålder behöver reglementet revideras.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 augusti 2021 lämnat följande yttrande:
Reglementet har setts över och utöver redaktionella ändringar föreslås följande ändringar i
sak:
 Det är inte längre specifikt reglerat att KPR ska få kallelsen till vård- och
omsorgsnämndens sammanträden, då kallelsen numera publiceras på
sammanträdesportalen.
 Förtydligats att ersättare som inte ersätter ordinarie ledamot men som ändå närvarar
vid sammanträde inte har rätt till ersättning. Reglerna för ersättning blir då samma
som de i Ersättningar för förtroendevalda 2019–2022, antagen av kommunfullmäktige
den 26 september 2018, § 164.
 Att kallelsen ska vara skriftlig har tagits bort. Kallelsen kommer framöver mejlas ut till
rådets medlemmar.
 Rätten till utbildning har tagits bort.
Förslag till reviderat reglemente samt en sammanställning över föreslagna ändringar
skickades med kallelsen sju dagar innan KPR:s sammanträde den 7 maj 2021. Rådets
medlemmar har därmed beretts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Medlemmar i KPR har i skrivelse ställd till kommunstyrelsen framfört fler synpunkter på
förslaget till revidering. Skrivelsen vidarebefordrades till vård- och omsorgsförvaltningen som
har beaktat skrivelsen i beredningen. Sammanfattningsvis föreslog medlemmar i KPR att:
 KPR kvarstår som remissorgan
 Möjligheten till extra sammanträden består
 KPR:s ledamöter framledes erbjuds kontinuerlig fortbildning/utbildning
 Ersättning utgår till både ledamöter och ersättare
Det finns inget förslag att ta bort KPR:s ställning som remissorgan, då de i nu gällande
reglemente inte har ställning som remissorgan. I nu gällande reglemente står att KPR:s
främsta uppgift är ”att vara referensorgan till vård- och äldreomsorgsnämnden”. I reglementet
antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2004, § 35, hade KPR ställning som remiss- och
referensorgan, men det togs bort när reglementet reviderades den 26 september 2007, §
165.
I förslaget som presenterades för KPR på deras sammanträde den 7 maj 2021 föreslogs att
rätten för KPR att ha ytterligare sammanträden efter ansökan till vård- och omsorgsnämnden
Utdragsbestyrkande
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skulle tas bort. Efter synpunkter från ledamöter och ersättare i KPR har möjligheten
återinförts i förslaget till reviderat reglemente. Möjligheten till extra sammanträden efter
ansökan till vård- och omsorgsnämnden föreslås därmed bestå.
Förslaget att ta bort möjligheten för rådets ledamöter att varje mandatperiod ha
utbildningstillfällen kvarstår.
Förslaget att ta bort rätten för ersättare, som inte ersätter ledamot, att få ersättning kvarstår.
Syftet är att rådets reglemente ska stämma överens med övriga styrande dokument i
Alingsås kommun, i det här fallet Ersättning till förtroendevalda 2019–2022. Endast ersättare
i nämnder samt en ersättare per parti i kommunfullmäktige har rätt till ersättning.
Arbetsutskottet har den 17 augusti 2021 § 45 behandlat ärendet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reglemente för kommunala pensionärsrådet antas och börjar gälla från den 1 januari 2022.
Jäv
Bo Hallberg (S), Britt Andersson Näsman (S), Torbjörn Gustafsson (C), Viola Schüberg
Lundgren (S) och Bengt Eliasson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut
av ärendet.
Expedieras till
KLK.
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Alingsås kommuns författningssamling
Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Antaget av kommunfullmäktige den x, § x. Gäller från och med den 1 januari 2022.

Rådets uppgifter
1 § Kommunala pensionärsrådet (rådet) är ett referensorgan för vård- och
omsorgsnämnden. Deras uppgift är att genom samråd och ömsesidig information lämna
synpunkter i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden.
2 § Rådet ska inte ta upp enskildas ärenden till behandling.
3 § Rådet har inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

Rådets sammansättning
4 § Rådet är organisatoriskt knutet till vård- och omsorgsnämnden.
5 § Alingsås kommun företräds av två ledamöter och två ersättare från vård- och
omsorgsnämnden. En ledamot från kommunstyrelsen adjungeras till rådet.
6 § Pensionärsföreningar med betalande medlemmar, som finns i kommunen och som
bedriver organiserad och samhällsinriktad verksamhet i kommunen samt tillhör en
rikssammanslutning för pensionärer, företräds enligt följande.
Pensionärsföreningarna ansöker om medlemskap till vård- och omsorgsnämnden, som
fastställer antal ledamöter och ersättare från respektive pensionärsförening varje
mandatperiod. Pensionärsföreningarnas ledamöter och ersättare utses i proportion till
respektive förenings medlemsantal. En ledamot utses för varje påbörjat 500-tal medlemmar
och ersättare för varje påbörjat 1000-tal medlemmar.
Pensionärsföreningarna väljer ledamöter, genom beslut som delges vård- och
omsorgsnämnden. Ledamöterna ska vara folkbokförda i Alingsås kommun.
9 § Vård- och omsorgsnämnden hanterar övriga organisatoriska frågor rörande rådet.
10 § Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid varje sammanträde.
11 § Rådet får bjuda in representanter från övriga samhällsorgan för information och
samråd.
12 § Rådet får, efter tillstånd från vård- och omsorgsnämnden, utse utskott för olika frågor.

Rådets organisation och arbetsformer
13 § Vård- och omsorgsnämnden utser en av nämndens ledamöter till ordförande i rådet.
Vice ordförande utses av rådet.
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14 § Vård- och omsorgsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.
15 § Rådet sammanträder fyra gånger per år, vid tidpunkter som sammanfaller med
redovisningar av resultat och budgetbehandling. Rådet kan vid behov sammanträda oftare.
Önskemål om ytterligare sammanträde, utöver de fyra ordinarie, skall tillställas vård- och
omsorgsnämnden.
16 § Kallelse inklusive föredragningslista för rådet skickas till rådets ledamöter och
ersättare en vecka före sammanträdesdagen.
17 § Rådets ställningstaganden och initiativ skall redovisas i protokoll efter varje
sammanträde och delges rådets ledamöter och ersättare och vård- och omsorgsnämnden.
Protokollen förs på ordförandens ansvar.

Ersättning
18 § Rådets ledamöter, inklusive pensionärsorganisationernas representanter, får
ersättning samt traktamenten och resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige
fastställda ersättningsreglerna för förtroendevalda. Ersättare som närvarar vid
sammanträden och som inte ersätter en ordinarie ledamot får inte ersättning.

Ändring av reglemente
19 § Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige. Ändring kan aktualiseras i
kommunala pensionärsrådet, vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Ändring
beslutas av kommunfullmäktige.
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Bilaga - Ändringsversion
Nyckel:
•
•
•

Svart text är text som inte har ändrats.
Genomstruken svart text är text som har tagits bort eller flyttats till annat ställe i
texten.
Röd text är ny text.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Antaget av kommunfullmäktige den 27 april 2011, § 53.

PensionärsRådets uppgifter
Kommunala pensionärsrådet (rådet) är ett referensorgan för vård- och omsorgsnämnden.
Deras uppgift är att genom samråd och ömsesidig information lämna synpunkter i
allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden.
Pensionärsrådets främsta uppgift är att vara referensorgan till vård- och
äldreomsorgsnämnden och vara rådgivande i pensionärsfrågor.
Genom samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationerna och vård- och äldreomsorgsnämnden i allmänna frågor som
berör äldres levnadsförhållanden skall rådet genomföra sitt uppdrag.
Pensionärsrådet har funktionen att lämna synpunkter i allmänna frågor som rör äldres
levnadsförhållanden.
Rådet ska inte ta upp enskildas ärenden till behandling. Ärenden som rör enskild person
behandlas inte i rådet.
Rådet har inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

Rådets sammansättning
Rådet är organisatoriskt knutet till vård- och omsorgsnämnden. Organisatoriskt är
pensionärsrådet knutet till vård- och äldreomsorgsnämnden.
Alingsås kommun företräds av två ledamöter och två ersättare från vård- och
omsorgsnämnden. En ledamot från kommunstyrelsen adjungeras till rådet.
Pensionärsföreningar med betalande medlemmar, som finns i kommunen och som
bedriver organiserad och samhällsinriktad verksamhet i kommunen samt tillhör en
rikssammanslutning för pensionärer, företräds enligt följande.
Pensionärsföreningarna ansöker om medlemskap till vård- och omsorgsnämnden, som
fastställer antal ledamöter och ersättare från respektive pensionärsförening varje
mandatperiod. Pensionärsföreningarnas ledamöter och ersättare utses i proportion till
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respektive förenings medlemsantal. En ledamot utses för varje påbörjat 500-tal
medlemmar och ersättare för varje påbörjat 1000-tal medlemmar.
Pensionärsföreningarna väljer ledamöter, genom beslut som delges vård- och
omsorgsnämnden. Ledamöterna ska vara folkbokförda i Alingsås kommun.
Vård- och äldreomsorgsnämnden fastställer för varje mandatperiod antalet ledamöter och
ersättare från respektive pensionärsorganisation samt utser två ledamöter och två
ersättare från vård- och äldreomsorgsnämnden som skall ingå i rådet.
Vård- och äldreomsorgsnämnden hanterar övriga organisatoriska frågor rörande rådet.
De föreningar för pensionärer med betalande medlemar, som finns i kommunen och som
bedriver organiserad och samhällsinriktad verksamhet i kommunen samt tillhör en
rikssammanslutning för pensionärer, kan beredas representation i rådet.
Ansökan om medlemskap ställs till vård- och äldreomsorgsnämnden.
De pensionärsorganisationer som ingår i rådet föreslår sina representanter, genom beslut
som delges vård- och äldreomsorgsnämnden. Representanterna skall vara folkbokförda i
Alingsås kommun.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid varje sammanträde. En ledamot från
kommunstyrelsen adjungeras till rådet.
Rådet får bjuda in representanter från övriga samhällsorgan för information och samråd.
Rådet får, efter tillstånd från vård- och omsorgsnämnden, utse utskott för olika frågor.
Rådet får utse utskott för olika frågor. Antal möten m m för eventuella utskott beslutas av
nämnden.

Rådets organisation och arbetsformer
Vård- och äldreomsorgsnämnden utser en av nämndens ledamöter till ordförande i rådet.
Vice ordförande utses av rådet.
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.
Rådet sammanträder fyra gånger per år, vid tidpunkter som sammanfaller med
redovisningar av resultat och budgetbehandling. Rådet kan vid behov sammanträda oftare.
Önskemål om ytterligare sammanträde, utöver de fyra ordinarie, skall tillställas vård- och
omsorgsnämnden.
Skriftlig kallelse inklusive föredragningslista för vård- och äldreomsorgsnämndens
sammanträden skickas till rådets ledamöter samtidigt som de skickas till nämndens
ledamöter.
Skriftlig kallelse inklusive föredragningslista för rådet skickas till rådets ledamöter och
ersättare en vecka före sammanträdesdagen.
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Rådets ställningstaganden och initiativ skall redovisas i protokoll efter varje sammanträde
och delges rådets ledamöter och ersättare och vård- och omsorgsnämnden. Protokollen
förs på ordförandens ansvar.
Rådet regleras inte av kommunallagens bestämmelser om arbetsformer och beslutsförhet.

Utbildning
Rådet skall varje mandatperiod ha utbildningstillfällen vars omfattning och innehåll
bestäms av vård- och äldreomsorgsnämnden, efter samråd med rådet.

Ersättning
Rådets ledamöter, inklusive pensionärsorganisationernas representanter, får ersättning Till
pensionärsorganisationernas representanter utbetalasersättningar samt traktamenten och
resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda ersättningsreglerna för
förtroendevalda. Ersättare som närvarar vid sammanträden och som inte ersätter en
ordinarie ledamot får inte ersättning.

Ändring av reglemente
Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige. Ändring kan aktualiseras i
kommunala pensionärsrådet, vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen. Ändring
beslutas av kommunfullmäktige.
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16 Maj 2021
Till
Kommunstyrelsen
Alingsås Kommun
Ändring av Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.
Detta brev skrivs med anledning av kommunens nya reglemente beträffande KPR. Där står också
att ändringar kan aktualiseras av KPR.
Det har kommit till vår kännedom genom ett utskick att ändringar i reglementet för KPR skall
antas och implementeras utan att pensionärsorganisationerna själva som ju formar KPR har hörts
i frågan. Vi vänder oss mot detta förfaringssätt som vi anser är respektlöst mot de medlemmar
som vi företräder. Det strider ju dessutom mot den ambition av delaktighet i beslut som
kommunen för övrigt bekänner sig till. Vi tolkar det som ett utslag av ålderism som nu sprider sig i
samhället.
Beträffande innehållet uppfattar vi det på samma sätt som en inskränkning av delaktighet och
möjligheten till påverkan för den tredjedel av befolkningen som är över 65 år. Vi vågar inte tro att
det är avsikten.
Några exempel:
Genom att inte längre använda KPR som remissinstans fråntas kommunen möjlighet att fatta
välgrundade beslut beträffande äldres alla behov och kommer lättare att göra felaktiga beslut som
senare måste rivas upp. Vi kan äldrefrågorna och har stor samlad kompetens både kommunalt,
regionalt, men framför allt på riksnivå. På den nivån samarbetar vi med regeringen och exempelvis
socialstyrelsen. Det vore ju naturligt att den typen av samarbete också sker kommunalt.
Förslaget att rådet skulle övergå till att vara referensorgan för vård och omsorgsnämnden är av
samma skäl en inskränkning i möjligheten att påverka utformningen av kommunala beslut. Vård
och omsorgsnämnden kan när man vill referera eller avstå från att referera till KPR. Vi förutsätts
lämna synpunkter på ärenden som vård och äldrenämnden förelägger KPR, men inget annat.
Som enbart referensorgan får vi ingen självständig ställning och vår röst kan negligeras när vård
och omsorgsnämnden inte anser våra synpunkter vara av intresse.
Genom att fastslå att antalet sammanträden inte får vara mer än fyra per år inskränks möjligheten
till samråd vid akuta situationen som exempelvis framtida pandemier.
Kommunalt är vi intresserade av att få utbildning och på så sätt stärka vår kompetens och
möjlighet att bearbeta just Alingsås´ utmaningar beträffande pensionärerna på ett evidensbaserat
sätt. Fortbildning är idag en naturlig del av varje organisations utveckling.
Att av hänsyn till kommunens ekonomi inte ge ersättning till ersättare är ett steg tillbaka. Vi vet
inte vad nästa steg är - möjligen att helt slopa ersättningen till rådets ledamöter. Naturligtvis kan
det inte tolkas som om det handlar om ekonomi när det gäller så små summor (max 5 personer)
utan om en nedgradering av KPR:s relevans för kommunens strategiska arbete när det gäller
äldrefrågor. Det blir således mer en fråga om äldrearbetets dignitet än om ekonomi. Det är
olyckligt.
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Vi föreslår därför
att KPR som remissorgan kvarstår
att möjligheten till extrasammanträden består
att KPR:s ledamöter framledes erbjuds kontinuerlig fortbildning/utbildning
att ersättning utgår till både ledamöter och ersättare
Lyssna på samhällets årsrika så berikas samhället.
vänligen
nedskrivet efter sistlidna KPR av de medlemmar av KPR som hittills hunnit samtycka.
Gunnar Boija RPG
Leif G Svensson RPG
Birgitta Öberg PRO
Birgitta Kornevi PRO
Sonny Walting SKPF
Åke Aronsson SKPF
Kjell Hansson SPF Seniorerna
Maj-Gull Hultqvist
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Naturvårdsprogrammets
åtgärdsplan med förslag på
åtgärder inom ram
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 166 2020.492 KS

Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan med förslag på åtgärder inom ram
Ärendebeskrivning
Den 26 februari 2020, § 26 antog kommunfullmäktige Naturvårdsprogram 2020 - 2025.
Miljöskyddsnämnden fick i uppdrag att samordna genomförandet av programmet. Nämnden
fick även i uppdrag att omarbeta åtgärdsplanen, och återkomma med förslag på åtgärder
som kan genomföras inom befintlig ram. Miljöskyddsnämnden har tagit fram en ny
åtgärdsplan och beslutade den 15 juni 2021, § 37 att översända den till kommunfullmäktige
för antagande.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 juli 2021 lämnat följande yttrande:
Åtgärdsplanen omfattar åtgärder som behövs för att skydda och gynna naturvärdena i
Alingsås kommun. Samtliga aktiviteter i åtgärdsplanen kan genomföras inom befintlig ram.
Åtgärderna är framtagna av kommunekologen i samarbete med de enheter som ska bidra i
åtgärdsarbetet.
Miljöskyddsnämnden har även upprättat en bilaga till åtgärdsplanen, med aktiviteter som
kräver resurser och finansieringsstöd utöver ram för att kunna genomföras. Nämnden
bedömer att dessa aktiviteter är nödvändiga för att säkerställa effektiv handläggning inom
plan- och bygglovsprocessen och ett bevarande av naturvärden där insatserna göra störst
nytta. Det är endast åtgärdsplanen, exklusive bilagan, som är föremål för beslut i
kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret anser att åtgärdsplanen är väl genomarbetad och rimlig i sin
omfattning. Bilagan utgör ett relevant medskick i fortsatt planerings- och åtgärdsarbete och
som underlag i kommande budgetberedningar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 169.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan antas.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-07-02
Anna Wenstedt
0322-61 61 39
2020.492 KS

Kommunstyrelsen

Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan med förslag på
åtgärder inom ram
Ärendebeskrivning
Den 26 februari 2020, § 26 antog kommunfullmäktige Naturvårdsprogram 2020 - 2025.
Miljöskyddsnämnden fick i uppdrag att samordna genomförandet av programmet. Nämnden
fick även i uppdrag att omarbeta åtgärdsplanen, och återkomma med förslag på åtgärder
som kan genomföras inom befintlig ram. Miljöskyddsnämnden har tagit fram en ny
åtgärdsplan och beslutade den 15 juni 2021, § 37 att översända den till kommunfullmäktige
för antagande.
Förvaltningens synpunkter
Åtgärdsplanen omfattar åtgärder som behövs för att skydda och gynna naturvärdena i
Alingsås kommun. Samtliga aktiviteter i åtgärdsplanen kan genomföras inom befintlig ram.
Åtgärderna är framtagna av kommunekologen i samarbete med de enheter som ska bidra i
åtgärdsarbetet.
Miljöskyddsnämnden har även upprättat en bilaga till åtgärdsplanen, med aktiviteter som
kräver resurser och finansieringsstöd utöver ram för att kunna genomföras. Nämnden
bedömer att dessa aktiviteter är nödvändiga för att säkerställa effektiv handläggning inom
plan- och bygglovsprocessen och ett bevarande av naturvärden där insatserna göra störst
nytta. Det är endast åtgärdsplanen, exklusive bilagan, som är föremål för beslut i
kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret anser att åtgärdsplanen är väl genomarbetad och rimlig i sin
omfattning. Bilagan utgör ett relevant medskick i fortsatt planerings- och åtgärdsarbete och
som underlag i kommande budgetberedningar.
Ekonomisk bedömning
Genomförande av åtgärdsprogrammet medför ingen kostnad utöver beslutad ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Naturvårdsprogrammets åtgärdsplan antas.
Beslutet ska skickas till
MN, SBN, KLK-Tillväxtavd
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Cecilia Knutsson
Stabschef

Anna Wenstedt
Miljöstrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-16
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2021-06-15

§ 37 2020.028 MN

Naturvårdsprogram-Förslag på åtgärder (E 2019-11)
Ärendebeskrivning
Den 26 februari 2020 antog Kommunfullmäktige (§26) ett nytt Naturvårdsprogram, samtidigt
gavs Miljöskyddsnämnden i uppdrag att se över åtgärdsplanen och vilka åtgärder som kan
genomföras inom befintlig ram.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 juni lämnat följande yttrande.
Åtgärdsplanen omfattar åtgärder som behövs för att skydda och gynna naturvärdena i
Alingsås kommun. Åtgärdsplanen anger ett antal åtgärder som kan genomföras inom
befintlig ram.
I en bilaga till åtgärdsplanen anges ett antal åtgärder som kräver extra finansiering för att
aktivt kunna genomföra insatser för att bevara och restaurera. Framför allt krävs
inventeringar för att förbättra underlaget och möjligheterna att kunna prioritera var insatserna
gör störst nytta, men också att snabbare kunna avgöra var naturvärden inte kommer att vara
ett hinder i samhällsbyggnadsprocessen.
Kommunekologens synpunkter
I åtgärdsplanen finns ett antal åtgärder som kan göras och i vissa fall redan görs inom
befintlig ram för de aktuella verksamheterna. Till varje åtgärd finns en kommentar om vad
som behöver göras för att åtgärden ska kunna genomföras och målet uppfyllas. Åtgärderna
är framtagna i samarbete med de enheter som ska bidra i åtgärdsarbetet, och det är viktigt
att detta läggs in i kommande verksamhetsplaner.
I bilaga till åtgärdsplanen finns också ett antal åtgärder som kräver resurser och utökad
finansieringsstöd för att kunna genomföras. Flera av dessa är nödvändiga för att säkerställa
effektiv handläggning inom plan- och bygglovsprocessen, liksom för att säkerställa ett
bevarande av naturvärden där insatserna göra störst nytta.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 8 juni, § 32.
Beslut
Miljöskyddsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Åtgärdsplan 2020-2025 antas.

Expedieras till
KS, KF

Utdragsbestyrkande
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Åtgärdsplan 2020-2025
Naturvårdsprogram för Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Plan

Gäller för: Alingsås kommuns nämnder och bolag

Beslutande instans: Fullmäktige

Giltighetstid: Till och med 2025

Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD

Revideras senast: 2025

Diarienummer: XXXX.XXX KS

Dokumentansvarig: Kommunekolog, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Naturvårdsprogrammet och dess bilagor
Naturvårdsprogram – Mål och strategier 2020-2025
Här preciseras lokala naturvårdsmål och strategier.
Målen är uppdelade i tre teman:
- En rik och levande natur
- Naturanpassad samhällsbyggnad
- Kunskapsspridning och medborgarsynpunkt
Bilaga 1 – Åtgärdsplan
I åtgärdsplanen beskrivs åtgärder som Alingsås kommun
behöver vidta för att kunna uppnå de mål som finns
beskrivna i det här dokumentet.
Bilaga 2 – Checklistor för naturvård i den fysiska
planeringen
Checklistorna ska användas i den fysiska planeringen och
exploatering av mark och vattenområden. Dessa kommer
att renodlas, uppdateras och förtydligas allt eftersom de
används.
Bilaga 3 – Naturen i Alingsås kommun med objektskatalog
Här görs en djupare beskrivning av naturen i Alingsås
kommun och samtliga skyddade områden. Denna bilaga
riktar sig till såväl tjänstepersoner som allmänheten och
syftet är att vara ett fördjupningsunderlag och en
inspirationskälla.
Objektskatalogen innehåller korta beskrivningar av olika
naturområden med höga naturvärden. Den här bilagan är
ett levande dokument och kommer att uppdateras löpande
allt eftersom nya inventeringar görs.
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Bakgrund

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 26 februari 2020 (§26)
 Naturvårdsprogram för Alingsås kommun 2020-2025
mål och strategier antas.

I den här åtgärdsplanen konkretiseras åtgärder som behövs
för att vi ska nå de naturvårdsmål som antagits i
Naturvårdsprogrammet.



Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att samordna
naturvårdsprogrammets genomförande.



Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att se över
åtgärdsplanen och återkomma med förslag på vilka
åtgärder som kan genomföras inom befintlig ram.

Kommentar
Sedan Naturvårdsprogrammet antogs i februari 2020 har det
bildats en samhällsplaneringsenhet på Tillväxtavdelningen
på Kommunledningskontoret. I och med det har ansvaret för
den strategiska samhällsplaneringen flyttats från
Samhällsbyggnadskontoret till Kommunledningskontoret,
detta innebär också att Kommunledningskontoret och
Kommunstyrelsen behöver beakta naturvårdsfrågorna i
ännu högre grad. I detta avseende krävs samverkan med
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljöskyddsnämnden
som har det övergripande ansvaret för naturvårdsfrågorna.

Åtgärdsplanen följer samma indelning som
naturvårdsmålen:


En rik och levande natur



Naturanpassad samhällsbyggnad



Kunskapsspridning och medborgarsynpunkt

Många åtgärder kan göras inom befintlig ram. Flertalet
åtgärder innebär att ändra arbetssätt, tänka kreativt och
implementera nya lösningar.
Andra viktiga åtgärder kräver utökad finansiering för att
kunna genomföras, dessa presenteras i Bilaga till
åtgärdsplanen.
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En rik och levande natur
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A. Spridningsmöjligheterna för växter och djur ska stärkas i landskapet
A1. Utveckla och restaurera värdefulla naturmiljöer.
1. Verka för fortsatt hävd av befintliga slåtterängar,
samt restaurera och nyskapa ängsmarker.
2. Restaurera och nyskapa våtmarker.
3. Skyddsvärda träd och efterträdare ska frihuggas.
4. Blomrika miljöer för pollinerare kan skapas
genom att omvandla tätortsnära gräsmarker till
slåtterängar.
5. Säkra att bevarandestatus för kommunens
ansvarsarter och ansvarsnaturtyper förbättras.

1. Park och naturenheten slår ett antal befintliga slåtterängar, framför allt vid
Hjortgården. Parkmark som traditionellt har varit kortgräsytor är idag
omställda och slås som slåtteräng, ytor som är magrare och har mer örter
har valts ut, andelen av dessa ytor har ökat de senaste 2 åren.
2. Att restaurera våtmarker är något vi får ta med oss framåt i arbetet. Det
kommer troligtvis främst att handla om att skapa nya
våtmarker/dagvattendammar, i samband med detaljplaner eller annat
exploaterings/restaureringsarbete. Detta är även en viktig klimatåtgärd,
både för att binda koldioxid men även som vattenhållande vid
översvämning och vattenreservoar för naturen under torrperioder.
3. Park och natur ser över skyddsvärda träd och efterföljare på mark som
ingår i kommunens skötselansvar (naturmark och parkmark) och flera har
friställts och arbetet fortgår.
4. Försök har gjorts med att plantera ängsfröer med varierande resultat. Vid
återställning av ytor används fröblandningar med både gräs och blommor.
5. I och med att vi i kommunen inte har utsett ansvarsarter och
ansvarsnaturtyper så kan vi i dagsläget inte jobba med dessa.
Åtgärden innebär också att planenheten och samhällsplaneringsenheten och
respektive nämnder ska ta större hänsyn till naturens förutsättningar när en
detaljplan fastställs.

Ansvarig nämnd: Miljöskyddsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden

Park- och naturenheten, Planenheten, Samhällsplaneringsenheten
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A. Spridningsmöjligheterna för växter och djur ska stärkas i landskapet
A2. Motverka spridning av invasiva främmande arter.
1. Inventering av invasiva främmande arter i
kommunen.
2. Kontinuerlig undanröjning av de invasiva
främmande arter som finns på kommunens mark,
samt de av kommunen förvaltade områden.
3. Informationsinsatser om invasiva främmande arter
riktat mot bland annat privatpersoner.

Ansvarig nämnd: Miljöskyddsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden

1. De platser vi vet om finns inventerade och ska läggas in i GIS.
Parkslide ca 27 platser
Skunkkalla 1 plats
Jättebalsamin 1 plats

2. Parkenheten genomför redan idag åtgärder för att reducera bestånd av
invasiva främmande arter på kommunens mark, främst parkslide. Antalet
platser med parkslide som röjs har utökats successivt varje år från 4 platser
2017 till 15 platser 2021. Finns avsatta medel i budget 2021. För att kunna
röja och hålla efter fler ytor behövs dock ytterligare medel tillföras.
3. 2020 gjorde tidningen reportage om invasiva arter och vad man ska göra.
Samt att det finns information på hemsidan.
Park- och naturenheten, Mottagningsenheten
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A. Spridningsmöjligheterna för växter och djur ska stärkas i landskapet
A3. Förbättra kunskapsunderlaget för att kunna skydda, utveckla och restaurera.
Områden utpekade i objektskatalogen där naturvärdet
är klassat utifrån olika inventeringar ska vägas samman
och visas som ett objekt i GIS.

Detta arbete har redan genomförts av GIS-enheten.

Ansvarig: Miljöskyddsnämnden

Kommunekolog, GIS-enheten

A. Spridningsmöjligheterna för växter och djur ska stärkas i landskapet
A4. Förbättra kunskapsunderlaget för att kunna skydda, utveckla och restaurera.
Kunskapen om förekomst av känsliga och skyddsvärda
arter ska förbättras.

Genom att involvera medborgarna att rapportera in sina fynd av känsliga och
särskilt skyddsvärda arter till Artportalen bidrar alingsåsarna till att öka
kunskapen om dessa arter.

Ansvarig: Miljöskyddsnämnden

Kommunekolog
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B. Förvaltning av skyddade och skyddsvärda områden och värdeelement för att bevara skyddsvärda
naturtyper och arter
B1. Tillsyn av skyddade områden
Skyddade områden beslutade av kommunen:
- Kvarnsjöns naturreservat
- Nolhaga bergs naturreservat
- Hjortmarka naturreservat
- Gräfsnäs kulturreservat

Tillsynen av de av kommunen skyddade områden kommer att göras enligt
följande:
- Kvarnsjöns naturreservat: 2021
- Nolhaga bergs naturreservat: 2022
- Hjortmarka naturreservat: 2023
- Gräfsnäs kulturreservat: det behöver utredas vem som har
tillsynsansvar.

Ansvarig nämnd: Miljöskyddsnämnden

Kommunekolog

B. Förvaltning av skyddade och skyddsvärda områden och värdeelement för att bevara skyddsvärda
naturtyper och arter
B2. Uppdaterade skötselplaner
Skötselplanerna för områdena i B1 ska ses över
och revideras vid behov.
Ansvarig nämnd: Miljöskyddsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden

I samband med tillsynen kommer skötselplanerna att ses över så att
förvaltningen och skötseln av området överensstämmer med reservatets syfte.
Kommunekolog, Park- och naturenheten
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Naturanpassad samhällsbyggnad
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C. Värdefulla områden och värdeelement ska inte exploateras
C1. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsprogram i fysisk planering

11(18)

Sida 543 av 596

1. Uppdatera underlaget i naturvårdsdatabasen
regelbundet.
2. Naturvärdesinventeringar genomförda i samband
med detaljplaner och annan fysisk planering ska
samlas på ett ställe och kartskikt ska göras
tillgängliga i GIS.
Ansvarig nämnd: Miljöskyddsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

1. GIS-enheten har under 2020 gjort ett omfattande arbete med att uppdatera
befintliga GIS-underlag, bland annat har Naturvårdsprogrammets
objektskatalog lagts in i GIS-skikt. Behöver följas upp regelbundet.
2. I avrop och upphandling av Naturvärdesinventeringar för detaljplaner och
planprogram ingår att konsulten ska skicka in resultaten i GIS-skikt.
Kommunekolog, GIS-enheten, Planenheten, Samhällsplaneringsenheten

C. Värdefulla områden och värdeelement ska inte exploateras
C2. Hänsynsnivåer ska beaktas vid fysisk planering och exploatering.
-

Riktlinjerna i detta dokument ska följas, likaså
checklistorna i bilaga 2.
Riktlinjerna ska utvärderas och revideras inför
nästa upplaga av naturvårdsprogrammet.
Checklistorna ska förfinas under användningens
gång.

Ansvarig nämnd: Miljöskyddsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

Vi ska börja jobba med att använda checklistorna för att kunna hitta ett
arbetssätt som fungerar när det gäller till vilken hänsyn som ska tas till de olika
nivåerna av naturvärdesklassning i samhällsplaneringsprocessen.

Kommunekolog, Bygglovsenheten, Planenheten, Samhällsplaneringsenheten
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C. Värdefulla områden och värdeelement ska inte exploateras
C3. Naturvärdesinventering ska genomföras vid fysisk planering, speciellt detaljplaner och planprogram som antas medföra
betydande miljöpåverkan.
1. Samråd med berörda tjänstepersoner ska ske
för bedömning om planer antas medföra
betydande miljöpåverkan.
2. Utvärdering av naturvärdesinventeringens
resultat ska ske i samråd med
kommunekologen.
Ansvarig nämnd: Miljöskyddsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

1. Undersökningen om detaljplanen kan antas innebära betydande
miljöpåverkan gås igenom tillsammans med kommunekolog,
hälsoskyddsenheten och miljöskyddsenheten.
2. Naturvärdesinventeringar genomförs i samtliga detaljplaner och
planprogram som berör naturmark.
Kommunekolog, Hälsoskyddenheten, Miljöskyddsenheten, Planenheten,
Samhällsplaneringsenheten
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D. Säkra tillgången till bostadsnära natur
D1. Skydda och utveckla tätorters grönområden
Upprätta grönstrukturplaner för tätorterna som del i eller
kopplat till ÖP, FÖP, Stadsplan.

Park- och naturenheten jobbar med att ta fram grönstrukturer som en del i
arbetet med Stadsplanen.

Ansvarig nämnd: Miljöskyddsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

Kommunekolog, Park- och naturenheten, Samhällsplaneringsenheten

D. Säkra tillgången till bostadsnära natur
D2. Skydda och utveckla grönområden i anslutning till skolor och förskolor.
Analysera förekomsten av grönområden i anslutning till
skolor och förskolor. Skolnära och förskolenära skogar
ska ingå i grönstrukturplanerna för tätorterna.

Park- och naturenheten jobbar med en lekplatsplan och ritar även med
grönområden/närnatur i anslutning till kommunens lekplatser (inte privata
lekplatser), men har inte resurser för att göra en bedömning av grönytans
värde och kvalitet.
Förskolors och skolors utemiljöer finns inte med i lekplatspanen då det är barnoch ungdomsförvaltningen som ansvarar för dem.

Ansvarig nämnd: Miljöskyddsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen

Kommunekolog, Park- och naturenheten, Samhällsplaneringsenheten
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E. Naturanpassning i fysisk planering av mark och vatten
E1. Ekosystemtjänstbedömning ska genomföras vid fysisk planering, speciellt detaljplaner och planprogram
-

Checklistan i del 2 ska följas som ett första steg
innan bättre alternativ har arbetats fram.
Checklistan i del 2 ska utvärderas och revideras
kontinuerligt.

Ansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden,
Kommunstyrelsen, Miljöskyddsnämnden

EST-analys för staden Alingsås finns snart framtagen
Planenheten har börjat skriva in ekosystemtjänstbedömningar i
planbeskrivningar
Checklistan behöver revideras utifrån användningen
Kommunekolog, Planenheten, Samhällsplaneringsenheten

F. Naturanpassning i fysisk planering av mark och vatten
E2. Naturanpassade lösningar vid fysisk planering och stärkt satsning på pilotprojekt
-

-

Naturanpassade lösningar ska användas så
långt det är möjligt i exempelvis
detaljplaneringen, såsom erosionsskydd,
översvämningsskydd, mm.
Pilotprojekt ska genomföras för att testa olika
lösningar för att stärka ekosystemtjänster och
klimatanpassning samt samla kunskap om hur
olika lösningar fungerar.

Ansvarig: Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöskyddsnämnden

Att tänka utanför boxen och testa nya lösningar är tidskrävande i början,
samtidigt är det en kreativ process som kan skapa engagemang och
meningsfullhet.
Exempelvis:
-

Variera erosionsskydd utifrån lämplighet och anpassning till omgivande miljö,
såväl i funktion som estetik.
Dagvattenlösningar går att utforma på många olika sätta för att göras
naturanpassade och mångfunktionella så att de kan bidra även till exempelvis
rekreation och biologisk mångfald.

Park- och naturenheten, Trafik- och planeringsenheten, Planenheten,
Samhällsplaneringsenheten.
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Kunskapsspridning
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G. Skapa en naturlig samlingspunkt för kunskapsspridning
G1. Utred befintliga fora för kunskapsspridning och förstärka dessa fora.

Ansvarig: Miljöskyddsnämnden, Kommunstyrelsen

-

Miljöskyddsnämnden håller Miljöpolitiskt forum 2-3 ggr per år.

-

Naturvårdsgruppen är en förvaltningsöverskridande grupp som syftar till
att samla kommunens kompetens inom naturvårdsområdet och
samordna arbetet kring de frågor som rör förvaltning och nyttjande av
naturområden.

Kommunekolog, Miljöstrateg, m.fl.

H. Naturguide
H1. En populärvetenskaplig naturguide ska tas fram.
Ansvarig: Miljöskyddsnämnden, Kultur- och
Utbildningsnämnden

Turism- och evenemangsenheten har ett pågående arbete med att lägga
upp grönområden och naturreservat på turistbyråns hemsida.

Kommunekolog, Turistinformatör, m.fl.
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Friluftsliv på Ömmern. Foto: Anders Löfgren
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Bilaga till Åtgärdsplan 2020-2025
Naturvårdsprogram för Alingsås kommun

Sida 551 av 596

Sammanfattning
I den här bilagan till åtgärdsplanen finns en samling åtgärder som
behövs för att uppnå de naturvårdsmål som Kommunfullmäktige
antagit, åtgärder som för att kunna genomföras kräver resurser
och en ökad finansiering.
En viktig och grundläggande åtgärd är att inventera naturvärden i
kommunen, dels återinventera gamla ytor och dels att stärka de
ekologiska sambanden genom nyinventeringar.
Inventeringar behövs för att förbättra underlagen.
•

Tillförlitliga underlag behövs för att kunna genomföra faktiska
naturvårdsåtgärder såsom restaurering och bevarande på de
områden där det har störst effekt.

•

Kunskapen om vilka områden som har naturvärden idag
innebär samhällsbyggnadsprocessen blir snabbare och mer
kostnadseffektiv. Idag finns många områden som är utpekade
som naturvårdsområden som egentligen inte borde vara det
eftersom inventeringarna som klassingen bygger på är gjorda
sent 1900-tal.

•

Kunskapen om vilka områden som har naturvärden idag
innebär också en större medvetenhet tidigt i den strategiska
planeringen. Att vi tar rätt mark i anspråk när vi tittar på tillväxt
och möjliga områden för exploatering.
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I. Värdefulla områden och värdeelement ska skyddas
I1. Naturreservat eller biotopskyddsområde ska inrättas för de mest värdefulla värdekärnorna, dvs. de objekt som i
naturvårdsprogrammet har naturvärdesklass A
Etappmålet för skydd av land-, sötvattens-och marina
områden anger att minst 20 procent av Sveriges landoch sötvattensområden ska omfattas av formellt skydd.
I Alingsås kommun är 3,5 procent av den totala landoch sötvattensytan som omfattas av formellt skydd.

Åtgärden kostar runt 1 - 1,5 miljon kronor per områdesskydd.
Pengar behöver tillgängliggöras löpande för att successivt kunna inrätta fler
naturreservat eller biotopskyddsområden.
LONA-medel kan komplettera kommunens investering med upp till 50 % av
den totala kostnaden.

J. Spridningsmöjligheterna för växter och djur ska stärkas i landskapet
J1. Förbättra kunskapsunderlaget för att kunna skydda, utveckla och restaurera.
1. Objekten i objektskatalogen ska nyinventeras i fält
för att uppdatera statusläge och
utvecklingspotential.
2. Skogsområden med naturskogskaraktär i
barrskogslandskapet ska kartläggas.
3. En utredning av värdekärnor med ädellöv med
syfte att kartlägga dess bevarandevärden ska
göras.
4. Kunskapen om förekomst av känsliga och
skyddsvärda arter ska förbättras.

Dessa åtgärder innebär inventeringar och kartanalyser.
Konsulter behöver upphandlas för att genomföra fältinventeringarna och utifrån
det göra analyser som pekar ut var de högsta värdena finns.
Inventeringar som behöver göras är i prioriteringsordning
•

Ängs- och betesmarksinventering

•

Lövskogsinventering, inkl värdekärnor för ädellöv

•

Barrskogar med naturskogskaraktär

•

Våtmarksinventering inkl restaurerbarhet av dikade och torrlagda våtmarker

•

Specifika artinventeringar

Inventeringarna kostar ca 1 miljon kronor styck.
LONA-medel kan komplettera kommunens investering med upp till 50 % av
den totala kostnaden.
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J. Spridningsmöjligheterna för växter och djur ska stärkas i landskapet
J2. Identifiera ansvarsarter och ansvarsnaturtyper
-

Ett underlag för vilka som är kommunens
ansvarsarter och ansvarsnaturtyper behöver tas
fram.
Skötselplaner för respektive art och naturtyp
behöver upprättas för dessa arter, alternativt följa
de av länsstyrelsen redan framtagna
åtgärdsprogram för de specifika arterna och
naturtyperna. I åtgärdsprogrammet ska
ansvarsarternas långsiktiga krav och viktiga
processer för ansvarsnaturtyperna definieras.
Värdefulla landskap för dessa arter och naturtyper i
kommunen ska identifieras och en beskrivning av
vilken hänsyn som är viktig inom dessa landskap
ska finnas med.

Denna åtgärd innebär inventeringar och upprättande av skötselplaner för
respektive art och naturtyp.
Konsulter behöver upphandlas för att genomföra fältinventeringarna.
Inventeringarna kostar ca 1 miljon kronor.
LONA-medel kan komplettera kommunens investering med upp till 50 % av den
totala kostnaden.

J3. Analysera grön infrastruktur.
Med ett förbättrat kunskapsunderlag framtaget i
åtgärderna J1 och J2 kan nya analyser av grön
infrastruktur göras, inklusive spridningsmöjligheter för
olika arter.

Denna åtgärd innebär kartanalyser.
Konsulter behöver upphandlas för att genomföra analyser av grön infrastruktur.
Analysen kostar ca 500 000 kronor.
LONA-medel kan komplettera kommunens investering med upp till 50 % av den
totala kostnaden.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-02-26

§ 26 2019.484 KS

Naturvårdsprogram 2020 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
I Alingsås miljömål 2011-2019 (KF 2010-11-24 § 189) finns ett delmål gällande uppdatering
och komplettering av kommunens naturvårdsprogram. Arbetet är genomfört och
miljöskyddsnämnden beslutade den 18 juni 2019, § 38 att godkänna programmet och skicka
dess första del, som innehåller mål, strategier och åtgärder, till kommunfullmäktige för
antagande.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 januari 2020 framfört följande:
Naturvårdsprogram för Alingsås kommun är indelat i tre delar;
 Mål, strategier och åtgärder 2020-2025
 Bilaga 1 – Checklistor för naturvård i den fysiska planeringen
 Bilaga 2 – Naturen i Alingsås kommun med objektskatalog

Naturvårdsprogrammets huvuddel (del 1) är kommunövergripande. Dokumentets andra del
är ett hjälpmedel och verktyg för fysisk planering och annan typ av exploatering av mark. I
den tredje delen finns en beskrivning av naturen i Alingsås kommun samt en förteckning över
områden med höga naturvärden. Programmets andra och tredje del kommer att behöva
revideras löpande under giltighetsperioden och miljöskyddskontoret anser därför att de inte
bör ha samma formella beslut som den första delen.

Enligt miljöskyddsnämnden krävs ekonomiska medel utöver befintlig ram för arbetet med att
uppnå naturvårdsprogrammets mål och för att det ska var möjligt att genomföra åtgärderna i
åtgärdsplanen. Miljöskyddsnämnden anger även att det är önskvärt med en central
budgetpost avsatt för att samtliga förvaltningar inom Alingsås kommun ska kunna ansöka om
medel för naturvårdande åtgärder.

Kommunledningskontoret anser att naturvårdsprogrammet är tydligt utformat med fokus på
att fungera som ett stöd för de verksamheter inom kommunen som arbetar med
naturrelaterade frågor, så som exploatering och fysisk planering. Att programmet är indelat i
tre delar ger förutsättningar för att det på ett enkelt sätt kan användas som arbetsverktyg.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida555
1 avav2596

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-02-26

KF § 26, forts
Med ett nytt och aktualiserat naturvårdsprogram samt ett aktivt arbete med genomförandet
kan Alingsås kommun bidra till uppfyllelse av såväl de nationella miljömålen som de globala
målen i Agenda 2030.
Kommunstyrelsen har den 3 februari 2020, § 3 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Tony Norman (V), Leif Hansson (S), Stina Karlsson (V), Anna Hansson
(MP), Susanna Nerell (C), Eva-Lotta Pamp (M), Karin Schagerlind (M), Pär-Göran Björkman
(S), Holger Andersson (L), Simon Waern (S), Boris Jernskiegg (SD), Ann-Lie Tulokas Olsson
(KD) och Thomas Pettersson (C).
Förslag till beslut på sammanträdet
Tony Norman (V), Leif Hansson (S), Stina Karlsson (V), Anna Hansson (MP), Susanna
Nerell (C), Eva-Lotta Pamp (M), Karin Schagerlind (M), Pär-Göran Björkman (S), Holger
Andersson (L), Simon Waern (S), Boris Jernskiegg (SD), Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) och
Thomas Pettersson (C) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Naturvårdsprogram för Alingsås kommun 2020-2025 mål och strategier antas.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att samordna naturvårdsprogrammets genomförande.

3. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att se över åtgärdsplanen och återkomma med förslag
på vilka åtgärder som kan genomföras inom befintlig ram.
Expedieras till
MN, SBN

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida556
2 avav2596

Svar på motion om
infartsvägar - Boris
Jernskiegg (SD) m fl
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 168 2020.400 KS

Svar på motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 30
september 2020, § 119 lämnat en motion om attraktiva infartsvägar.
Motionärerna föreslår följande:
-att kommunens infartsvägar ska vara vackra genom bra planering och attraktiva intryck
-att byggnation längs infartsvägar ska anpassas till kommunens lågmälda framtoning
-att planarbete och detaljplaner ska se till att kommunens framtid knyter an till dess historia.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 september 2021 lämnat följande yttrande:
En grundläggande planeringsförutsättning är att alla större vägar som genomkorsar
kommunen och tätorterna ägs av Trafikverket. Det innebär många gånger att vägens
funktion överordnas stadens behov och även att estetiska avvägningar inte ges det utrymme
som man lokalt skulle önska. Marken intill vägarna ägs också i stor utsträckning av privata
fastighetsägare, vilka kommunen främst kan påverka genom dialog, planläggning och andra
bestämmelser. I de fall där kommunen eller Alingsåshem äger egen mark, finns en större
möjlighet att påverka utformning med mera.
Förutom vägar, bör även passager genom tätbyggda miljöer med tåg beaktas utifrån
samma perspektiv. I Alingsås och Västra bodarna är järnvägens passage ett viktigt första
möte med bebyggelsen. Det finns också behov av att se över stationers möte med övriga
delar av platsen.
Förutom entrépunkterna, finns det också potential att förbättra vägarnas samspel och
utformning genom staden och orterna, men även att se över hur bebyggelse utmed
sträckorna inte vänder baksidor mot vägen.
Diskussioner pågår löpande med Trafikverket om hur de statliga vägarna som genomkorsar
staden bättre kan anpassa sig efter lokala behov. I de diskussionerna bör också
gestaltningsfrågor kunna lyftas in. I några fall kan det vara aktuellt att överväga om Alingsås
ska föreslå ett kommunalt övertagande av delsträckor, för att möjliggöra förändringar.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida558
1 avav2596

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

KS § 168, forts

Samtal har också förts med Trafikverket om möjligheten att skapa trevligare gestaltning i
bland annat rondeller. Det finns en möjlighet för kommunen att bekosta detta, förutsatt att det
uppfyller utformningskrav.

Det finns många exempel att hämta från andra kommuner, för att lyfta miljön i tätortens
entréer och förbifarter. Det kan vara att skapa vackra planteringar utmed vägarna, att placera
ett större konstverk som drar till sig blickarna eller att arbeta med ljussättning och
färgsättning på broar och viadukter. Det kan också handla om att låta bebyggelse markera
entréerna där det är lämpligt och på så sätt visa att man kommer in i en stadsmiljö.

I det pågående arbetet med stadsplan för Alingsås stad, kommer frågan om bebyggelsens
utformning och förhållningssätt till vägar att behandlas på en övergripande nivå.
Intentionerna med att skapa mer inbjudande miljöer och entréer, kommer att lyftas även i
detta arbete. Även bebyggelsens uttryck och arkitektur kommer på en övergripande nivå att
beröras i stadsplanen. Ambitionen är att förvalta och utveckla de specifika karaktärsdrag som
finns i Alingsås, för att vara vägledande för efterföljande detaljplanearbeten. Motsvarande
fördjupningar kring andra tätorter i kommunen kan bli aktuella framöver och då kommer
dessa perspektiv att ingå även i den planeringen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 170.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida559
2 avav2596

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-16
Markus Thunberg

Kommunstyrelsen

2020.400 KS

Svar på motion om infartsvägar – Boris Jernskiegg (SD) m
fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 30
september 2020, § 119 lämnat en motion om attraktiva infartsvägar.
Motionärerna föreslår följande:
-att kommunens infartsvägar ska vara vackra genom bra planering och attraktiva intryck
-att byggnation längs infartsvägar ska anpassas till kommunens lågmälda framtoning
-att planarbete och detaljplaner ska se till att kommunens framtid knyter an till dess historia.
Förvaltningens yttrande
En grundläggande planeringsförutsättning är att alla större vägar som genomkorsar
kommunen och tätorterna ägs av Trafikverket. Det innebär många gånger att vägens
funktion överordnas stadens behov och även att estetiska avvägningar inte ges det utrymme
som man lokalt skulle önska. Marken intill vägarna ägs också i stor utsträckning av privata
fastighetsägare, vilka kommunen främst kan påverka genom dialog, planläggning och andra
bestämmelser. I de fall där kommunen eller Alingsåshem äger egen mark, finns en större
möjlighet att påverka utformning med mera.
Förutom vägar, bör även passager genom tätbyggda miljöer med tåg beaktas utifrån samma
perspektiv. I Alingsås och Västra bodarna är järnvägens passage ett viktigt första möte med
bebyggelsen. Det finns också behov av att se över stationers möte med övriga delar av
platsen.
Förutom entrépunkterna, finns det också potential att förbättra vägarnas samspel och
utformning genom staden och orterna, men även att se över hur bebyggelse utmed
sträckorna inte vänder baksidor mot vägen.
Diskussioner pågår löpande med Trafikverket om hur de statliga vägarna som genomkorsar
staden bättre kan anpassa sig efter lokala behov. I de diskussionerna bör också
gestaltningsfrågor kunna lyftas in. I några fall kan det vara aktuellt att överväga om Alingsås
ska föreslå ett kommunalt övertagande av delsträckor, för att möjliggöra förändringar.
Samtal har också förts med Trafikverket om möjligheten att skapa trevligare gestaltning i
bland annat rondeller. Det finns en möjlighet för kommunen att bekosta detta, förutsatt att det
uppfyller utformningskrav.
Det finns många exempel att hämta från andra kommuner, för att lyfta miljön i tätortens
entréer och förbifarter. Det kan vara att skapa vackra planteringar utmed vägarna, att placera
ett större konstverk som drar till sig blickarna eller att arbeta med ljussättning och
färgsättning på broar och viadukter. Det kan också handla om att låta bebyggelse markera
entréerna där det är lämpligt och på så sätt visa att man kommer in i en stadsmiljö.
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I det pågående arbetet med stadsplan för Alingsås stad, kommer frågan om bebyggelsens
utformning och förhållningssätt till vägar att behandlas på en övergripande nivå.
Intentionerna med att skapa mer inbjudande miljöer och entréer, kommer att lyftas även i
detta arbete. Även bebyggelsens uttryck och arkitektur kommer på en övergripande nivå att
beröras i stadsplanen. Ambitionen är att förvalta och utveckla de specifika karaktärsdrag som
finns i Alingsås, för att vara vägledande för efterföljande detaljplanearbeten. Motsvarande
fördjupningar kring andra tätorter i kommunen kan bli aktuella framöver och då kommer
dessa perspektiv att ingå även i den planeringen.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande
Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Markus Thunberg
Infrastrukturstrateg

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-30
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-10-21

§ 165 2020.400 KS

Motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 30
september 2020, § 119 lämnat en motion om attraktiva infartsvägar.
Motionärerna föreslår följande:
-att kommunens infartsvägar skall vara vackra genom bra planering och attraktiva intryck.
-att byggnation längs infartsvägar skall anpassas till kommunens lågmälda framtoning
-att planarbete och detaljplaner skall se till att kommunens framtid knyter an till dess historia
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-Tillväxtavdelning

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida562
1 avav1596

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-30

§ 119 2020.400 KS

Motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD) m fl
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) lämnar en motion om attraktiva
infartsvägar.
Motionärerna föreslår följande:
-att kommunens infartsvägar skall vara vackra genom bra planering och attraktiva intryck.
-att byggnation längs infartsvägar skall anpassas till kommunens lågmälda framtoning
-att planarbete och detaljplaner skall se till att kommunens framtid knyter an till dess historia

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida563
1 avav1596

Alingsås 2020-08-23
Motion
Välkomnade infarter

Vi bor i en fantastisk kommun. Vi är alla samhällets ambassadörer när vi pratar om vår hemkommun
med utsocknes.
När man kommer till vår kommun, oavsett om det är från Nossebro, Göteborg eller Borås skall man
känna sig välkommen, man skall förstå att det är något alldeles extra med Alingsås.
Våra infartsvägar är den första kontakten. Vi Sverigedemokrater värnar om detta viktiga, första
intryck. Det skall vara inbjudande, inte motbjudande. Därför är det viktigt att vi i allt planarbete tar i
beaktan denna kommunikation. Låt oss stärka vårt varumärke, låt oss se till att alla infartsvägar blir
attraktiva utan förfulande arkitektur, utan betonghöghus och slitna industribyggnader. Mellan Svea
och Göta ser det ganska bedrövligt ut bitvis, med gamla containrar och dåligt underhållna fastigheter.
Ett omtag behövs. Samhällsplanering ur estetiska perspektiv efterfrågas ”Trästaden Alingsås” är ett
eftersträvansvärt begrepp.

Vision 2040

Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom
nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.
”Som resenär med tåg möts man vid promenad mot centrum av en ilsken dam som svingar en
handväska mot besökaren. Kan ingen byta ut handväsketanten till en glad flicka med blomsterbukett
istället?”
Vi har mycket att vara stolta över i vår kommun men om vi inte ser upp hotas intrycket av vårt
attraktiva samhälle och dess varumärke.

Sverigedemokraterna yrkar:
Att kommunens infartsvägar skall vara vackra genom bra planering och attraktiva intryck.
Att byggnation längs infartsvägar skall anpassas till kommunens lågmälda framtoning.
Att planarbete och detaljplaner skall se till att kommunens framtid knyter an till dess historia.

SD Alingsås
Boris Jernskiegg, Glenn Pettersson, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Lars-Olof Jaeger
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Svar på motion om att
upprätta en kommunal
hemlöshetsplan - Leif
Hansson (S), Anita Hedén
Unosson (S), PG Björkman
(S), Camilla Stensson (S)
och Simon Waern (S)
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2021.300 KS

Sida 566 av 596

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 169 2021.300 KS

Svar på motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif
Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla
Stensson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Antia Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S), Camilla Stensson (S)
och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 26 maj 2021, § 101 lämnat en motion
om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan.
Motionärerna föreslår att kommunen upprättar en hemlöshetsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 juni 2021, § 131 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunens arbete med att omhänderta och förebygga bostadsbrist tas upp bland annat i
Alingsås kommuns budget 2021 – 2023, antagen den 4 november 2020, § 161. Ett av
förslagen som presenteras i budgeten är att arbeta med olika aktiviteter för att underlätta för
fortsatt bostadsbyggande. I kommunens bostadsförsörjningsprogram 2017 – 2026, antagen
den 31 maj 2017, § 130, visas hur behovet av bostäder är tänkt att tillgodoses, och även hur
bostadsförsörjningen för särskilda grupper ska säkerställas. I
bostadsförsörjningsprogrammet adresseras problemet med bostadsbrist, och att det saknas
hyresrätter framförallt för vissa grupper. Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram
ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Alingsås kommun.
Förutom kommunens övergripande ansvar ska socialnämndens arbete enligt
socialtjänstlagen främja den enskildes rätt till bostad. Rent praktiskt innebär det att nämnden
ansvarar för att tillhandahålla olika former av akuta och temporära, och ibland mer
långsiktiga, boendelösningar efter en biståndsbedömning. I den lokalförsörjningsplan som
socialnämnden i Alingsås kommun beslutade om den 15 juni 2021, § 37 framgår att
förvaltningens arbete med att tillhandahålla boendelösningar påverkas av kommunens
bostadsbrist, framförallt kostnadsmässigt då till exempel lösningar som tillfälliga boenden
ökar. I dagsläget finns det lägenheter och det pågår en bra dialog med AB Alingsåshem, och
det har länge pågått ett vräkningsförebyggande samarbete.
Det är tydligt vilka konsekvenser bostadsbrist kan få bland annat för socialnämndens
verksamheter och brukare. Alingsås kommun har idag inget styrdokument som specifikt
behandlar hemlöshet. Det pågår dock förebyggande arbete för att motverka bostadsbrist,
och målsättningarna framgår i kommungemensamma styrdokument så som budget och
bostadsförsörjningsprogram. Motionärerna framhåller framförallt ett varierat
bostadsbyggande för att bekämpa hemlöshet. Fokus borde därmed ligga på det faktiska
bostadsbyggandet, som tas om hand om i bland annat bostadsförsörjningsprogrammet.
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida567
1 avav2596

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

KS § 169, forts
Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att ha en plan för bostadsförsörjning, och att
med hjälp av en genomtänkt bostadsförsörjning motverka hemlöshet. Det är också viktigt att
det sker samverkan inom hela kommunkoncernen kring denna typ av frågor.
Kommunledningskontoret bedömer dock att det kan tas om hand i befintliga styrdokument,
och ser en risk med flera separata styrdokument som ska samspela med varandra.
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 171.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida568
2 avav2596

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-22
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2021.300 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att upprätta en kommunal
hemlöshetsplan
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Antia Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S), Camilla Stensson (S)
och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 26 maj 2021, § 101 lämnat en motion
om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan.
Motionärerna föreslår att kommunen upprättar en hemlöshetsplan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 juni 2021, § 131 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunens arbete med att omhänderta och förebygga bostadsbrist tas upp bland annat i
Alingsås kommuns budget 2021 – 2023, antagen den 4 november 2020, § 161. Ett av
förslagen som presenteras i budgeten är att arbeta med olika aktiviteter för att underlätta för
fortsatt bostadsbyggande. I kommunens bostadsförsörjningsprogram 2017 – 2026, antagen
den 31 maj 2017, § 130, visas hur behovet av bostäder är tänkt att tillgodoses, och även hur
bostadsförsörjningen för särskilda grupper ska säkerställas. I
bostadsförsörjningsprogrammet adresseras problemet med bostadsbrist, och att det saknas
hyresrätter framförallt för vissa grupper. Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram
ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Alingsås kommun.
Förutom kommunens övergripande ansvar ska socialnämndens arbete enligt
socialtjänstlagen främja den enskildes rätt till bostad. Rent praktiskt innebär det att nämnden
ansvarar för att tillhandahålla olika former av akuta och temporära, och ibland mer
långsiktiga, boendelösningar efter en biståndsbedömning. I den lokalförsörjningsplan som
socialnämnden i Alingsås kommun beslutade om den 15 juni 2021, § 37 framgår att
förvaltningens arbete med att tillhandahålla boendelösningar påverkas av kommunens
bostadsbrist, framförallt kostnadsmässigt då till exempel lösningar som tillfälliga boenden
ökar. I dagsläget finns det lägenheter och det pågår en bra dialog med AB Alingsåshem, och
det har länge pågått ett vräkningsförebyggande samarbete.
Det är tydligt vilka konsekvenser bostadsbrist kan få bland annat för socialnämndens
verksamheter och brukare. Alingsås kommun har idag inget styrdokument som specifikt
behandlar hemlöshet. Det pågår dock förebyggande arbete för att motverka bostadsbrist,
och målsättningarna framgår i kommungemensamma styrdokument så som budget och
bostadsförsörjningsprogram. Motionärerna framhåller framförallt ett varierat
bostadsbyggande för att bekämpa hemlöshet. Fokus borde därmed ligga på det faktiska
bostadsbyggandet, som tas om hand om i bland annat bostadsförsörjningsprogrammet.
Kommunledningskontoret anser att det är viktigt att ha en plan för bostadsförsörjning, och att
med hjälp av en genomtänkt bostadsförsörjning motverka hemlöshet. Det är också viktigt att
det sker samverkan inom hela kommunkoncernen kring denna typ av frågor.
Kommunledningskontoret bedömer dock att det kan tas om hand i befintliga styrdokument,
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och ser en risk med flera separata styrdokument som ska samspela med varandra.
Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen ska avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär ingen kostnad. Att upprätta en hemlöshetsplan innebär
inga direkta kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-30
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-06-16

§ 131 2021.300 KS

Motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif Hansson (S),
Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla Stensson (S) och
Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Antia Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S), Camilla Stensson (S)
och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 26 maj 2021, § 101 lämnat en motion
om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunen upprättar en hemlöshetsplan för på ett bättre sätt möta dessa problem.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-kansli

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida571
1 avav1596

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-05-26

§ 101 2021.300 KS

Motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif Hansson (S),
Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla Stensson (S) och
Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Antia Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S), Camilla Stensson (S)
och Simon Waern (S) lämnar en motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunen upprättar en hemlöshetsplan för på ett bättre sätt möta dessa problem.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida572
1 avav1596

Motion om att upprätta en kommunal
hemlöshetsplan
Den senaste tiden har det blivit uppenbart vilka stora svårigheter kommunen/socialtjänsten har
att hitta lämpligt boende till en grupp människor med stora behov. Dels handlar det om
olämpliga hyresvärdar där boendet har stora brister, men även vårt kommunala bostadsbolags
roll behöver förtydligas. Privata hyresvärdar liksom kyrkor och andra ideella organisationer kan
spela en viktig roll.
Kommunens arbete mot hemlöshet utgår ifrån mänskliga rättigheter och allas lika värde. Rätten
till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk
grundlag. I regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, anges följande: ”Det skall särskilt åligga
det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social
omsorg och trygghet.” Kommunen har därmed ett ansvar för planering och genomförande av
bostadsförsörjningen för alla alingsåsare och socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Missbruk och psykisk ohälsa är en vanlig orsak till hemlöshet. Men i gruppen hemlösa personer
finns numera en högre andel som inte har någon social problematik utöver att de saknar en
bostad. Detta är särskilt tydligt bland kvinnor. Orsakerna till hemlöshet är alltså många och
komplexa, ytterst behövs ett ökat och varierat bostadsbyggande för att bekämpa hemlöshet.
Arbetet med att ta fram hemlöshetsplanen bör ske i samverkan med framtagandet av ett nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Vi föreslår därför att:
 Kommunen upprättar en hemlöshetsplan för att på ett bättre sätt möta dessa
problem
Alingsås den 20 maj 2021
Leif Hansson (S)
Anita Hedén Unosson
PG Björkman (S)
Camilla Stensson (S)
Simon Waern (S)
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Svar på motion om att inte
tillåta marknadshyror i
allmännyttan - Martin
Lindberg (V) och Karin Berg
(V)
15
2021.360 KS

Sida 574 av 596

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 170 2021.360 KS

Svar på motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan - Martin
Lindberg (V) och Karin Berg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (v) och Karin Berg (v) har till kommunfullmäktige den 16 juni 2021, § 119,
lämnat en motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan. Motionärerna menar att
det är viktigt att kommunen tydliggör i ägardirektivet till AB Alingsåshem att oavsett vad som
händer med lagstiftningen när det gäller hyressättning så ska nuvarande system för
hyressättning behållas.
Motionärerna yrkar att kommunen reviderar ägardirektiven för AB Alingsåshem genom att
skriva in att marknadshyror inte ska gälla som hyressättningsprincip oavsett om
lagstiftningen förändras eller ej.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 september 2021 lämnat följande yttrande:

I bolagsordningen för AB Alingsåshem framgår att verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav, vilket även regleras
i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Vidare fastställs det i ägardirektiven
för AB Alingsåshem att bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade
direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning.
Kommunledningskontoret anser att om det skulle komma förändrad lagstiftning gällande
marknadshyror eller för den delen någon annan förändrad lagstiftning som är aktuell för
bolaget så är det bolagets skyldighet att följa detta med tanke på att bolaget ska bedriva
verksamheten på affärsmässiga principer. Därav föreslår kommunledningskontoret att
motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 172.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida575
1 avav2596

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

KS § 170, forts

Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Lindberg (V) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida576
2 avav2596

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-16
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2021.360 KS

Svar på motion att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (v) och Karin Berg (v) har till kommunfullmäktige den 16 juni 2021, § 119,
lämnat en motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan. Motionärerna menar att
det är viktigt att kommunen tydliggör i ägardirektivet till AB Alingsåshem att oavsett vad som
händer med lagstiftningen när det gäller hyressättning så ska nuvarande system för
hyressättning behållas.
Motionärerna yrkar att kommunen reviderar ägardirektiven för AB Alingsåshem genom att
skriva in att marknadshyror inte ska gälla som hyressättningsprincip oavsett om
lagstiftningen förändras eller ej.
Förvaltningens yttrande
I bolagsordningen för AB Alingsåshem framgår att verksamheten ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga avkastningskrav, vilket även regleras
i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Vidare fastställs det i ägardirektiven
för AB Alingsåshem att bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade
direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i
lag eller annan författning.
Kommunledningskontoret anser att om det skulle komma förändrad lagstiftning gällande
marknadshyror eller för den delen någon annan förändrad lagstiftning som är aktuell för
bolaget så är det bolagets skyldighet att följa detta med tanke på att bolaget ska bedriva
verksamheten på affärsmässiga principer. Därav föreslår kommunledningskontoret att
motionen ska avslås.
Ekonomisk bedömning
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för kommunen men om motionen beviljas kan det
innebära ekonomiska konsekvenser för AB Alingsåshem i framtiden.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Sida 577 av 596

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-27

Sida 578 av 596

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

§ 138 2021.360 KS

Motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan - Martin Lindberg
(V) och Karin Berg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) och Karin Berg (V) har till kommunfullmäktige den 16 juni 2021, § 119
lämnat en motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan
Motionärerna föreslår följande:
-ägardirektiven för AB Alingsåshem revideras genom att skriva in att marknadshyror inte ska
gälla som hyressättningsprincip oavsett om lagstiftningen förändras eller ej
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2021 beslutat att lämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-ekonomi

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida579
1 avav1596

Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-06-16

§ 119 2021.360 KS

Motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan - Martin Lindberg
(V) och Karin Berg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) och Karin Berg (V) lämnar en motion om att inte tillåta marknadshyror i
allmännyttan
Motionärerna föreslår följande:
-ägardirektiven för AB Alingsåshem revideras genom att skriva in att marknadshyror inte ska
gälla som hyressättningsprincip oavsett om lagstiftningen förändras eller ej
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida580
1 avav1596

Motion till Alingsås kommunfullmäktige
2021-06-10

Inga marknadshyror i allmännyttan!
Regeringen förbereder just nu en kraftig försämring för landets hyresgäster. Genom att införa
marknadshyror i nybyggnation kommer priserna på bostäder att öka drastiskt. På kort sikt
gäller det endast i nybyggnation men vi vet av erfarenhet från andra länder att det
oundvikligen följs av marknadshyror på hela bostadsmarknaden.
Vänsterpartiet ser med stor oro på denna utveckling då det kommer drabba många av
kommunens invånare hårt. Att använda sig av marknadshyror kan dock aldrig bli ett tvång för
en fastighetsägare. Därför borde vår kommun redan nu fatta beslut om att marknadshyror inte
ska tillämpas i vårt allmännyttiga bostadsbolag.
Bostadsmarknaden är föränderlig och om en ny lagstiftning är på väg fram så kommer
aktörerna på marknaden att börja planera utifrån dessa nya förutsättningar. Därför så måste
nyproduktion i allmännyttan baseras på nuvarande modell för hyressättning.
Vänsterpartiet menar att det är viktigt att kommunen tydliggör i ägardirektivet till
Alingsåshem att oavsett vad som händer med lagstiftningen när det gäller hyressättningen så
ska nuvarande system för hyressättning behållas.
Vänsterpartiet yrkar att kommunen reviderar ägardirektiven för Alingsåshem genom att
skriva in att marknadshyror inte ska gälla som hyressättningsprincip oavsett om
lagstiftningen förändras eller ej.

Martin Lindberg (v)

Karin Berg (v)

Sida 581 av 596

Redovisning av obesvarade
motioner 2021
16
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Sida 582 av 596

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 171 2021.058 KS

Redovisning av obesvarade motioner 2021
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte har färdigställts.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år ska avskrivas från ytterligare beredning, eller fortsätta handläggas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 september 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner.
Totalt har 10 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som ännu inte är besvarade. En av
motionerna är äldre än ett år. Sammanställning redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 173.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Redovisningen godkänns.
2. Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
Motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD),
Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD), Otto Stryhn (SD)
och Lars Olof Jaeger (SD).

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida583
1 avav1596

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-30
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2021.058 KS

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarad motioner, oktober 2021
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte har färdigställts.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år ska avskrivas från ytterligare beredning, eller fortsätta handläggas.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner.
Totalt har 10 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som ännu inte är besvarade. En av
motionerna är äldre än ett år. Sammanställning redovisas i bilaga till tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisningen godkänns.
2. Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
- Motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta
Grange (SD), Zandra Pettersson (SD), Otto Stryhn (SD), Lars Olof Jaeger (SD)

Bilaga
Redovisning av obesvarade motioner, 2021-09-30

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-30
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2021-09-30

Uppdaterad bilaga, redovisning av obesvarade motioner, oktober 2021
Väckt i fullmäktige
2021-09-08

Motionär
Stina Karlsson (V)

Ärenderubrik
Motion om utökat stöd för kvinnojouren Olivia - Stina Karlsson (V)

2021-06-16

Martin Lindberg (V), Karin Berg (V)

Motion om att inte tillåta marknadshyror i allmännyttan - Martin
Lindberg (V) och Karin Berg (V)

2021-04-28

Maria Adrell (V)

2021-04-28

Maria Adrell (V)

2021-04-28

Simon Waern (S), Anders Sandberg (S),
Anita Hedén Unosson (S)

Motion om ökad sjukskötersketäthet i vård och omsorg - Maria Adrell (V) Kommunfullmäktige har den 28 april 2021, § 82 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19
augusti, § 118 att skicka motionen på remiss till vårdoch omsorgsnämnden. Svar ska ha inkommit till
kommunstyrelsen senast den 8 oktober 2021.
Motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg - Maria I Kommunfullmäktige har den 28 april 2021, § 81 lämnat
Adrell (V)
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19
augusti, § 117 att skicka motionen på remiss till vårdoch omsorgsnämnden. Svar ska ha inkommit till
kommunstyrelsen senast den 8 oktober 2021.
Motion om översyn av delegationsordningar - Simon Waern (S), Anders
Kommunfullmäktige har den 28 april 2021, § 80 lämnat
Sandberg (S), Anita Hedén Unosson (S)
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 27 oktober 2021.

2021-03-31

Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S),
Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S)

2021-05-26

Status
Kommunfullmäktige har den 8 september 2021, § 154
lämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2021, § 119 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 6 oktober 2021.
Leif Hansson (S), Anita Hedén Unosson (S), Motion om att upprätta en kommunal hemlöshetsplan - Leif Hansson (S), Kommunfullmäktige har den 26 maj 2021, § 101 lämnat
PG Björkman (S), Camilla Stensson (S),
Anita Hedén Unosson (S), PG Björkman (S), Camilla Stensson (S) och
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Simon Waern (S)
Simon Waern (S)
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 6 oktober 2021.

Motion om plan för fler kommunala naturreservat - Camilla Stensson (S),
Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S) och Simon Waern (S)
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Kommunfullmäktige har den 31 mars 2021, § 28 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 17 november 2021.

2020-12-09

Martin Lindberg (V)

2020-12-09

Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S),
Simon Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)

2020-09-30

Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson
(SD), Agneta Grange (SD), Zandra
Pettersson (SD), Otto Stryhn (SD), Lars
Olof Jaeger (SD)

Motion om fler offentliga affischeringsytor - Martin Lindberg (V)

Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 178
lämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 27 oktober 2021.
Motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 175
- Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S), Björn Wallin
lämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Salthammer (S)
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 27 oktober 2021.
Motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD) m fl

Sida 586 av 596

Kommunfullmäktige har den 30 september 2020, § 119
lämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 6 oktober 2021.
Beredningen av motionen har inte avslutats inom ett år.
Beredningen är dock färdigställd och framställs till
kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 oktober 2021.

Program för uppföljning och
insyn av privata utförare
17
2021.170 KS

Sida 587 av 596

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 167 2021.170 KS

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Ärendebeskrivning
Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att lämna över verksamhet till privata
utförare. Kommunen är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunen ska
därför kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare
och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.
För att stärka styrningen och strukturen ska fullmäktige enligt 5 kap. 3 § i kommunallagen
(2017:900), varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Programmet syftar
till att stärka uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 september 2021 lämnat följande yttrande:
Under 2021 granskade KPMG på uppdrag av kommunrevisorerna kommunens uppföljning
av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Av granskningen framkom att
kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av
privata utförare. Mot bakgrund av granskningen lämnades ett antal rekommendationer, bland
annat att kommunstyrelsen bör säkerställa att en översyn och revidering av programmet för
uppföljning och insyn av privata utförare genomförs och lämnas till kommunfullmäktige för
fastställande.
Med anledning av de lagkrav som ställs kring revidering av program för uppföljning av privata
utförare samt den revisionsgranskning som genomfördes har ett förslag till reviderat program
arbetats fram. Eftersom rekommendationerna från revisorerna bland annat även var att ta
fram en plan för hur programmet ska implementeras i verksamheterna, att säkerställa att
programmet blir känt och får genomslag i de avtal som tecknas samt att säkerställa att
tillräcklig uppföljning och återrapportering sker, planerar kommunledningskontoret för att ta
fram tillhörande anvisningar och mall för uppföljning, i syfte att ge vägledning och stöd till de
verksamheter som ska följa upp privata utförare inom ramen för programmet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 oktober 2021, § 175.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Program för uppföljning av privata utförare antas.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida588
1 avav1596

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-09-21
Lisa Forsaeus

Kommunstyrelsen

2021.170 KS

Program för uppföljning av privata utförare
Ärendebeskrivning
Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att lämna över verksamhet till privata utförare.
Kommunen är dock fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunen ska därför kontrollera
och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen
tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.
För att stärka styrningen och strukturen ska fullmäktige enligt 5 kap. 3 § i kommunallagen
(2017:900), varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Programmet syftar
till att stärka uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet.
Förvaltningens yttrande
Under 2021 granskade KPMG på uppdrag av kommunrevisorerna kommunens uppföljning av
verksamhet som bedrivs av privata utförare. Av granskningen framkom att kommunstyrelsen
inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare. Mot
bakgrund av granskningen lämnades ett antal rekommendationer, bl.a. att kommunstyrelsen
bör säkerställa att en översyn och revidering av programmet för uppföljning och insyn av
privata utförare genomförs och lämnas till kommunfullmäktige för fastställande. Med
anledning av de lagkrav som ställs kring revidering av program för uppföljning av privata
utförare samt den revisionsgranskning som genomfördes har ett förslag till reviderat program
arbetats fram. Eftersom rekommendationerna från revisorerna även var att bl.a. ta fram en
plan för hur programmet ska implementeras i verksamheterna, att säkerställa att programmet
blir känt och får genomslag i de avtal som tecknas samt att säkerställa att tillräcklig
uppföljning och återrapportering sker, planerar kommunledningskontoret för att ta fram
tillhörande anvisningar och mall för uppföljning, i syfte att ge vägledning och stöd till de
verksamheter som ska följa upp privata utförare inom ramen för programmet.
Ekonomisk bedömning
Programmet innebär inga extra kostnader utöver personella resurser i form av arbetstid som
kommer att tas i anspråk framför allt i samband med utformning av uppföljningsplan och
uppföljning av densamma.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Program för uppföljning av privata utförare antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag
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Simon Lindau
Ekonomichef

Lisa Forsaeus
Verksamhetscontroller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-09-22
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Bakgrund
Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare.
Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Kommunen ska därför kontrollera
och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen
tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn.
För att stärka styrningen och strukturen ska fullmäktige enligt 5 kap. 3 § i kommunallagen
(2017:900), varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Programmet
syftar till att stärka uppföljning och kontroll av privata utförare samt att öka allmänhetens
insyn i privata utförares verksamhet.
Programmet ska innehålla följande information:
• mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av
kommunen
• hur uppföljning av mål och riktlinjer ska ske
• hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska
tillgodoses

Definitioner
Kommunen är huvudman för flera välfärdstjänster och har därigenom enligt lag ansvar för
att tillhandahålla tjänster med tillfredsställande kvalitet till kommunens invånare.
Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om kommunen eller annan
aktör är utförare av den.
Med privat utförare avses en juridisk person eller enskild individ som har hand om vården
av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 16 § KL. En juridisk person är ett aktiebolag,
handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse. Även idéburna organisationer
och kooperativa föreningar kan vara privata utförare.
En privat utförare är en privat aktör utan kommunalt ägande. Ett hel- eller delägt
kommunalt bolag eller kommunala stiftelser är därför inte att betrakta som privat utförare.
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Omfattning av programmet
Kommunen är huvudman för en verksamhet både då verksamheten bedrivs av en
upphandlad utförare1 och då verksamheten bedrivs av utförare i ett valfrihetssystem2.
I Alingsås kommun utgår programmet från all verksamhet som kommunen upphandlar
inom alla verksamhetsområden, som riktar sig till och rör medborgarna. Det omfattar
verksamheter som utgör en kontinuerlig verksamhet inom nämndens eller bolagets
verksamhetsområde, alternativt att tjänsterna utnyttjas återkommande med
regelbundenhet. Avtal där kommuner avropar tjänster för enskilda tillfällen omfattas inte.
En vägledning vid identifiering av utförare som ska följas upp inom programmet är att den
verksamhet som riktar sig till medborgarna också i relativt stor utsträckning utvärderas av
medborgarna, det vill säga att leverans av tjänsten inte främst kontrolleras och utvärderas
av en kommunal motpart innan den kommer medborgarna till del.
Det kan vara till exempel lokalvård, parkskötsel, snöskottning, kost, personlarm inom
omsorg, utförare inom Lag om valfrihetssystem (LOV), vård som köps i privat regi och
föreningsdrift av exempelvis idrottsanläggningar.
Även sådan verksamhet som kommunala bolag lägger ut på en privat utförare kan
omfattas av programmet.
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna huvudmän
för verksamheten och är reglerade genom tillståndsgivning.
Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingås efter programmet fastställts i
kommunfullmäktige.

Mål och riktlinjer för verksamheter som drivs av privata utförare
Kommunfullmäktige fastställer mål i kommunens budget som gäller för samtliga
verksamheter, även de som bedrivs av privata utförare på uppdrag av kommunen.
Fullmäktiges mål bryts ned i respektive nämnd och styrelse och utgör de mål som ska
gälla för privata utförare inom respektive område. Varje förvaltning ansvarar för att
fastställa mål och krav för privata utförare utifrån gällande lagstiftning och kommunens
styrdokument och följa upp privata utförare utifrån dessa samt återrapportera till nämnden
eller styrelsen.
Avtal med privata utförare ska vara formulerade på ett sådant sätt att det finns en
flexibilitet som möter vid var tid gällande mål och riktlinjer i berörd nämnd eller styrelse.

1 Enligt

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Lag (2016:1146) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), Lag (2016:1147) om upphandling av
koncessioner.
2

Enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
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Senast i december varje år ska nya mål vara uppsatta, annars löper mål från tidigare år
vidare.

Uppföljning och kontroll av mål, riktlinjer och avtal
När en kommunal angelägenhet överlämnas till en privat utförare ska kommunen
kontrollera och följa upp verksamheten enligt 10 kap. 8 § KL. Varje nämnd och styrelse
ansvarar för uppföljning och kontroll av mål, riktlinjer och avtal.
Uppföljningens syfte är att kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med
förfrågningsunderlag, anbud och avtal, där mål och riktlinjer för respektive verksamhet
framgår.

Nämnder och bolags ansvar
Varje nämnd och styrelse ska utifrån detta program utarbeta en plan för när och på vilket
sätt uppföljning och kontroll av avtal med privata utförare ska ske under året. Resultat och
uppföljning kommuniceras med medborgarna. En samlad uppföljning av den totala
verksamheten utförd av privata utförare redovisas i nämndens eller styrelsens årsrapport.

Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen ska följa upp nämndernas och styrelsernas uppföljningar och kontroller
genom en årlig sammanställning över privata utförare och redovisa för kommunfullmäktige.

Allmänhetens insyn och informationsskyldighet
Kommunen ska enligt 10 kap. 9 § KL, genom avtalet med en privat utförare tillförsäkra sig
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats
över.
Med information avses information inom följande områden:







Verksamhetens kvalitet
Avvikelser i verksamheten
Personalgrupp (på generell nivå, ej individnivå) och deras villkor
Miljö-, integrations- och jämställdhetsarbete
Privata utförares ekonomi
Ägarförhållanden och företrädare

Den privata utförarens informationsskyldighet ska göras till en avtalsrättslig fråga. Berörd
nämnd eller styrelse ska kunna begära ovanstående information från privat utförare som
avtal tecknas med.
Berörd nämnd eller styrelse ansvarar för att kommunicera resultat av uppföljning och
kontroll med medborgarna. I de fall där enskilda personer kan välja mellan olika utförare
ska nämnden eller styrelsen kunna lämna information om samtliga utförare.
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Interpellation till barn- och
ungdomsnämndens
ordförande om förhållande
på Ingareds förskola - från
Stina Karlsson (V)
18
2021.585 KS
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Interpellation angående förhållanden på Ingareds förskola till barn- och ungdomsnämndens
ordförande.
Det har framkommit vittnesmål och rapporter från personal på Ingareds förskola som väcker viss
oro. Man rapporterar bland annat om barngrupper som överstiger skolverkets
rekommendationer, mat som inte uppfyller behoven och städ som är dåligt utfört. Man anmärker
vidare på lokaler som är undermåliga för syftet och ej rätt anpassade. Kanske mest allvarligt menar
man att det inte finns tillräckliga resurser till barn med extra behov som de har rätt till. Allt
detta påverkar såväl barnens läromiljö som personalens arbetsmiljö.
Jag vill därför fråga nämndens ordförande:
Hur ser nämnden på förhållandena på Ingareds förskola, och hur arbetar man med att komma
tillrätta med problemen? Hur ser det ut rent faktiskt med resurser till barn med extra behov i
förskolan?

Undertecknat,
Stina Karlsson (v)
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